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Johtajan koronapäiväkirjasta
Annika Nisula

Perjantai ja 13. päivä, maalis-
kuu 2020. ProAgria Keski-Poh-
janmaan hallitus koolla ja lä-

hes kaikki luottamushenkilöt paikal-
la. Vaikka asialistalla on tilipäätös-
asioita, keskustelu kääntyy koronaan 
ja neuvontajärjestön rooliin, jos tilan-
ne pahenee. Juttelemme nettiyhteyksi-
en toimivuudesta ja etäpalaveriohjel-
mistojen käyttökokemuksista. Puhees-
samme vilahtelee sana jos. Ilmapiiri 
on toiveikas. Kevät on tulossa.

Keskiviikko 18. päivä. Linjaam-
me, että tiloille menemme niin kauan 
kuin se on molemmin puolin yhteinen 
päätös ja turvallista viranomaisten oh-
jeistus huomioiden. Nyt tarvitaan on-
nistumisen kokemuksia etäasiantunti-
japalveluista verkossa. Pyydän niitä ja 
väki innostuu: on tehty ruokintasuun-
nitelmaa, seurantalaskelmaa, robotti-
neuvontaa, kuntoluokitusta. Luomu-
kurssikin vaihtui lennosta etäkurssiksi. 
Että olen ylpeä väestäni.

Maanantai 23. päivä. Vastuulli-

suus kantaa kriisissä. Ja sen yli. Vaikka 
edellinen viikko oli raskas, teimme oi-
keita asioita oikeaan aikaan. Olemme 
osa suomalaista ruokaturvaa. ProA-
grian palveluilla pidetään yllä paitsi 
elintarviketuotannon kannattavuut-
ta myös huoltovarmuutta. Reagoim-
me nopeasti, väki pysyi tilanteen ta-
salla, palveluja tehtiin sovitusti, valta-
kunnallinen viestintä toimi. Alamme 
päivittäin kokoontuvassa johtoryh-
mässä valmistautua viljelysuunnitelmi-
en ja tukihakupalvelujen varmistami-
seen. Tarvitsemme varahenkilöjärjes-
telmän, kun korona kaataa asiantunti-
joita ja asiakkaita. Muistutamme, että 
Vipu-valtuutukset pitää olla myös ta-
kapäivystäjillä. 

Keskiviikko 1. päivä, huhtikuu. 
Ravintolat ovat sulkeneet ovensa, Uu-
simaa eristetty muusta maasta. Polii-
si ja puolustusvoimat valvovat kansa-
laisten liikkumista Uudenmaan rajalla. 
Taistelemme näkymätöntä vihollista 
vastaan pesemällä käsiä ja pitämällä 

kahden metrin hajurakoa kanssakan-
salaisiin. Suomessa on jo toistakym-
mentä koronaan kuollutta. Proagria-
laiset ovat oppineet palvelemaan ver-
kossa, etäyhteysohjelmat käyvät kuu-
mana, asiakaspalvelunumero toimii ja 
tilakäyntejä vaihdetaan nettitapaami-
siksi. Asiantuntijat pitävät huolta asi-
akkaista ja tekevät palvelun siinä muo-
dossa kuin tilalla ja yrityksessä tarve 
vaatii. Vaikutun siitä, kuinka proagria-
laiset tekevät suurella sydämellä töi-
tä suomalaisen ruokaketjun ja ruuan-
tuottajan työn turvaamiseksi. 

Mitä vielä on edessä? Kauanko tä-
tä kestää? Miten selviämme? Kulunei-
den 223 vuoden aikana ProAgria edel-
täjineen on auttanut asiakaitaan sel-
viytymään nälkävuosista, sota-ajoista, 
espanjalaisista ja aasialaisista, pank-
kikriiseistä, katovuosista ja Venäjän 
pakotteista. Tapahtuipa mitä tahan-
sa, neuvontajärjestö on nytkin valmis. 
Onnistumme yhdessä.

Tapahtumakalenteri

RITVA-LIISA NISULA
johtaja
ProAgria Keski-Pohjanmaa
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Tietolinkki-hankkeen tukikoulutukset ja 
muut koulutukset netissä
Koronavirustilanne peruuttaa keväälle suun-
nitellut tilaisuudet. 
Huhtikuulle on suunniteltu mm. tallenteita, 
live-chatteja sekä pdf-aineistoja, joissa aihei-
na kevään tukihaku, pelto- ja kotieläinvalvon-
nan havainnot, tulevan ohjelmakauden suun-
taviivat ym.
Tarkemmat aikataulut, ohjelmat ja lisätiedot 
kpedu.fi > projektivoiminta > tietolinkki sekä 
ritva.jaakkola@kpedu.fi, p. 044 7250 625.

Älynauta-hankkeen tilaisuudet netissä
Tuhoeläinten havainnointi ja torjunta maati-
loilla 7.4.2020.
Tilaisuus järjestetään etänä osoitteessa 
https://kpedu.adobeconnect.com/farmi 
Päivän aikana esitelmiä tuholaisten torjun-
nasta ja erilaisten rakennusten riskikohdista, 
tuhoeläintorjunnasta broileritilalla sekä lain-
säädännöstä ja käytössä olevista aiheista. 
Ilmoittautumiset maarit.karki@kpedu.fi, 
p. 040 8085 540. Koulutus on maksuton.
Tilaisuuden järjestää Terve karja -hanke yh-
teistyössä ÄlyNaudan kanssa. Tervetuloa!
Kysy lisää hankkeesta tai ilmoittaudu 
pienryhmiin / tilaisuuksiin: kpedu.fi > 
projektitoiminta > Älynauta
Maarit Kärki: maarit.karki@kpedu.fi, p. 040 
8085 540 ja Anna-Riitta Leinonen: anna-riitta.
leinonen@proagria.fi, p. 0400 168 647.

Kasvinsuojeluruiskujen testaukset 2020
Kalajoki, 1.6. klo 9.00-15.15, Hankkija
Himanka, 2.6. klo 8.45-12, Urheiluhallin piha
Himanka, 2.6. klo 12.30-15.15, 
Pahkalan ent. koulun piha, Pahkala
Kalajoki, 3.6. klo 9.00-11.15, Hankkija
Kalajoki, 3.6. klo 12.00-15.30, Tyngän mylly
Kaustinen, 4.6. klo 9.15-15, Hankkija 
Kälviä, 5.6. klo 8.45-13, ST1 huoltoasema
Ullava, 5.6. klo 13.30-13.45, M-market 
Lukkari
Ullava, 5.6. klo 14.15-15, Monitoimitalon
piha, Rahkonen
Sievi, 8.6. klo 9.30-13, Ns. talon piha, 
Sievinkylä
Sievi, 8.6. klo 13.30-15, Hankkija
Reisjärvi, 9.6. klo 9.45-13.45, ent. TVHn 
varikko, keskusta (vesilaitoksen varasto)
Sievi, 9.6. klo 14.30-15, Kiiskilän vanha
kauppa, Kiiskilä
Halsua, 10.6. klo 9.15-9.30, Isokarhun 
varastoalue
Perho, 10.6. klo 10.15-11.45, Perhon Mol,
hallin edusta
Veteli, 10.6. klo 12.30-13, Pulkkisen kylätalo
Veteli, 10.6. klo 13.30-14, Räyringin 
tanssilavan piha
Veteli, 10.6. klo 14.30-15.15, SEO
Toholampi, 11.6. klo 9.15-11.30, 
ABC kylmäaseman sorakenttä 
Lestijärvi, 11.6. klo 12.30-13.15,  
P. Kauppisen huoltoaseman piha

Kannus, 12.6. klo 9.15-15, 
Kannuksen Mol, konehallin edusta
Lohtaja, 16.6. klo 8.15-14, 
Lantmännen JMT Koskela
Lisätietoja
Jouni Huhtalalta, p. 040 512 3703 ja
Jarmo Karhulalta, p. 044 521 2210.

MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN 
TOIMINTA 

Mikäli koronatilanne sallii, kahvila Voudintu-
pa palvelee kesällä Kruununvoudintalolla ju-
hannuksen jälkeen keskiviikkoisin ja viikon-
loppuisin. Tervetuloa kahville ja nauttimaan 
itsetehdyistä leivonnaisista!
aukioloajat 24.6.-2.8.2020
ke klo 14-18, la ja su klo 12-16

Maa- ja kotitalousnaisten tapahtumista 
ja matkoista lisätietoja Kirsi Varilalta, 
p. 040 1664 434
Maa- ja kotitalousnaisten kursseista ja 
Kruununvoudintalon tapahtumista lisätietoja 
Niina Vihelältä, p. 043 825 4281
Maa- ja kotitalousnaisten maisema- ja 
ympäristöpalveluista lisätietoja Anu 
Ainasojalta, p. 043 825 4284
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ProAgria Keski-Pohjanmaa ry
 
Puhelin 040 521 1735 • etunimi.sukunimi@proagria.fi  
www.proagria.fi/kp • Toimisto avoinna 9.00-15.00
Valtakunnallinen palvelupuhelin  044 420 9000

HALLINTOPALVELUT 
Johtaja Ritva-Liisa Nisula 040 5849 550
Kehityspäällikkö Juha Hämäläinen 040 0126 335
Pohjoisen alueen palvelupäällikkö
 Juha Nivala 040 8610 641
Eteläisen alueen palvelupäällikkö
 Anna-Riitta Leinonen  040 0168 647
Viestijä Ritva Karri
(myyntireskontra, viestintä, järjestö) 040 5234 113
Taloussihteeri Saila Sulonen
(laskutus, ostoreskontra) 040 5443 460

MAASEUTUNEUVONNAN 
ASIANTUNTIJAPALVELUT
Tuotosseuranta
 Elina Järvenoja 044 481 1434
 Armi Hotakainen 040 0644 261
 - näytteenotot, koelypsyt, aseman-
 testaukset, robottimaitojen tallen-
 nukset, viivakoodien opastukset   
 Katja Kellokoski  040 8492 870 
 Jonna-Minna Lassila 044 4863 077
 - näytteenotot, koelypsyt,  aseman-
 testaukset, robottimaitojen tallen-
 nukset,  viivakoodien opastukset   
 Kirsi Leppikorpi (opintovapaalla) 
 Leena Hanni (perhevapaalla) 
Automaattilypsyn käyttöönotto
 Sonja Pyykölä (perhevapaalla)  
Energianeuvonta Jari Tikkanen 040 0162 147
EU-tuet Jari Tikkanen 040 0162 147
Kannattavuuskirjanpito Taina Kulla 040 0723 288
Kasvinsuojeluruiskujen testaus
 Jouni Huhtala ja 040 5123 703
 Jarmo Karhula 044 5212 210
Kasvinviljelyneuvonta
 Elina Finnilä (kasvinviljelyn talous) 043 8254 283
 Sari Harju  040 5234 114

Puheenjohtaja

En olisi edelliseen lehteen kirjottaessani usko-
nut, kuinka lujalle joutuukaan pian positiivi-
nen otteeni ja asenteeni. Elämme nyt histo-

riallisen vaikeita aikoja. Jopa valtion varmuusva-
rastoja aukaistaan – ja aiheesta aukaistaankin. 
Kaiken tämän kriisin keskellä on jo kylvetty jon-
kinlainen positiivisuuden siemen, mikä näin ke-
vääseen sopiikin. On nimittäin alettu Suomes-
sa ja maailmalla arvostaa kotimaassa tuotettu-
ja elintarvikkeitta ja paljon puhuttua omavarai-
suutta. Toivottavasti jatkossa ei tarvita näin ko-
vaa koulua asian havainnollistamiseen.

Onhan tämä koronavitsaus koskettanut myös 
maaseutua ja vaikeuttanut ihmisten jokapäiväis-
tä elämää kovasti. Kyllä tästä suomalaisella sisul-
la ja yhteishengellä vielä noustaan. On sitä nous-
tu ennenkin vastaavista koko valtakuntaa koske-
vista vaikeuksista. 

Kaikesta huolimatta toivon kaikille hyvää ke-
vättä ja voimia toukotöihin!

TAPANI ORJALA
ProAgria Keski-Pohjanmaan hallituksen
puheenjohtaja, p. 040 528 8405

Positiivisuutta koetellaan
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Tiedotuslehti 35 vuotta!

Vuosi 2020 on ProAgria Kes-
ki-Pohjanmaan Tiedotuslehden 
35. vuosikerta. Sen kunniaksi 

lehden ulkonäköä on piristetty graa-
fisilla muutoksilla. Tekstityyppi on 
vaihtunut ja hankesivut sekä Kalata-
louskeskuksen aukeama ovat saaneet 
oman vakioulkonäkönsä maa- ja koti-
talousnaisten sivujen tapaan. Uusia vä-
rejä on otettu käyttöön ja tärkeät asiat 
erottuvat nyt paremmin.

Tiedotuslehteä tekevät kaikki ProAg-
ria Keski-Pohjanmaan asiantuntijat. Osa 
kirjoittaa juttuja, osa kuvaa ja osa tekee 
taustatyötä. Lehtemme ei syntyisi ilman 
osaavia asiantuntijoita, jotka haluavat 
viestiä uusista asioista, uusista palveluis-
ta ja lukijoille tärkeistä asioista. Tavoit-
teenamme on lehti, josta löytyy sekä asi-
akkaillemme että jäsenistöllemme ajan-
kohtaista, ajantasaista ja ymmärrettä-
vää tietoa kasvintuotannosta, kotieläin-

tuotannosta, talousjohtamisesta, han-
keasioista ja järjestön toiminnasta. 

Puheenjohtajisto hallituksen pj Ta-
panin johdolla kirjoittaa myös lehteem-
me. Kalatalouskeskuksen aukeamalta 
löytyy pj Maunon pakinatyyppinen kir-
joitus ja MKNn aukeamalla Anu muis-
tuttelee naisjärjestömme ajankohtaisis-
ta asioista. 

Keski-ikää lähestyvä lehtemme tekee 
alkuvuoden aikana lukijatutkimuksen, 

jossa kyselemme mielipiteitänne Tiedo-
tuslehdestä. Meitä kiinnostaa se, teem-
mekö sellaista lehteä, jota haluatte lu-
kea, ovatko juttumme mielestänne hyö-
dyllisiä, säilyttelettekö lehteä vai menee-
kö se saman tien paperinkeräykseen. Ha-
luamme tietää, mitä ajatuksia lehti teissä 
lukijoissa herättää. Perästä siis kuuluu!

Lehden tekijöiden puolesta
RITVA-LIISA

Meidät tavoitat

 Otto Hihnala (myös peruna ja 
 erikoiskasvit) 040 6845 111
 Taina Kulla 040 0723 288
 Pekka Polso 040 5234 112
 Jari Tikkanen (luomu ja
 luomukoulutukset) 040 0162 147
Kasvinsuojelukoulutukset
 Jouni Huhtala  040 5123 703
Kotieläinneuvonta, myös luomu
 Anna-Riitta Leinonen 040 0168 647
Lammas- ja vuohitilojen neuvonta
 Milla Alanco ja 040 7060 558
 Sini Sillanpää 043 8250 526
Luonnonmukainen tuotanto,
EU-tukineuvonta
 Jari Tikkanen ja 040 0162 147
 Seija Roimela 040 8479 740
LEAN, maatilojen kehityskeskustelut
 Liisa Koskela  050 5120 615
Maatilojen talousneuvonta,
budjetointi, omistajanvaihdokset
  Matti Poutiainen 043 8254 287
 Heikki Ojala 040 5342 166
 Ville Moilanen (opintovapaalla) 043 8272 866
 Jouni Huhtala 040 5123 703
 Juha Nivala 040 8610 641
Neuvo2020 Jari Tikkanen 040 0162 147
Nurmikasvituotanto Sari Harju  040 5234 114
Seosrehuruokinta Sinikka Kreus 044 5263 059
Sikatilojen neuvonta,
ProAgria Keskusten Liitto
 Ari Nopanen 040 0432 582
Viljakaupan tarkkailu Jouni Huhtala 040 5123 703
Viljelijöiden työterveyshuolto
 Sari Harju 040 5234 114
 Jouni Huhtala 040 5123 703
 Liisa Koskela 050 5120 615
 Taina Kulla 040 0723 288
Yritysjohtaminen ja laatuasiat
 Liisa Koskela 050 5120 615
Ympäristöneuvonta, ympäristötukiasiat
 Jari Tikkanen 040 0162 147

KALATALOUSKESKUS
Kalatalousneuvonta 
Eero Hakala 040 0162 445

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

RAKENNUSSUUNNITTELU
Elina Tiinanen 040 5609 038

STRATEGIAKONSULTIT
Heikki Ojala  040 5342 166

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

RUOKINNAN OHJAUSPALVELUT 
JA TÄSMÄPALVELUT KOTIELÄINTILOILLE
Halsua, Perho, Veteli: Sari Harju 040 5234 114
Perho, Halsua: Pekka Polso 040 5234 112
Kannus, Lohtaja, Sievi, Reisjärvi:
Sinikka Kreus 044 5263 059
Lohtaja, Kälviä: Jarmo Karhula 044 5212 210
Lestijärvi, Reisjärvi, Toholampi,
Kaustinen, Veteli: Katja Kellokoski 040 8492 870
Toholampi, Himanka
Sonja Pyykölä (perhevapaalla)  
Toholampi, Lestijärvi, Sievi,
Kannus, Kokkola: Heidi Lehkonen  040 5234 116
Kalajoki, Sievi: Tuija Korpela 040 0260 575
Sievi, Reisjärvi, Kälviä, Lohtaja ja
Himanka: Jenny Klemola 043 8272 872
Toholampi, Ullava, Lestijärvi,
Reisjärvi: Hanna Jämsä  040 0974 165



4  ProAgria Keski-Pohjanmaa   NUMERO 2/2020      

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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Järjestö

Henkilöstöuutisia
Erkki Laide on siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen 2.2.
Teemu Kinnunen on siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen 9.3.
Sirkku Koskela on jäänyt eläkkeelle 1.4.
Juuso Parpala on valittu kesäharjoittelijaksi tuotosseurannan
tekniseen palveluun.

Sähköpostin lähettäminen Sensestä

Hyödynnä yhdistyksenne jäsen-
rekisteriä viestien lähettämi-
seen sähköpostilla Sensestä. 

Aluksi muista aina valita hakuusi 
aktiiviset jäsenet. Jos yhdistyksellän-
ne on tilaisuuksia, jotka on tarkoi-
tettu vain naisille tai vain miehille, 
niin voit jo hakua tehdessäsi valita 
kummalle sukupuolelle viesti lähtee. 
Jäsenen perustiedoissa on kohta su-
kupuoli, sieltä valitse hakuehto on 
mies tai nainen. Sen jälkeen mene 
kohtaan Sähköpostiosoite, valitse 
hakuehto sisältää ja kirjoita tyhjään 
laatikkoon @. Näin heti näet monel-
lako yhdistyksenne naisella/miehellä 
valintanne mukaan on jäsentietoi-
hin tallennettu sähköpostiosoite ja 
monelleko viesti lähtee. 

Sähköposti Sensen kautta on 
helppo tapa pitää jäsenistöön yh-

teyttä. Kenenkään osoitetta ei tar-
vitse erikseen kirjoittaa ja etsiä, jo-
ten sähköpostiosoitteita kannattaa 
ylläpitää Sensessä. Kun siirryt vies-
tissäsi Lähetystapakohtaisiin ase-
tuksiin, muista kirjoittaa oikeaan 
yläkulmaan heti lähettäjän sähkö-
postiosoite. Näin varmistat, että 
viestisi varmasti lähtee kaikille.

Samalla periaatteella toimivat 
muutkin haut. Voit lähettää viestiä 
vaikkapa johtokunnan jäsenille. Täl-
löin menet Tehtävät-välilehdelle ja 
valitse sieltä hakuehto Tehtävänimi-
ke ja sieltä on Johtokunta/hallitus. 
Muista tässäkin laittaa rasti ruutuun 
Aktiivisuus, niin viesti lähtee vain täl-
lä hetkellä johtokunnassa oleville.

Rohkeasti kokeilemaan hakuja.
RITVA KARRI

Yrittäjäjäsenyys ei periydy 
eikä pääty itsekseen

ProAgrian yrittäjäjäsenyys on 
henkilökohtainen ja yrittäjäjä-
senenä voi olla vain luonnolli-

nen henkilö. Jäsenyys ei pääty auto-
maattisesti. Jos tilan pito loppuu tai 
tilalla on tehty sukupolvenvaihdos, 
jäsenyys tulee aina irtisanoa. 

Jäsenyys ei myöskään periydy 
jatkajalle, eikä sitä voi siirtää toi-
sen nimiin. Myöskään pääjäsenyyt-
tä ei voi siirtää yrityksen/yhtymän 
toisen osakkaan nimiin. Jos pääjä-
sen eroaa, päättyy myös yrityksen/
yhtymän toisen osapuolen jäsenyys, 
jos se on liitetty pääjäsenen jäsenyy-

teen. Jos jäljelle jäänyt haluaa jat-
kaa jäsenyyttään, tulee hänen hakea 
sitä jäsenhakemuksella. 

Jos jäsen haluaa lopettaa jäse-
nyytensä, hänen tulee tehdä eroil-
moitus kirjallisesti. Ero lasketaan 
tapahtuvaksi sen kalenterivuoden 
lopussa, jonka aikana eroamisil-
moitus on tehty. Jäsen on velvol-
linen maksamaan jäsenmaksun 
eroamispäivään saakka. Eroilmoi-
tus toimitetaan toimistolle postitse 
tai sähköpostilla. Lisätietoja Ritva 
Karri, puh. 040 523 4113 tai 
ritva.karri@proagria.fi

Keski-Pohjanmaan
Maanviljelysseuran Säätiön
apurahat
Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseuran Säätiö myöntää apurahoja opiskelijoille, jotka 
edistävät opinnäytetyöllään tai muutoin opinnoissaan keskipohjalaista maataloutta 
tai sen lähellä olevia elinkeinoja (mm. käsityöala, koti- ja puutarhatalous sekä kalatalo-
us) tai suorittavat harjoitteluaan em. alojen edistämisorganisaatioissa.
Apurahat ovat jatkuvasti haettavissa. Vapaamuotoiset hakemukset, joihin liitetään 
ansioluettelo ja apurahan käyttösuunnitelma osoitetaan Keski-Pohjanmaan Maanvil-
jelysseuran 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 2020
Liiketoiminnan johtamispalvelut
•  Kehittämiskeskustelu
•  Hallituspalaveri-palvelu, 

muut tulospalaverit
•  Maatilan yhtiöittämispalvelut 

(aloituspalaveri)
•  Johtamisjärjestelmien ohjaus ja 

auditointi
•  Tulosanalyysi
•  Kassabudjetointi ja -seuranta
•  Yrityksen perustamisvaiheen 

konsultointi
•  Verotilinpäätös
Kasvintuotannon palvelut
•  Kasvituotannon seurantalaskelma
•  Viljelysuunnittelu
•  Nurmipalvelut
Kotieläintuotannon palvelut
•  Tuotosseuranta
•  Karjatsekki
Muut palvelut
•  EU-tukineuvonta

Muut jäsenedut
•  Medirex (Kaarlelankatu 55, Kok-

kola) tarjoaa jäsenillemme alen-
nusta kuntoutus- ja fysioterapia-
palveluista 

•  HW Companyn tarjoamat Swed-
teamin ja Cliquen vapaa-ajanasut 
ja eräpuvut sekä Aku -jalkineet. 
Tuotteita sekä miehille että nai-
sille perheen erähenkisiä juniorei-
ta unohtamatta. Jäsenetu -15 %. 
Tuotteet Jahtiaitan verkkosivuilta 
valikosta ProAgria. Alennus tulee 
etukoodin syötön jälkeen. Etukoo-
din saat Ritva Karrilta ritva.karri@
proagria.fi tai p. 040 523 4113.

•  Valtakunnalliset jäsenedut 
- Uutiskirje 
- ProAgria Mobiili
- Viking Linelta vaihtuvia 

%-alennuksia
- Eckerölineristeilyt ja -reitit 

-10-15 %

Jäsenalennus 5 %, enintään kuitenkin 25 € kustakin palvelusta.

Yrittäjäjäsenen jäsenmaksu on 100 €. Puolison tai saman yhtymän/yri-
tyksen muun osakkaan jäsenmaksu 50 €. Jäsenmaksun suuruudesta riip-
pumatta yrittäjäjäsenet saavat samat edut kuin 100 € maksava ja voivat 
halutessaan olla myös Maa- ja kotitalousnaisten jäseniä. Jäsenlomakkeet 
ProAgrian nettisivuilla tai ritva.karri@proagria.fi, p. 040 423 4113.

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

Yhdistysten kevät- ja vuosi- 
kokoukset voi siirtää

Koronavirustilanteen vuoksi täl-
lä hetkellä on voimassa viran-
omaisten suositus yli 10 hen-

gen yleisötilaisuuksien perumisesta. 
Kokoontumisrajoituksia voidaan 
vielä kevään kuluessa tiukentaa. 
Suositamme kaikkien kasvokkain 
pidettävien kokousten perumis-
ta. Yhdistyslaki ja yhdistysten omat 
säännöt ovat nyt toissijaisia joukko-
kokoontumisten kieltoihin nähden.

Yhdistyksen kokouksen siirto 
on nyt järkevää ja parempi vaihto-
ehto kuin jättää kokous pitämättä. 
Yhdistyksen hallitus huolehtii sii-
tä, että kokous pidetään mahdolli-
simman pian poikkeustilan päätyt-
tyä, jotta yhdistyksen jäsenillä on 
mahdollisuus osallistua kokouk-
seen paikan päällä. Suosituksena 

on, että kokous pidetään kuluvan 
vuoden aikana.

Yhdistyksen kokous tai hallitus 
eivät voi päättää etäosallistumises-
ta, jos siitä ei ole mainintaa sään-
nöissä. Yhdistyslain mukaan yh-
distyksen kokouksiin osallistutaan 
fyysisesti. Yhdistyksen hallituksella 
on useita keinoja huolehtia tilin-
päätöksen allekirjoittamisesta, ko-
kousta sitä varten ei tarvita. Kei-
nojen soveltamisesta on syytä kes-
kustella etukäteen tilintarkastajan 
tai toiminnantarkastajan kanssa.

Vaikka poikkeuslaki rajoittaa 
kokoontumisiamme, pidetään yh-
teyttä yhdistysten jäsenten kanssa 
etäyhteyksillä ja osallistutaan po-
rukalla esimerkiksi mielenkiintoi-
siin etävalmennuksiin.
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Ajankohtaista

Peltokasvilajikkeet 2020 
ilmestynyt

Uusi Peltokasvilajikkeet 2020 -kirja on 
oiva tuki viljelysuunnitteluun. Se si-
sältää uusimmat tiedot maassamme 

viljeltävien peltokasvien lajikeominaisuuk-
sista ja keskeisistä viljelyteknisistä erityis-
piirteistä. Kirjan tietojen avulla voi vertail-
la eri viljelykasvien ja lajikkeiden soveltu-
vuutta oman tilan tarpeisiin ja optimoi-
da sadon määrää ja laatua sekä pienen-
tää viljelyn riskejä. Käytännönläheinen 
tieto auttaa valitsemaan tilan olosuh-
teisiin viljelyvarmimmat ja laatuomi-
naisuuksiltaan eri käyttötarkoituksiin 
sopivimmat lajikkeet. Kirjassa on uu-
sina lajikkeina spelttivehnä ja tattari.

Peltokasvilajikkeet 2020 -kirjan saat myös e-kirjana, jo-
ta voit käyttää kätevästi tabletilla, puhelimella tai tietokoneellasi.

Tilaa kirja ProAgrian verkkokaupasta: proagriaverkkokauppa.fi

Kasvinsuojelututkinto 
sähköisesti

Onhan kasvinsuojelututkintosi voimassa? Suorita kasvinsuo-
jelututkinto kätevästi netissä. Kasvinsuojelututkinto on vält-
tämätön kasvinsuojeluaineita tai jyrsijämyrkkyjä käyttäville ja 
niitä myyville. Ammattikäyttöön tarkoitettuja jyrsijämyrkkyjä 
saavat ostaa ja käyttää tuholaistorjuntaan vain tutkinnon suo-
rittaneet henkilöt ja maanviljelijät, jotka ovat suorittaneet kas-
vinsuojelututkinnon ja jotka tekevät tuholaistorjuntaa omassa 
maataloustoiminnassaan.

Kasvinsuojeluaineiden ostossa ja käytössä tarvittava kasvin-
suojelututkinto onnistuu helposti sähköisesti netissä. ProAg-
rian sähköisen tutkinnon suoritus perustuu vahvaan tunnis-
tautumiseen ja samalla tutkinto maksetaan verkkopankkitun-
nuksilla. 

Hyväksytyn tutkinnon tekemisen jäl-
keen käyttäjä saa samantien to-
distuksen pdf-muodossa, jota voi 
käyttää sähköisenä tai tulostaa 
mukaan kasvinsuojeluaineiden 
ostoa varten. Palveluun kuuluu 
myös arkea helpottava muis-
tutus, kun tutkinto on vanhe-
nemassa. 

ProAgria palvelee etänä ja lähellä

Olipa palvelutarve mikä tahansa, ota 
yhteyttä. Palvelemme tarkoituksen-
mukaisella tavalla THLn ja viran-

omaisten ohjeistukset huomioiden.

Asiantuntijapalvelua saa näppärästi puhe-
limitse ja nettiyhteydellä etäpalaverina. Vir-
tuaalitilakäynti onnistuu ja toimii hyvin. 

Kun teemme virtuaalisen neuvontakäynnin, 
on palvelu napakampi ja täyttä asiaa.

Etäpalaveri onnistuu, kun sinulla on tieto-
koneessa, tabletissa tai kännykässä toimiva 
nettiyhteys. Asiantuntija lähettää ohjeet ja 
etäpalaverilinkit etukäteen ja opastaa tar-
vittaessa yhteyden ottamisessa.

Kuvataivas

Farmari siirtyy vuoteen 2022 
– pitopaikkana säilyy Mikkeli

Farmari 2020 -maatalousnäyttely siirtyy koronan vuoksi vuoden 2022 hei-
näkuun alkuun. Pitopaikkana säilyy Mikkeli. Uudistunut näyttelyalue Ka-
levankankaalla, hyvät sisätilat sekä mahdollisuus näyttäviin kotieläin- ja 

metsäosastoihin takaavat näyttelyn onnistumisen vuonna 2022.
Koronavirusepidemia on nostanut suomalaisen ruoantuotannon ja 

huoltovarmuuden arvostusta. Tämä on hyvä näkökulma järjestää Farma-
ri-näyttelyjä ja kertoa, miten ruoka Suomessa tuotetaan vastuullisesti ja 
kiertotalouden kannalta kestävästi.

Farmari 2022 
-näyttelyn näytteille- 
asettajailmoittautu-
minen avautuu 
syksyllä 2021.

Uudella maa-analyysillä 
tietoa maan kasvukunnosta

Eurofins Viljavuuspalvelu ja ProAgria tuovat markkinoille uu-
den NIR-analyysiin pohjautuvan maa-analyysin ja tulosten tul-
kinnan. Uusi analyysi ei korvaa viljavuustutkimuksia, mutta se 

tuo lisätietoa, joka auttaa esim. kasvultaan heikkojen lohkojen on-
gelmien ratkaisuissa. Analyysissä määritetään mikrobien biomas-
sa, mikrobiaktiivisuus ja bakteeri-sieni -suhde. Näin saadaan selvil-
le se, kuinka paljon maan mikrobit pystyvät vapauttamaan maan 
orgaanisesta aineksesta ravinteita kasveille käyttökelpoiseen muo-
toon. Analyyseihin tarvitaan näytettä yksi litra eli kaksi täyttä maa-
näyterasiallista. Samasta näytteestä voidaan tehdä myös perintei-
nen viljavuustutkimus.

Analyysi sopii lisätyökaluksi viljelysuunnitteluun, ravinteiden täs-
mentämiseen, pellon kasvukunnon parantamiseen ja hiiliviljelyyn. 
Analyysipaketin saa Viljavuuspalvelusta nimellä ProAgria Laaja ra-
vinne- ja kasvukuntotutkimus. ProAgrian asiakastilojen kautta tul-
leissa tilauksissa on mahdollisuus saada 10 % alennus analyyseistä. 
Asiakkaat voivat hyödyntää ProAgrian asiantuntijatukea analyysin 
tulosten tulkinnassa viljelysuunnittelun yhteydessä tai osana pellon 
kasvukunnon parantamiseen liittyvää Neuvo-palvelua.

MIKKELI 2022
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R
iskienhallinta on tilantei-
den arviointia, suunnit-
telua ja käytännön teko-
ja. Riskienhallinnassa ar-
vioidaan työn onnistumi-
sen kannalta keskeiset ris-

kit ja vaaranpaikat sekä niille paran-
nussuunnitelmat. Riskejä arvioidessa 
on hyvä huomioida kaikki yritysko-
konaisuuden toimet ja tilanteet. Ris-
kien minimointia voi olla esim. sel-
keät kulkureitit ja ehyet sähkölait-
teet, varaosat kriittisiin koneisiin ja 
varasäiliö moottorisahabensalle, tal-
virenkaiden vaihto ennen lumen tu-
loa ja katon paikkaus ennen sadet-
ta tai edunvalvontasopimukset, avio-
ehdot ja yhteisyrityksen osakassopi-
mukseen laaditut etuosto-oikeudet. 
Riskien realisoituessa on jo ennak-
koon vähennetty yritystoiminnalle ai-
heutuvia vahinkoja. 

Varahenkilö
On tärkeä nimetä ne varahenkilöt, 
jotka vastaavat esim. eläinten hoi-
dosta tilanteessa, jossa yrittäjä tai 
palkkatyöväki on estynyt. Joillakin ti-
loilla lomien aikoina on automaatti-
lypsyn hälytysten hoito sovittu saman 
järjestelmän omaavan toisen maito-
tilallisen kanssa vastavuoroisuusperi-
aatteella. Tukihakuun tarvittavat Vi-
pu-valtuutukset kannattaa huoleh-
tia varahenkilön osalta ajan tasalle. 
Sama koskee Neuvo-palvelujen val-
tuutuksia. Mikäli maatilalla tai maa-

seutuyrityksessä ei vielä ole nimetty 
varahenkilöitä, on viimeistään nyt 
syytä laittaa asia kuntoon!

Varmista tuotantoresurssit
Korona on muuttanut ajatusmaa-
ilmaamme. Ilmassa on ihmetystä, 
epäuskoa ja jopa pelkoa. Kannattaa 
pitää elämä normiuomissa huomioi-
den annetut rajoitteet. Esim. kotityöt 
ja niiden rytmitys normalisoivat elä-
mää ja ainakaan maatilalla työt ei-
vät tunnetusti lopu kesken. Jos suin-
kin ehtii ja jaksaa, olisi nyt hyvä laa-
tia koko yritystä koskeva strategia-
kartta. Mihin ollaan menossa, mitä 
tekemisellä tavoitellaan ja miten on 
ajateltu saavutettavan tavoitteet. Sa-
malla selvitetään aikahukkia, jotka 
eivät tuo lisäarvoa yritystoimintaan. 

Varaudu
Kriisitilanteessakin yrityksen voima-
varoja voi käyttää lyhyen ja pitkän 
aikavälin tavoitteiden mukaiseen toi-
mintaan. Hyvää varautumista on 
siirtää tarvittavia tuotantopanok-
sia lähelle niitä paikkoja, joissa nii-
tä tarvitaan. Tuotantopanosten tila-
ukset ja saatavuus kannattaa varmis-
taa esim. täyttämällä edullisen öljyn 
hinnan aikana öljy- ja polttoaineva-
rastot sekä varmistaa muidenkin os-
topanosten ja sadonvaran saatavuus 
tekemällä tilaukset ajoissa. Tiluskart-
takin voi olla hyvä apu niiden tilan-
teiden varalta, että itse ei olekaan jo-

Varahenkilö  ja varautuminen

Puh. 010 289 3000       www.nipere.fi

RIVAKKA-TUOTTEILLA:
SÄÄSTÄ RAHAA

- Tee oma sähkö auringolla!
- Säästät energiakuluissa - 
  vältä siirtomaksut
- Rivakka aurinkosähköjärjestelmän
  saat valmiiksi asennettuna ja se tuottaa 
  tilalle joka kuukausi! 

SOITA JA SÄÄSTÄ ENERGIAKULUISSA!
Muista myös investointituki aurinkosähköön!

AURINKOENERGIAJÄRJESTELMÄ

RIVAKKA -MYLLYJÄRJESTELMÄLLÄ
TUOTTOA TILOILLE!

- Valssi- ja vasaramyllyt
- Eräsekoittimet
- Rehutehtaat
- Lietsot viljan siirtoon

OTA YHTEYTTÄ JA 
SÄÄSTÄ REHUKULUISSA!
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Hyvinvointi

HUOM!

Maatilan muistilista 
koronavarautumiseen

TUKIHAKU
•  Vipu-valtuutus vara- 

henkilölle 

POLTTOAINE
•  Kuka ja milloin tilaa
•  Riittääkö omiin kylvöihin ja 

mahdolliseen naapuriapuun
•  Miten säiliötä täytetään 

pumpulta

SIEMENET
•  Kuka ja milloin tarkistaa 

itävyyden
•  Kuka ja milloin tilaa, 

jos ostetaan
•  Missä varasto

LANNOITTEET
•  Kuka ja milloin tilaa
•  Minne varastoidaan

KASVINSUOJELUAINEET
•  Kuka ja milloin tilaa
•  Missä tai minne 

varastoidaan
•  Käyttökoulutukset ja 

ostoluvat kunnossa

KRIITTISET VARAOSAT 
JA VARAKONEET
•  Mistä saatavissa
•  Kuka ja milloin tilaa

Varahenkilö  ja varautuminen
ka päivä tilalla touhuamassa. Sairas-
tapausten varalle tarvitaan ehdotto-
masti hyvät työohjeet.

Paikat kuntoon
Koronaviruksen tms. vuoksi voi ol-
la mahdollista, että esim. lomitus-
palveluja ei saada. Lomatoimi ei ole 
velvollinen järjestämään lomitusta, 
mikäli lomituspaikan olot eivät täy-
tä työturvallisuusvaatimuksia. Esim. 
kotieläintilalla voi olla tartuntariski-
tilanne sellainen, että ulkopuolinen 
voi saada taudin tilalla työskennel-
lessään tai puutteet turvalaitteissa 
voivat aiheuttaa hengenvaaraa. Nyt 
kannattaa silmäillä työoloja ja lait-
taa mm. valaistus, kulkuväylät ja rik-
kinäiset paikat kuntoon.

Apua saa
Viisasta varautumista on myös sijais-
järjestelmä, jossa yrittäjä itse tai so-
vittu työapu sijaistaa työntekijää. Ko-
tieläintiloilla toimii lomitusjärjestel-
mä myös poikkeusoloissa. Yritysmäi-
sesti toimivia lomituspalvelujen tuot-
tajiakin on. Kevään 2020 poikkeuso-
loissa luonnonvara-alan oppilaitok-
set ja maatalousylioppilaat tarjoavat 
apua sitä tarvitse-
ville työtäsuomes-
ta.fi-portaalissa. 

LIISA KOSKELA

Apua poikkeusoloihin ja 
normaalitilanteisiin
ProAgrian valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 
044 420 900 klo 8.15-16. 

Henkistä tukea ja kuuntelijaa
•  oma seurakunta
•  Maaseudun tukihenkilöverkosto: tukihenkilo.fi 

 > Tukihenkilöt
•  Suomen mielenterveys ry:n kriisipuhelin, keskuste 

luapua 24/7 numerossa 09 2525 0111 ja mieli.fi
•  Raitti, maaseudun tukipuhelin numerossa 

 0800 92550, joka päivä klo 18-22

Työapua Töitäsuomesta.fi-poraalista
Maa- ja hevostilat sekä puutarha- ja viherala löytä-
vät apua arjen työhön luonnonvara-alan oppilaitos-
ten ja maatalousylioppilaiden kautta. Myös lomitus-
palvelut voivat tarvita lisätyövoimaa työsuhteiseen 
toimintaansa.

Toiminnan aikana toimitaan THL:n ohjeiden mu-
kaisesti koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Op-
pilaitoskohtaiset yhteyshenkilöt löytyvät Osuuskun-
ta Tähkän nettisivuilta. Avun antajaksi ja saajaksi 
ilmoittaudutaan Töitäsuomesta.fi-palvelun kautta.

ProAgria palvelee etänä ja lähellä
Asiantuntijapalvelua saa näppärästi puhelimitse ja 
nettiyhteydellä etäpalaverina. Virtuaalitilakäynti on-
nistuu ja toimii hyvin. Olipa palvelutarve mikä ta-
hansa, ota yhteyttä. Palvelemme tarkoituksenmu-
kaisella tavalla THLn ja viranomaisten ohjeistukset 
huomioiden. Riskienhallinnan suunnittelu, lean-me-
nettelyjen opastus, kuvalliset työohjeet tai työohjei-
den videointi onnistuvat etänä siinä missä ruokin-
nansuunnittelu, viljelysuunnittelu, tukihakuun liitty-
vät palvelut ja talouspalvelutkin. Kun teemme vir-
tuaalisen neuvontakäynnin, on palvelu napakampi 
ja täyttä asiaa!

Etäpalaveri onnistuu, kun sinulla on tietokoneessa, 
tabletissa tai kännykässä toimiva nettiyhteys. Asian-
tuntija lähettää ohjeet ja etäpalaverilinkit etukäteen 
ja opastaa tarvittaessa yhteyden ottamisessa. En-
sin siis rimpautel-
laan, sovitaan (etä)
käynnille sisältö ja 
tarkoitus sekä ka-
lenteroidaan sopiva 
ajankohta.

LIISA KOSKELA

Palvelua etänä ja
paikan päällä:

ProAgria Keski-Pohjanmaa
040 521 1735

Valtakunnallinen ProAgrian
asiakaspalvelunumero

044 420 9000.
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HANKKEET

P
roAgria Keski-Pohjanmaal-
la on tulevan kasvukauden 
aikana käytettävissä laittei-
ta, joilla voidaan kartoittaa 
ja analysoida tilan pelto-
kasvien ravinnetilaa ja laa-

tua. Kasviasiantuntijat tekevät tiloil-
le kasvustokäyntejä ja mittaavat kas-
vustojen mangaanipuutoksia sekä 
säilörehunurmien ja viljan laatua.

Mangaanimittari viljalle
Bernerin mangaani- ja fosforimitta-
reilla voidaan mitata luotettavasti 
kaikkien kasvien mangaanipuutoksia 
jo hyvin varhaisessa kasvuvaiheessa. 
ProAgrian tai AgroTekno-hankkeen 
asiantuntijat voivat käydä mittaa-
massa esimerkiksi viljan mangaani-
pitoisuuden heti keväällä viljan oras-
tumisen jälkeen. Näin varmistutaan 
ajoissa kasvinsuojelun yhteydessä 
tehtävän mangaanilisän tarpeelli-
suudesta. Mangaanimittaus kannat-
taa varata ProAgria Keski-Pohjan-
maan kasviasiantuntijoilta tai Agro-
Teknoa -hankkeelta mahdollisim-
man pian. 

X-NIR mittaa nurmen tai säilö-
rehun valkuaispitoisuutta 
AgroTeknoa-hankkeella oli jo viime 

kesänä käytössä Juhani Rahkonen 
Oy:n toimittama X-NIR laite, jolla 
mitataan säilörehu ja tuorerehunur-
men valkuais-, kuitu- (ADF ja NDF), 
rasva- sekä kosteus- ja tärkkelyspi-
toisuuksia. Laitetta käytetään esim. 
tuorerehunurmen korjuuajan mää-
ritykseen. Laitteen kalibrointia sil-
mällä pitäen ProAgria Keski-Pohjan-
maan kasviasiantuntijat tekevät mit-
tarilla säilörehun korjuuaikapalve-
lun tai kasvustokäyntien yhteydessä 
mittauksia, joita verrataan tilan raa-
ka-aine- tai säilörehunäytteisiin. Ver-
tailutietoa tarvitaan, jotta laite saa-
daan nopeammin mittaamaan tark-
koja tuloksia.

Grainsense viljan analysointiin
Bernerin Grainsense-viljan analyysi-
laitteella analysoidaan muutamas-
sa sekunnissa jyvien laatu ja kosteus. 
Luotettavaan analyysitulokseen tar-
vitaan muutama gramma jyviä. Mit-
tauksia voidaan tehdä jo pellolla en-
nen sadonkorjuuta. Se estää sekoit-
tamasta hyvä- ja huonolaatuisia vilja-
eriä keskenään. Myös tilojen välises-
sä viljakaupassa ja tilan omissa rehu-
seoksissa viljaerän laatu voidaan mi-
tata helposti ja nopeasti. 

GrainSense-mittari yhdistetään 
älypuhelinsovellukseen bluetooth-yh-

teydellä. Mittaustu-
lokset tallentuvat au-
tomaattisesti puhelimeen, 
josta ne välitetään pilvipalve-
luun, josta mittaustulokset ovat käy-
tettävissä mm. kotitietokoneella. Pu-
helimen paikkatieto tallentuu mit-
tauksen yhteydessä, joten laitetta voi 
käyttää myös esim. viljalohkojen, eri 
lajikkeiden tai lohkon lannoituksen 
onnistumisen arviointiin.

JARI VIERIMAA
AgroTeknoa Jokilaaksoihin -hanke

Uutta teknologiaa kasvinviljelyyn

AgroTeknolla 
teknologia haltuun
AgroTeknoa Jokilaaksoihin 
-hankkeen tarkoituksena on 
madaltaa viljelijöiden kyn-
nystä ottaa käyttöön uut-
ta työtä ja tuotantopanok-
sia säästävää teknologiaa. 
Tekniikan käyttöönotto on 
viljelijälle helppoa, sillä han-
ke tarjoaa taustatuen ja 
opastuksen puhelimitse tai 
paikanpäällä tuote-edusta-

jan kanssa. 

Agroteknossa on hankittu oh-
jausjärjestelmä, jota voidaan 
hyödyntää erimerkiksi puimu-
rissa. Puimurilla ensimmäistä 

kertaa pellolle mentäessä lohko luo-
daan ohjelmaan. Samalla valitaan 

puimurin ajolinja, jolloin puimuri kul-
kee sen mukaisesti. Ohjausjärjestel-
mien tarkkuus voi olla alle 10 cm, riip-
puen satelliitin signaaleista. Puimu-
rin koneisto on tehty tasaisen massan 
syötölle, joten automaattiohjauksen 
hyöty on suuri. Ajon aikana voi keskit-
tyä koneen toimintaan, säätöihin ja 
koko prosessiin pellolta varastointiin. 
Myös työturvallisuus paranee. 

Testaa itse
Agrotekno-hanke mahdollistaa uu-
den teknologian kokeilun tilatasolla, 
jolloin teknologiahyödyt voi kokea it-
se. Korvauksena laitteen käytöstä ke-
rätään arvokasta asiakaspalautetta 
ja käyttäjäkokemuksia sekä kehitysi-
deoita kokeillusta teknologiasta. 

Teknologiahyötyjä
Parempaa kannattavuutta tavoitelles-
saan viljelijä ei juuri voi vaikuttaa tilan 
tulokseen muuten kuin alentamalla 
tuotantokustannuksia. Teknologialla 

työ helpottuu ja muuttuvien kustan-
nusten alentaminen on helpompaa, 
kun hukkatyö vähenee ja panosten 
käyttöä voidaan optimoida. Laitteen 
kiinteän kustannuksen osuus voidaan 
jakaa esimerkiksi muutaman tilan 
kesken, jolloin investointi ei yksittäi-
selle tilalle ole suuri saatavilla oleviin 
hyötyihin nähden.

Haluatko testata?
Hankkeen kautta on saatavissa tai 

hankittavissa muitakin laitteita koe-
käyttöön. Ideoita ja rohkeita yhtey-
denottoja tarvitaan, jotta saadaan 
lisää teknologiaa Jokilaaksoihin. Yh-
teyttä voit ottaa AgroTeknoa Joki-
laaksoihin -hankkeen Jariin tai Pro- 
Agria Keski-Pohjanmaan kasviasian-
tuntijoihin Jouniin tai Ottoon. 

Jari Vierimaa, p. 040 3447 256
Otto Hihnala, p. 040 6845 111
Jouni Huhtala, p. 040 5123 703

Automaattiohjausjärjestelmä sijoitettuna puimuriin. Ohjausjärjestelmällä on oma oh-
jausyksikkö, joka asennetaan puimurin ratin tilalle.

AgroTeknoa Jokilaaksoihin -hanke
Jari Vierimaa, puh. 040 3447 256,
jari.t.vierimaa@nivala.fi
www.agroteknoa.fi
https://www.facebook.com/agroteknoa

A EKNOATGRO
maatalouteen tehoa, kannattavuutta ja ympäristöystävällisyyttä

Otto Hihnala

L O G O

Nivalan kaupungin  ja sen tytäryhtiöiden logot  muodostuvat värillisen pallon sisällä olevasta 
N-kirjaimesta sekä tekstistä. N-kirjaimen muotoilu on saanut vaikutteita kaupungin nimen N, I-, 
V- ja A-kirjaimista  – sekä käytetystä Lato-kirjasimesta.
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M
angaanipuu-
toksen huo-
maa viljakas-
vin nuorista 
lehdistä. Man-
gaani liikkuu 

kasvissa melko huonosti ja 
sen puutosoireet esiintyvät 
ensin uusissa lehdissä. Kaura 
on viljoista herkin mangaanin 
puutteelle. Seuraavaksi tule-
vat ohra, vehnä sekä ruisveh-
nä ja ruis. 

Laikkuja lehdissä
Kauralle mangaanin puutos 
aiheuttaa harmaalaikkutau-
tia. Kasvin lehtiin ilmestyy pit-
kittäisiä ruskeita tai harmah-
tavia laikkuja tai pieniä kel-
taisia laikkuja. Jyvien ja röy-
hyjen muodostus jää heikok-
si. Lievissä tapauksissa kas-
vusto näyttää vain normaalia 
vaaleammalta. Ohran lehdet 
jäävät mangaanin puuttees-
sa vaaleanvihreiksi. Niissä voi 
olla ruskeita laikkuja tai vii-
ruja. Mangaanin puutos on 
yksi suurimmista satoa alen-
tavista hivenainepuutoksista. 
Lieväkin puutos voi alentaa 

sadon määrää sadoilla kiloil-
la. Korkean pHn pelloilla ei 
mangaania voi lisätä muok-
kauskerrokseen, koska man-
gaani sitoutuu välittömästi 
raudan kanssa kasveille käyt-
tökelvottomaan muotoon. 
Ainoa keino torjua mangaa-
ninpuutosta on tehdä kas-
vustoruiskutus mangaani-
pitoisella liuoksella. Lievää 
mangaaninputosta ei voi ha-
vaita, vaan puutosoireet to-
dennetaan mittarilla.

Ruiskuntestauksen 
yhteydessä mangaani-
mittauksia
AgroTeknoa Jokilaaksoihin 
-hanke järjestää mahdolli-
suuden mittauttaa mahdolli-
set mangaanipuutokset man-
gaanimittarilla ja antaa suo-
situkset tarvittavista kasvus-
toruiskutuksista. Mittaukset 
tehdään kasvinsuojeluruisku-
jen testauksen yhteydessä. Tes-
tausajat ja -paikat löytyvät al-
ta ja tämän lehden sivulta 2. 
Testaukset suoritetaan paikka-
kunnittain kahden ensimmäi-
sen testaustunnin aikana.

Kasvi

Mangaanimittauksia kasvinsuojelu-
ruiskujen testauksen yhteydessä

Lisätietoja:
Jouni Huhtalalta,
p. 040 512 3703 ja
Jarmo Karhulalta,

p. 044 521 2210.
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Paikka Aika   Testauspaikka

Kalajoki 1.6. klo 9.00-15.15 Hankkija
Himanka 2.6. klo 8.45-12.00 Urheiluhallin piha
Himanka 2.6. klo 12.30-15.15 Pahkalan ent. koulun piha, Pahkala
Kalajoki 3.6. klo 9.00-11.15 Hankkija
Kalajoki 3.6. klo 12.00-15.30 Tyngän mylly
Kaustinen 4.6. klo 9.15-15.00 Hankkija
Kälviä 5.6. klo 8.45-13.00 ST1 huoltoasema
Ullava 5.6. klo 13.30-13.45 M-market Lukkari
Ullava 5.6. klo 14.15-15.00 Monitoimitalon piha, Rahkonen
Sievi 8.6. klo 9.30-13.00  Ns. talon piha, Sievinkylä
Sievi 8.6. klo 13.30-15.00 Hankkija
Reisjärvi 9.6. klo 9.45-13.45 ent. TVHn varikko, keskusta 
    (vesilaitoksen varasto)
Sievi 9.6. klo 14.30-15.00 Kiiskilän vanha kauppa, Kiiskilä
Halsua 10.6. klo 9.15-9.30 Isokarhun varastoalue
Perho 10.6. klo 10.15-11.45 Perhon Mol, hallin edusta
Veteli 10.6. klo 12.30-13.00 Pulkkisen kylätalo
Veteli 10.6. klo 13.30-14.00 Räyringin tanssilavan piha
Veteli 10.6. klo 14.30-15.15 SEO
Toholampi 11.6. klo 9.15-11.30 ABC kylmäaseman sorakenttä 
Lestijärvi 11.6. klo 12.30-13.15 P. Kauppisen huoltoaseman piha
Kannus 12.6. klo 9.15-15.00 Kannuksen Mol, konehallin edusta
Lohtaja 16.6. klo 8.15-14.00 Lantmännen JMT Koskela

Kasvinsuojeluruiskun testauksen unohtaneiden ruiskut testataan 17.6. ja 18.6. 
Hintaan lisätään matkakustannukset. Pakottavissa tapauksissa (testaus vanhen-
tunut) voidaan sopia erillinen testauskäynti tilalle.
Kasvinsuojeluruisku tulee olla ehdottomasti pesty sekä ulosottoakseli suojattu ja 
siinä tulee olla 200 litraa vettä. Testaajalla on mukana suuttimia ja yleisimpiä ruis-
kun varaosia. Mukana myös edullisia tuulikulkeumaa 90 % alentavia suutinkärkiä 
ja triplet-runkoja. Ruiskun testaamisen hinta on 180 € (alv 0 %). 

Kasvinsuojeluruiskujen testaukset 2020
© Maaseutuverkosto, Martina Motzbäuchel

Testauta viljakasvustosi 
mangaanipitoisuus

Jos haluat mitata viljakas-
vustosi mahdollisen man-
gaanipuutostilan ja saada 
ohjeet kasvustoruiskutuk-
siin toimi näin:
• Poimi viljalohkolta 

(lohkoittain, joilla epäi-
let puutosta) 15-20 ylin-
tä täysikokoista lehteä.

• Sulje näytteet mustaan 
muovipussiin ja suojaa 
ne valolta.

• Tuo näytteet mitatta-
vaksi.

Mittaukset toteutetaan, jos 
kokoontumismääräyksiin 
ei tule kevään aikana muu-
toksia.

Lisätietoja 
ja ohjeita:
JOUNI HUHTALA
p. 040 5123 703,
jouni.huhtala@proagria.fi.
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Sentinel-satelliitit kuvaavat jo Suomen peltoja

Täsmäviljely- 
teknologia avuksi
Täsmäviljelyssä viljelytoimenpiteet suunnitellaan ja toteu-
tetaan paikkatietoa hyödyntämällä niin, että tuotantopa-
noksien hyötyä parantamaan kohdentamalla niiden käyttöä 
ajallisesti ja paikkakohtaisesti. Näin tuotantopanoksista – 
yleisimmin lannoitteesta – saadaan maksimaalinen hyöty.

S
uomen oloissa sato riip-
puu sään ohella useista eri 
tekijöistä. Viljelijät laitta-
vat osaamisensa peliin mm. 
ajoittaessaan kylvöjä ja sää-
täessään lannoitusmääriä 

vallitseviin olosuhteisiin. Peltopin-
ta-alan kasvaessa tehtävä muuttuu 
haastavammaksi. Nyt haasteeseen on 
saatavilla apua täsmäviljelyyn suun-
natuista työkaluista.

Täsmäviljelyn aloittaminen ei 
vaadi valtavia investointeja
Täsmäviljelyssä pyrkimys määrällises-
ti ja laadullisesti hyvään satoon säilyy 
ennallaan, mutta painopiste tarken-
tuu lohkokohtaisesta paikkakohtai-
seksi. Jos pelto pystytään jakamaan 
omiksi kasvulohkoiksi, on täsmävil-
jelytoimien aloittaminen mahdollista 
jo olemassa olevalla kalustolla. Paik-
kakohtaisen säätämisen voi siirtää 
työkoneen tehtäväksi Wisun Smart 
Farming -moduulin avulla. Tämä 
edellyttää työkoneelta ja traktorilta 
tukea ISOBUS TC-GEO -toiminnalli-
suudelle. Yhteensopivuuden tarpeelli-
suutta kannattaakin harkita kalusto-
päivityksen yhteydessä.

Kasvillisuusindeksi on 
kattava työkalu seurantaan
Matalan kynnyksen täsmäviljelytyöka-

lu on kasvillisuusindeksi. Indeksi las-
ketaan satelliittikuvauksen avulla saa-
tavan materiaalin perusteella ja se ker-
too yhteyttävän kasvillisuuden mää-
rän alueella. Euroopan avaruusjärjes-
tön Sentinel-satelliitit kuvaavat kaik-
ki Suomen pellot noin kahden vuo-
rokauden välein. Aineisto jalostetaan 
Wisu-ohjelmaan kasvillisuusindeksik-
si, josta jokainen viljelijä voi käydä tar-
kastelemassa omien kasvustojensa ke-
hittymistä. Kasvillisuusindeksi kertoo 
kasvuolosuhteista lohkon eri osissa 
paljastaen mahdolliset erot. Lopullis-
ta satoa kasvillisuusindeksistä on kui-
tenkin vaikea päätellä luotettavasti. 
Ainoa varma keino paikkakohtaiseen 
satotietoon ovat korjuukoneiden sa-
donmittauslaitteet. 

Minun Maatilani Wisu 
-viljelysuunnitteluohjelman 
Smart Farming -moduuli 
uusi työkalu täsmäviljelyyn
Moduulilla voi luoda tehtävätiedos-
toja ISOBUS-yhteensopiville koneille 
ja tuoda satokartat Wisuun. Täsmä-
viljelydata jalostetaan viljelijälle hel-
posti omaksuttavaan ja hyödynnet-
tävään muotoon, selkeiksi grafiikoik-
si, luvuiksi ja kartoiksi.

MIKKO HAKOJÄRVI
Mtech

Kasvi

WebWisun tuki päättyy 30.10.2020

Tutustu Minun Maatilani Wisuun

Vanhan WebWisu-viljelysuunnitteluohjel-
man (www.webwisu.fi) tuki päättyy loka-
kuun lopussa. Tämän jälkeen viljelysuunnit-
teluohjelman käyttö jatkuu automaattises-

ti uuden Minun Maatilani Wisun puolella. WebWi-
suun tallennetut tiedot ovat automaattisesti käy-
tössä myös uudistuneessa Minun Maatilani Wi-
sussa. Kaikki tiedot säilyvät eikä tietojen siirtämis-
tä tarvita. 

Uusi kirjautumisosoite 1.11. alkaen 
Kirjautumisosoite muuttuu marraskuun alussa. 
Uusi osoite on www.minunmaatilani.fi. WebWisun 
käyttäjänä sinulla on jo käyttöoikeus myös Minun 
Maatilani Wisuun, joten voit koska tahansa käy-
dä tutustumassa uuteen Wisuun kirjautumalla sin-
ne osoitteessa www.minunmaatilani.fi. Kirjautumi-
nen tapahtuu samoilla tunnuksilla kuin WebWi-

suunkin. Kirjauduttuasi uuteen Wisuun näet siellä 
WebWisuun tekemäsi suunnitelmat ja muistiinpa-
not ja voit jatkaa suunnitelman ja muistiinpanojen 
tekoa uuden Wisun puolella. 

Wisuun jo siirtyneet kiittävät ohjelman käyttä-
jäystävällisyyttä sekä nykyaikaisia ja selkeitä graafi-
sia näyttöjä. Minun Maatilani Wisulla on jo tuhan-
sia tyytyväisiä käyttäjiä. Kevään aikana julkaistaan 
Kuinka Minun Maatilani Wisu toimii -video. Syksyl-
lä voit varata tutustumisaikoja ohjelmistotuestam-
me, jolloin voit yhdessä asiakasneuvojamme kans-
sa tutustua Minun Maatilani Wisuun. Minun Maa-
tilani -ohjelmistotuesta saat tarvittaessa lisätietoja. 

Jos sinulla on kysyttävää WebWisun tuen 
päättymisestä tai uudesta Wisusta, ota 
yhteyttä Minun Maatilani -ohjelmistotukeen: 
tuki@mtech.fi ja puhelimitse 09 8566 5959, 
avoinna arkisin klo 8.15-16.00.

Minun Maatilani -ohjelmistot tuotekehittää
Mtech Digital Solutions Oy, joka on osa ProAgria-ryhmää.
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Kasvi

Valtioneuvoston asettamien poikkeuslakien mukaan julkisten kokoontumisten henkilömäärä 
on rajoitettu. Tämän vuoksi ProAgria Keski-Pohjanmaa ei järjestä kasvokkain tapahtuvia 
kasvissuojelukoulutuksia eikä tutkintoja keväällä 2020. Kokoontumiskieltojen poistuessa 
järjestetään koulutuksia ja tutkintoja syksyllä 2020.

Tarvitset kasvinsuojelututkinnon, jos
•  käytät kasvinsuojeluaineita ammatissasi
•  ostat ammattikäyttöön hyväksyttyjä 

kasvinsuojeluaineita
•  käytät biosideja eli tuholais- ja 

jyrsijämyrkkyjä.
Kasvinsuojelututkinto on mahdollista suorittaa 
verkkotenttinä osoitteessa www.proagria.fi ja kir-
joittamalla hakukenttään ”kasvinsuojelututkin-
to”. Tutkinnon voi tehdä tällä hetkellä suomeksi ja 
ruotsiksi, ja se sisältää kysymyksiä pelto-, puutar-
ha- ja metsäkasvinsuojelusta.

Sähköisen kasvinsuojelututkinnon voi ostaa ja 
suorittaa netissä. Tutkinto on mahdollista suo-
rittaa kahden viikon aikana ostohetkestä. Tentin 
suoritettuasi saat heti tietää, oletko suorittanut 
tentin hyväksytysti vai hylättiinkö suorituksesi. 
Jos tutkintosi hyväksytään, saat saman tien käyt-
töösi tutkintotodistuksen ladattavana pdf-tiedos-
tona suoraan sähköpostiisi. Hylätyn tentin jälkeen 
sinulla on kaksi viikkoa aikaa suorittaa tutkinto 
uudelleen samalla maksulla.

Tutkinnon hinta on 50 €. 
Tutkinto on uusittava viiden vuoden välein.

Kasvinsuojelututkinto sisältää 
seuraavat aiheet:
•  kasvinsuojeluun liittyvä lainsäädäntö
•  riskien tunnistaminen ja hallinta
•  kasvinsuojeluaineiden turvallinen käsittely
•  integroitu kasvinsuojelu
•  ruiskujen turvallinen käyttö
•  kasvinsuojeluaineiden käyttökirjanpito
•  laittomiin ja väärennettyihin kasvinsuojelu- 

aineisiin liittyvät riskit
•  biosidit maataloudessa.

Tutkintoa varten voit opiskella itsenäisesti esimer-
kiksi verkkomateriaalin avulla, joka löytyy Tukesin 
(www.tukes.fi) sivuilta hakusanalla ”kasvinsuoje-
lututkinto”.

JOUNI HUHTALA, p. 040 5123 703
jouni.huhtala@proagria.fi

Nurmen lannoitus

Vaihtelevat sääolosuhteet vai-
kuttavat nurmen kasvuun ja 
lannoiterakeen kemiallisiin 
reaktioihin. Kuivana kevää-

nä nurmikasvustolle levitetty lannoi-
terae saattaa jäädä sulamatta ja ra-
keen voi erottaa kasvustossa vielä ke-
sän alkaessakin.

Kylmänä keväänä lannoiterakeen 
sisältämä ammoniumtyppi ei välttä-

mättä ole kasveille käyttökelpoisessa 
muodossa, sillä ammoniumtyppi vaa-
tii nitraattimuotoon muuttuakseen 
lämpöä. Maan lämpötilan ollessa 
8°C, ammoniumtyppi vaatii nitraat-
timuotoon muuttuakseen 4 viikkoa. 
Lämpimänä keväänä maan lämpöti-
lan yltäessä esimerkiksi 20°C lämpö-
tilaan, on vastaava muuntumisen vaa-
tima aika vain 1 viikko. 

Nurmi ottaa maasta nitraattimuo-
toista typpeä nopeammin kuin se si-
tä pystyy hyödyntämään. Kasvi käyttää 
nitraattia valkuaisen muodostamiseen, 
mutta liian nopeasti otettuna kasvi ei 
pysty hyödyntämään nitraattia, jolloin 
se varastoituu kasvin lehtiin.

Kylmänä keväänä kaadetun kas-
vuston lehtiin on voinutkin varastoi-
tua runsaasti nitraattia, sillä lannoite-

typen ammonium on saattanut muut-
tua nitraattimuotoon vasta hyvin lä-
hellä niittoajankohtaa. Vastaavaa nit-
raatin kertymistä 
lehtiin voi aiheut-
taa myös sateiset 
kelit.  

OTTO HIHNALA

Nurmi ottaa maasta nitraattimuotois-
ta typpeä nopeammin kuin se sitä pystyy 
hyödyntämään. Kasvi käyttää nitraattia 
valkuaisen muodostamiseen, mutta liian 
nopeasti otettuna kasvi ei pysty hyödyn-
tämään nitraattia, jolloin se varastoituu 
kasvin lehtiin. Kuva: Essi Jokela

Sirkku Koskela

Kasvinsuojelukoulutukset ja 
-tutkinnot sähköisenä keväällä 2020

Ellet pysty osallistumaan sähköiseen
kasvinsuojelukoulutukseen ja tenttiin

(käytössäsi ei ole sähköpostia eikä verkko-
pankkitunnuksia), ota yhteys Jouni

Huhtalaan. Yritämme löytää ratkaisun
tutkinnon järjestämiseen.
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Lue lisää: www.feedex.fi
Oy Feedex Ab, Teollisuuskatu 4, 68800 Kolppi  puh. 020 1984 820

Kivennäiset
Kevään

Yhden lavan ostajalle 100 kg veloituksetta ja rahti 40 € (alv0%).

APE-tarjous: Osta 3 suursäkkiä Polar APE-kivennäista 
ja saat takin kaupan päälle.

Osta 2 lavaa kivennäisiä tai vitamiineja ja saat joko 200 kg 
veloituksetta tai laadukkaan takin kaupan päälle! 
Toimitus rahtivapaasti! (normaali toimitusalue)

Nyt laadukas
                       Softshell

takki kaupan päälle!

Kasvi

K
asvinjalostus on saanut ai-
kaan uusia nurmilajikkei-
ta, jotka tuottavat satoa 
aiempaa enemmän ja pitä-
vät samalla rehun sulavuu-
den korkeana. Kauppaliik-

keet ja tilapakkaamot ovat tuoneet 
omiin valikoimiinsa valmiita siemen-
seoksia eri käyttötarkoituksiin, niin 
säilörehulle kahden ja kolmen niiton 
taktiikkaan kuin kuivalle heinällekin. 
Monipuolistamalla nurmisiemen-
seoksia voi varautua myös sään ää-
ri-ilmiöihin.

Monipuolisuus valttia
Mikäli pellon kasvukunto ja vesita-
lous ovat kunnossa, pärjää perintei-
sellä timotei-nurminataseoksella. To-
sin sillä on vaikea saada täystiheys 
koko kasvustokerroksessa. Vaihtele-
ville maille monipuolinen siemense-
os mahdollistaa hyvät sadot kaikissa 
olosuhteissa ja kaikissa korjuuerissä. 
Vahvuutena monipuolisella seoksella 
on tiivis kasvustomassa ja monialai-
nen juuristo, joka kykenee ottamaan 
vettä sieltä missä sitä on. Eri lajikkeet 
ottavat ravinteita eri maakerroksista, 
eivätkä ne siten kilpaile keskenään. 

Laji- ja lajikevalikoima kasvaa
Timotei on keväällä parhaimmillaan. 
Nurminata ja ruokonata menestyvät 
jälkikasvussa parhaiten ja syväjuuri-
sina kasveina kestävät kuivissa olo-

suhteissa timoteita paremmin. Api-
la seoksessa täyttää kasvustoa sopi-
vasti, eivätkä rikat valtaa alaa. Toi-
saalta rikkaruiskutus apilanurmissa 
on haasteellista torjunta-aineiden 
rajallisuuden vuoksi. Uusina lajei-

na ovat markkinoille tulleet sikuri ja 
rehukattara kuivuutta kestävinä la-
jeina. Myös ruokonadasta on tullut 
pehmeälehtinen lajike, jonka pitäi-
si maistua naudalle paremmin kuin 
entiset. Tutkimuksissa monipuolinen 

seos on ollut aina satoisampi kuin 
yksittäinen lajike yksistään. Nurmien 
täydennyskylvöissä on hyvä käyttää 
monipuolista siemenseosta. 

Seos tilan tarpeen mukaisesti
Nurmenviljelyssä pitää miettiä tilan 
tarpeet tuottaa sulavaa ja laadukas-
ta rehua eläimille. Korjuustrategia 
vaikuttaa myös siemenseoksen valin-
taan. Silläkin on vaikutusta, ollaan-
ko tilalla liikkeellä kahden vai kolmen 
niiton taktiikalla. Kokonaisrehumää-
rä on lähes sama molemmilla korjuu-
tavoilla. Sulavuuksissa saattaa olla 
suurempia eroja, mikäli ei ota huo-
mioon siemenseoksen koostumusta. 
Eri maalajeille ja kuivuutta kärsiville 
lohkoille on hyvä valita omat nurmi-
seoksensa, jotta turvataan tilan kar-
kearehu. Nurmi on kotieläintilan ar-
vokkain rehu ja sen viljelyyn monipuo-
lisilla siemenseoksilla voi vaikuttaa. 

Viljelysuunnitelmaa tehtäes-
sä kannattaa pohtia asiantuntijan 
kanssa, millaista nurmisiemenseos-
ta tilalle kannat-
taa hankkia. 

JARMO
KARHULA

Timotei on keväällä parhaimmillaan. Nurminata ja ruokonata menestyvät jälkikasvussa 
parhaiten ja syväjuurisina kasveina kestävät kuivissa olosuhteissa timoteita paremmin. 
Apila seoksessa täyttää kasvustoa sopivasti, eivätkä rikat valtaa alaa.
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HIHNALA SEPPO 040 028 3570
NIEMELÄ MARKUS 044 741 4339
SIKKILÄ MARKUS    050 590 9735
HAATAJA ARI 040 028 9850

SALAOJASUUNNITTELU
Hyödynnä kohonnut investointituki.  
Tilaa salaojasuunnitelma!

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

HIHNALA SEPPO 040 028 3570
NIEMELÄ MARKUS 044 741 4339
SIKKILÄ MARKUS    050 590 9735
HAATAJA ARI 040 028 9850

SALAOJASUUNNITTELU
Hyödynnä kohonnut investointituki.  
Tilaa salaojasuunnitelma!

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

HIHNALA SEPPO 040 028 3570
NIEMELÄ MARKUS 044 741 4339
SIKKILÄ MARKUS    050 590 9735
HAATAJA ARI 040 028 9850

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

Uusi Peltokasvilajikkeet 
2020 -kirja sisältää uu-

simmat tiedot maassamme 
viljeltävien peltokasvien la-

jikeominaisuuksista ja kes-
keisistä viljelyteknisistä eri-

tyispiirteistä. 

Monipuoliset 
siemenseokset

Seuraa, tykkää ja tägää meitä somessa
@ProAgria #proagria
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Puhetta hiilestä 
ja hiiliviljelystä

K
asvit sitovat yhteyttäes-
sään hiilidioksidia ilma-
kehästä (=hiilensidon-
ta) ja se vapautuu ilma-
kehään hengityksessä ja 
maatumisprosesseissa. 

Merkittäviin hiilivarastoihin -meri-
veteen ja maaperään- varastoituu 
suuria määriä hiilidioksidia, mut-
ta sitä palaa myös takaisin ilma-
kehään. Ihmistoiminta lisää ilma-
kehän hiilidioksidipitoisuutta erityi-
sesti fossiilisten polttoaineiden käy-
tön, metsien hävittämisen ja muut-
tuneen maankäytön kautta. Ilma-
kehässä hiili lisää säteilypakotetta 
ja lämmittää ilmastoa, myös maa-
ta ja vettä. Ollaan noidankehässä: 
hiilidioksidin palautuminen ilmake-
hään tehostuu ja kasvihuoneilmiö 
voimistuu.

Hiilivarasto
Maa-alueiden suurin hiilivarasto on 
maaperä, jolla on kyky sitoa tai va-
pauttaa hiiltä (=hiilivarasto kasvaa 
tai pienenee). Hiilivaraston kasvaes-
sa hiiltä sitoutuu paljon runsaam-
min kuin vapautuu. Puhutaan hiili-
nieluista, jotka ovat siis luonteeltaan 
”hyviä”. Hiilen lähteet ovat sen sijaan 
”pahoja”. Niistä hiiltä vapautuu run-
saammin, kuin ne ehtivät sitoa ja hii-
livarasto pienenee. Mekanismit, jot-
ka määräävät hiilen pysymisen maa-
perässä ovat vielä huonosti tunnet-
tuja.

Hiiliviljely edistää hiilen 
varastoitumista
Hiiliviljely tarkoittaa viljelytapaa, 
jossa toimenpiteiden tavoitteena on 
hiilen varastoituminen maaperään. 

Hiilen varastointia voi parantaa il-
mastoviisaan maatalouden keinoil-
la, jotka edistävät pellon rakennet-
ta ja vesitaloutta. Kaikki monimuo-
toisuutta lisäävät toimenpiteet ovat 
tehokkaita, kuten torjunta-ainei-
den käytön minimointi, laidunnus-
käytännöt ja pellon laidalla olevien 
elinympäristöjen vaaliminen. Vil-
jelykiertoon olisi sisällytettävä niin 
kerääjäkasveja kuin syyskylvöisiä ja 
monivuotisia kasveja. 

Sekä syvä-, että matalajuuri-
sia lajeja tarvitaan, jotta biomas-
sa pääsee maan kaikkiin kerroksiin. 
Maan syvyyksissä mikrobit muodos-
tavat biomassasta hiiltä. Myös ai-
to talvinen kasvipeitteisyys, suorakyl-
vö ja kevennetty muokkaus paran-
tavat hiilensidontaa. Pellot on välil-
lä muokattava perusteellisesti, jotta 
ravinteet ja orgaaninen aines ohjau-

tuvat mikrobien saataville syviin ker-
roksiin. 

Tasapainoilua sidonnan ja 
pidätyskyvyn välillä
Tasapainoinen lannoitus on hiiliviljelyssä 
tärkeää. Keskeisenä haasteena on saada 
sekä hiilensidonta että ravinteiden pidä-
tyskyky yhtä aikaa toimiviksi. Siinä mis-
sä ravinnepuutokset vähentävät hiilensi-
dontakykyä, saman tekee myös ylimitoi-
tettu lannoitus. Toisaalta hiilen sidon-
nan korostaminen voi kiihdyttää ravin-
teiden kiertoa maaperässä ja lisätä ra-
vinnepäästöjä. Happamuuden hallintaa-
kaan ei sovi unoh-
taa, sillä ravinteiden 
saatavuus muuttuu 
pH:n mukaan.

ANU AINASOJA

Hiilikeskustelussa vilisee erilaisia 
hiili-alkuisia sanoja. Onko hiilinielu 
paha vai hyvä? Entä hiilen lähde, 
se kuulostaa positiiviselta, mutta 
onko sittenkään? Mitä hiili- 
viljelyssä viljellään? 
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Nautakarjatilan hiilijalanjälki
Hiilijalanjälki kuvaa tuotteen ai-

heuttamaa ilmastokuormaa 
eli kuinka paljon kasvihuone-
kaasuja tuotteen elinkaaren ai-

kana syntyy. Maatalouden kasvihuo-
nepäästöt koostuvat karkeasti jaettuna 
maatalousmaan dityppioksidi- ja hiili-
dioksidipäätöistä, kotieläinten tuotta-
mista metaanipäästöistä sekä energia-
päästöistä. Maatalouden tuottamiin 
päästöihin voi onneksi omilla toimil-
laan vaikuttaa. 

Nurmet tärkeitä hiilensitojia
Nautakarjatiloilla tuotanto perustuu 
nurmenviljelyyn. Nurmenviljelyn käy-
tännöt vaikuttavat oleellisesti nauta-
karjatilan hiilijalanjälkeen, sillä maa-
perä ja nurmikasvustot ovat parhaim-
millaan tehokkaita hiilinieluja. Hiilensi-
donnan kannalta on tärkeää, että maa-
perä on hyvässä kunnossa ja kasvustot 
vahvoja ja terveitä. Kun kasvin juuret 
kasvavat hyvin, myös maan hyödyllis-
ten mikrobien elinolosuhteet ovat hy-
vät. Tarkalla viljelysuunnittelulla ja eri-
tyisesti typpilannoituksen tarkentami-
sella voidaan vaikuttaa kasvinviljelystä 
aiheutuviin päästöihin.

Maatalousmaan tuottamissa pääs-

töissä ja niiden hiilensitomiskyvyissä on 
paljon maalajeista johtuvia eroja. Ki-
vennäismaat toimivat yleensä hiilen si-
tojina, eloperäisiltä turvemailta tulevat 
suurimmat päästöt. Turvemaan muok-
kaaminen lisää turpeen hajoamista ja 
samalla päästöjä ilmakehään. Pitkäai-
kainen nurmen viljely turvemailla vä-
hentää viljelystä aiheutuvaa ilmasto-
kuormitusta. Myös turvemaiden suora-
kylvö ja pohjaveden nosto vähentävät 
hajotustoimintaa ja myös hiilipäästöjä.

Märehtimisestä 
metaanipäästöjä
Maapallon ruuantuotantoon soveltu-
vasta pinta-alasta suuri osa on hyödyn-
nettävissä ruuantuotantoon vain mä-

rehtijöiden avulla. Märehtijät tuottavat 
pötsissään ihmisravinnoksi kelpaamat-
tomasta kasvien soluseinämäkuidusta 
ihmisille kelpaavaa ravintoa, maitoa ja 
lihaa. Pötsikäymisen sivutuotteena syn-
tyy kuitenkin metaanipäästöjä. 

Märehtimisestä syntyviä metaani-
päästöjä voidaan vähentää ruokinnan 
tarkalla suunnittelulla, niin että ravin-
toaineet hyödynnetään märehtijän eli-
mistössä optimaalisesti. Lisäksi rehun 
hyväksikäyttöä voidaan parantaa eläin-
jalostuksella.

Avainasemassa tehokas 
tuotanto
Koska märehtimisessä muodostuu jon-
kin verran metaanipäästöjä, on oleellis-

ta kiinnittää huomio koko tuotantopro-
sessin tehokkuuteen. Tuottava eläin- 
aines, eläinten terveys ja hyvinvointi, 
hyvä hedelmällisyys ja pitkä tuotantoi-
kä ovat avainasemassa ilmastoviisaas-
sa kotieläintuotannossa. Mitä pitkä-
ikäisempi ja tuottavampi karja on, si-
tä pienemmät metaanipäästöt tuotet-
tua maito- tai lihakiloa kohden ovat. 
Esimerkiksi viimeisen 50 vuoden aikana 
lehmien tuotos on Suomessa kasvanut 
2,5 kertaiseksi, jonka johdosta metaa-
nipäästöt ovat vähentyneet 35 % maito-
kiloa kohden (Ilmastoviisas maatilayri-
tys, ProAgria Keskusten Liitto, 2019). 

Nautakarjan virtsa ja sonta aiheut-
tavat ammoniakki- ja nitraattipäästö-
jä. Lannan käsittelyllä ja typpilannoi-
tuksen tarkentamisella voidaan vähen-
tää ammoniakki- ja metaanipäästöjä.

Uusiutuvat energialähteet 
käyttöön 
Energiapäästöt ovat pieniä nautakar-
jatilan päästöistä verrattuna maan-
käytön päästöihin. Energia-
päästöt syntyvät mm. 
työkoneista, raken-
nusten lämmityk-
sestä tai viljankui-
vauksesta. Rat-
kaisevaa on, kuin-
ka paljon uusiutu-
vaa energiaa käyte-
tään fossiilisen polt-
toaineiden sijaan ja 
kuinka tehokasta 
energiakäyttö on. 

ELINA JÄRVENOJA

Kotieläin

Naudoille elektroninen korvamerkki 
Nautaeläinten sähköinen tunnistaminen on tulossa 
pakolliseksi ensi lokakuun alusta lähtien. Uudistus koskisi 
1.10.2020 jälkeen syntyviä vasikoita. Käytännössä muutos 
tarkoittaa sitä, että vasikoille tulee toiseen korvaan 
tavanomainen korvamerkki ja toiseen korvaan elektroninen 
korvamerkki (ns. e-merkki). Maa- ja metsätalousministeriö 
on lähettänyt muutosehdotuksen lausunnoille. Muutos 
liittyy uuden nautarekisterin käyttöönottoon. Se 
tapahtunee vuoden 2021 lopussa. 

Sähköisellä tunnistamisella 
mahdollistetaan eläinten yksi-
löllisten tunnistimien lukemi-
nen sähköisesti lukijalaitteiden 

avulla. Muutos mahdollistaa lisäk-
si tunnistimien nopeamman ja var-
memman luettavuuden ja se tulee 
osaltaan vähentämään virheellisten 

rekisteri-ilmoitusten määrää.
Uuden nautarekisterin valmistu-

misen myötä mahdollistetaan teu-
raaksi lähtevien eläinten poistoil-
moituksen tekeminen rekisteriin val-
tuutuksella teurastamon puolesta. 
Tällä pyritään vähentämään virheel-
lisistä rekisteri-ilmoituksista aiheu-

tuvien tukiseuraamusten määrää se-
kä tietojen kirjaamiseen kuluvaa ai-
kaa.

Uuden nautarekisterin myötä vi-
ranomainen tulee tarjoamaan myös 
ilmaisen sovelluksen eläintenpitä-
jille, teurastamoille ja eläinvälittä-
jille. Eläintenpitäjät voivat tehdä il-

moituksensa uuden nautarekisterin 
aikaan edelleen myös mm. Minun 
Maatilani -sovelluksella. Nautojen 
yksilöllinen tunnistaminen on välttä-
mätöntä eläinten ja elintarvikkeiden 
jäljitettävyyden varmistamiseksi sekä 
normaalioloissa että erityisesti eläin-
tautien yhteydessä.

Konkreettisia toimia hiili-
jalanjäljen pienentämisek-
si nautakarjatilalla ovat esi-
merkiksi tehokas tuotanto, 
hyvä eläinaines, suunnitel-
mallinen ja tarkka ruokinta, 
tehokas nurmen tuotanto, 
laidunnus ja lannan käsittely.

Laidunnus lisää merkittävästi luonnon monimuotoisuutta ja parantaa lehmien hyvin-
vointia. Mitä pitkäikäisempi ja tuottavampi karja on, sitä pienemmät metaanipäästöt 
ovat tuotettua maito- tai lihakiloa kohden.

© Maaseutuverkosto, Tomi Aho

Elina Järvenoja

Lue lisää:

Ilmastoviisas

maatilayritys 

-kirja
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Laidunna, tilakoosta ja 
navettatyypistä riippumatta
Onko kesäisempää nä-
kyä kuin lehmät laitumel-
la? Laiduntaminen antaa 
positiivisen vaikutelman 
kuluttajalle maidontuo-
tannosta. Lisäksi laidun-
taminen vähentää kas-
vihuonepäästöjä ja lisää 
luonnon monimuotoi-
suutta. Laiduntaminen 
on vähentynyt huomat-
tavasti pihattonavetoi-
den lisääntyessä, kun lai-
duntaminen ei ole enää 
pakollista. 

K
iinnostus laiduntamista 
ja jaloittelua kohtaan on 
herännyt uudelleen. Na-
vettasuunnitelmissakin 
asia huomioidaan. Myös 
ratkaisuja ja kokemuksia 

haetaan muualta. Laiduntaminen 
vähentää työtä ja säästää rahaa. Vä-
hemmän rehun jakoa, lannan ajoa 
ja kuivittamista. Jos laiduntaminen 
mietityttää, ProAgria Laiduntsek-
ki -täsmäpalvelulla selvitetään pin-
ta-alan tarvetta ja muita laidunta-
miseen liittyviä asioita.

Sisälle vai ulos
Automaattilypsytiloilla yleisin huo-
li liittyy lehmien kulkuun robotilla. 
Tilat, jotka laiduntavat, ovat olleet 
tyytyväisiä. Lehmillä on navetassa 
tarjolla houkutusrehu ja ruokinta-
pöydällä maittavaa seosrehua, jot-
ka saavat lehmät tulemaan lypsyl-
le. Myös vapaa kulku ulos ja sisäl-
le vähentää kesällä lämpöstressiä, 
kun voi valita viileämmän vaihtoeh-
don. Tämä saattaa aiheuttaa robo-
tille ajoittain ruuhkaa. Lehmät tyk-
käävät liikkua ryhmissä, joten ulos 
mennään yhdessä ja lypsylle tul-
laan yhdessä. Myös laitumien etäi-
syys vaikuttaa lypsyllä käynnin aktii-
visuuteen. 

Laidunkierto
Laitumesta tulee pitää huolta, jot-
ta se on maittavaa. Laidunkauden 
ruokintasuunnitelmat saat ProAg-
rian maidontuotannon asiantunti-
jalta. Useammat laidunlohkot hel-
pottavat syöttöä. Näin puhdistus-
niitot voidaan tehdä heti lehmien 
siirtyessä uudelle lohkolle ja tarvit-

taessa lohkot voidaan lannoittaa. 
Apua viljelykierron suunnitteluun ja 
kasvinsuojeluun saat ProAgrian nur-
mi- ja kasvintuotannonasiantunti-
joilta. 

Hyvinvointia laitumelta 
ja jaloittelutarhasta
Laitumella lehmät käyttäytyvät 
luontaisesti. Makuulle meno ja nou-
seminen on luontaisinta laitumella. 
Kannattaa siis tarkkailla lehmiä: su-
juuko parresta nousu yhtä helposti. 
Laitumella lehmä elpyy. Parrenerot-
tajista ja makuualustasta johtuvat 
patit ja ruhjeet alkavat parantua. 
Tämä vähentää bakteerien määrää 
lehmän iholla, samalla vähenee uta-
retulehdusriski. Ulkoilma ja liikku-
minen tekevät hyvää hengityselimille 
ja verenkiertoelimistölle. Poikimiset 
sujuvat paremmin ja siirtymäkau-
den ongelmat vähenevät, mm. poi-
kimahalvaukset ja jälkeisten jäämi-
set. Usein myös hedelmällisyys para-
nee ja kiimat on helpompi havaita.

Sorkkaterveys paranee
Kun jaloittelutarhan pohja on pitä-

vä, kuiva ja pehmeä eikä sorkkaa va-
hingoittavia kovia tai teräviä pinto-
ja ole, myös sorkat voivat hyvin. Na-
vetassa saattaa olla liukasta lattia-
pintaa sekä teräviä kynnyksiä. Pie-
neksi jääneissä navetoissa käytävät 
ovat ahtaita, mikä aiheuttaa leh-
mille stressiä. Nopeissa pakotilan-
teissa on riski loukata tai vahingoit-
taa sorkkaa, kun tulee tiukka kulma 
tai jalka lipsahtaa. Laitumella stres-
si vähenee, kun laumahierarkialle on 
paremmin tilaa. 

Laiduntamisen ja 
jaloittelun ehdot
Eläinsuojelulaissa on määrätään, 
että kaikki kytkettynä pidetyt lypsy-
lehmät ja maidontuotantoon kas-
vatetut hiehot on päästettävä lai-
duntamaan tai jaloittelemaan vä-
hintään 60 päivän ajan toukokuun 
ja syyskuun välisenä aikana. Aito-
jen on oltava hyvässä kunnossa, että 
naudat eivät loukkaannu tai karkaa. 
Epäsuotuisia sääoloja varten ulko-
na on oltava sääsuoja tai eläimet on 
huolehdittava navettaan suojaan. 
Jaloittelutarhassa on oltava vähin-
tään 6 m2 tilaa nautaa kohden. Tar-

han koon on oltava aina vähintään 
50 m2.

Hyvinvointikorvausta 
laiduntajille
Laidunnukseen tai laidunkauden ul-
kopuoliseen jaloitteluun on mah-
dollista saada eläinten hyvinvointi-
korvausta. Ehtona on, että kaikki yli 
6 kk ikäiset pääset ulkoilemaan sään 
salliessa vähintään kaksi kertaa vii-
kossa. Sama pätee sonneihin. Kor-
vaus on 49 €/ey. Eläinten hyvinvoin-
tikorvasta voi hakea myös nauto-
jen pitempiaikaiseen laidunnukseen 
laidunkaudella. Tämä tarkoittaa 90 
päivän laiduntamista tai jaloittelua 
toukokuun ja syyskuun välisenä ai-
kana. Korvaus on 24 €/ey. Eläin-
ten hyvinvointikorvausta haettaessa 
laiduntamisesta on pidettävä kirjaa, 
josta ilmenee mikä ryhmä on ulkoil-
lut minäkin päivänä. 

JENNY KLEMOLA

Eläinsuojelulaissa on määritetty, että kaikki kytkettynä pidetyt lypsylehmät ja maidontuotantoon kasvatetut hiehot on päästettävä 
laiduntamaan tai jaloittelemaan vähintään 60 päivän ajan toukokuun ja syyskuun välisenä aikana. Aitojen on oltava hyvässä kunnossa, 
että naudat eivät loukkaannu tai karkaa. Kuva: Leena Hanni
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Sieviläisen Veikko Jokitalon mukaan tavoitteita pitää asettaa ja kun niihin pääs-
tään, asetetaan uudet tavoitteet. KPI-mittarit ovat ahkerassa käytössä ja tilalla 
tuloksia verrataankin ahkerasti muiden tuottajien tuloksiin. Tilanväki on toivonut 
asiantuntijoiltaan rohkeutta puuttua epäkohtiin sekä ehdottaa muutoksia toi-
mintatapoihin ja sitä he kertovat saaneensa.
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Karjakoot kasvavat ja toimintaympäristö muut-
tuu. Nämä asettavat nykypäivän viljelijöille uu-
sia vaatimuksia. Osaamistason pitää olla huip-
puluokkaa ja maitotilaa johdetaan kuin yritystä. 
Tilan kehittämiseksi toiminnalle asetetaan ta-
voitteita ja hyvät yhteistyökumppanit ovat tär-
keässä asemassa. Näin toimitaan esimerkiksi 
Sievissä Puistolan tilalla, jossa yrittäjinä toimivat 
Veikko ja Irina Jokitalo. 

Heidi Lehkonen

T
ilalla tehtiin sukupolven-
vaihdos vuonna 2014 ja 
sen jälkeen toimintaa on 
kehitetty aktiivisesti. Vuo-
den 2017 syksyllä navetan 
laajennus saatiin valmiik-

si ja siirryttiin robottilypsyyn lehmä-
määrän lähes tuplaantuessa entises-
tä. Samalla lehmien ruokinta vaihtui 

erillisruokinnasta seosrehuruokin-
taan. Tilan pellot ovat olleet luomus-
sa ja säilörehu tehdään paaleihin.

– Säilörehun korjuu tehdään itse, 
koska oikealla korjuuajankohdalla on 
merkittävä vaikutus ruokinnan kan-
nattavuuteen ja nurmentuotantolas-
kurin perusteella oma koneketju on 
todettu edullisemmaksi kuin urakoit-

Veikon
TOP 3
vinkit:

1. Kyky omaksua ja oppia 
muilta (neuvonta / kolle-

gat / lähiympäristö) sekä rea-
goida oppimaansa ja muuttaa 
toimintatapoja sen mukaan.

2. Asenne pitää olla kohdal-
laan, sillä kaikki vaikut-

taa kaikkeen: näe mieluummin 
ongelmissa mahdollisuus kuin 
mahdollisuuksissa ongelma. 

3. Asioiden laskeminen ja eri 
vaihtoehtojen kartoitta-

minen sekä itsenäisesti että yh-
teistyökumppaneiden kanssa.

Työohjeet 
helpottavat 
myös koronassa

Nyt jos koskaan tarvitaan koko yrityksen huomioivaa riskienhallin-
tasuunnitelmaa. On totuttu siihen, että sairastuessa tuuraajat 
löytyvät vakilomittajista ja homma pelittää. Pelittääkö koronan 
jyllätessä? Töissä tuuraaja voikin olla ventovieras! On korkea aika 

varmistaa, että työt tulevat tehdyksi riittävän samankaltaisesti kuin nor-
mitilanteessakin. Selkeiden ja yksinkertaisten työohjeiden avulla alalle pe-
ruskoulutettu pystyy hoitamaan päivittäiset työt. Näin vältetään tuotan-
non notkahdukset, tappiot ja hukat. 

Toimi LEANisti
Kaikki tilalla työskentelevät mukaan ottavat LEAN-toimintatavat ovat 
osoittautuneet hyviksi menetelmiksi myös työohjeiden laadinnassa ja viik-
kopalaveroinnissa. Työohjeiden laadintaan osallistuvat kaikki samaa työ-
tä tekevät. Ei ole ollenkaan varmaa, että oma väkikään tekee työnsä sa-
moin. Arjen aherruksessa vastuullinen työntekijä tietää työn ongelma- 
ja riskikohdat ja osaa esittää niihin sopivat parannuskeinot. Kiire, väsy-
mys ja oletukset altistavat uusille riskeille tai tuotannon vahingoille. Ta-
voitteellisuus, yhteisöllisyys ja osallistaminen tuovat turvallista tekemisen 
meininkiä. 

Avattavat ja suljettavat työohjetaskut
Kaksipuoleiset ja tiheään kirjoitettu A4-työohjeet eivät ole toimivia. Kan-
nattaa uusia ohjeet helppolukuisiksi ja ymmärrettäviksi. Videonpätkä toi-
mii tiloilla, joilla on käytössä älykännykät ja tabletit. Perinteiset valoku-
vat muutaman täydentävän sanan lisäksi selkeyttävät työohjeita. Jos työ-
ohjeet tehdään paperille, voi ne laminoida. Me ProAgriassa olemme laa-
tineet manuaaliset työohjeet kestävään SOP-työohjekansioon, jossa on 
avattavat ja suljettavat taskut. Näin työohjeita on helppo päivittää esim. 
tilanteissa, jossa lypsymenettelyt tai vasikan hoitokäytänteet muuttuvat. 
Selkeät ohjeet pitävät tuotannon tasaisena ja rutiinit samoina.

Leanilla asia kuntoon
Hyvä riskienhallinta lähtee yrityksen tavoitteista ja on suunnitelmallista, 
ennakoivaa ja järjestelmällistä. Sen avulla varmistetaan yritystoiminnan 
jatkuvuus, vähennetään riskejä ja niistä aiheutuvia vahinkoja sekä turvata 
henkilöstön hyvinvointi. Mikäli tilallasi tarvitaan riskien hallinnan työka-
luja, on Lean-menetelmä siihen oiva apu. Samalla hoituvat johtamisme-
nettelyjen opastus, kuvalliset työohjeet tai työohjeiden 
videointi. Lean-perehdytys ja työohjeiden laadinta tai 
päivitys hoituu myös etäpalaverissa. 

LIISA KOSKELA
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Kotieläin

Puistolan tila 2015 2016 2017 2018 2019 Tavoite 2020

Meijerimaito, l/v 340941 373159 409882 573384 663319 770000

Keskilehmäluku 32,1 35,1 37,6 54,3 60,5 64

Keskituotos, kg/lehmä 11558 11705 12080 11470 11999 12500

Keskituotos, EKM kg/lehmä 12081 12438 12563 11922 12608 13000

Jokitaloilla ruokinta 
kohdalleen ja keski- 
tuotos nousuun

Puistolan tilan toteuma 2015-2019 ja ta-
voite 2020. Tavoitteeseen tilanväki pyrkii 
aktiivisella seurannalla, tuloksia analy-
soimalla ja johtopäätöksiä tekemällä. 

sijalla teettäminen. Lisäksi säilörehun 
korjuu on yksi mukavimmista töistä 
koko maatilalla, kertoo Veikko.

Ruokinnan seuranta- ja 
suunnittelu avainasemassa
Jokaisesta syötettävästä paalierästä 
otetaan näytteet ja niiden perusteella 

ruokinnan asiantuntija tekee ruokinta-
suunnitelman. – Kuiva-aineella on iso 
merkitys seosruokinnassa ja sitä pitää 
tarkkailla joka päivä apetta tehdessä, 
toteaa Veikko. Appeen tekijän silmien 
kalibrointia pitääkin tehdä säännölli-
sesti ja siinä apuna ovat ruokinnan 
tilakäynnit, joissa apehavaintoja teh-
dään mm. ape-shakerin avulla.

– Neuvonnan vahvuus on meidän 
tilallamme yksityiskohtiin paneutu-
minen. Toivomme asiantuntijalta 
rohkeutta puuttua epäkohtiin sekä 
ehdottaa muutoksia toimintatapoi-
hin, ja sitä olemme saaneet, totea-
vat Veikko ja Irina. Ruokinnan toimi-
vuutta seurataan lisäksi säännöllises-
ti tehtävillä Seurantalaskelmilla.

Muutokset umpiajan 
ruokintaan toivat lisää litroja
Edellisen kevään ruokintakäynnillä 
keskityttiin ummessaoloajan ruokin-
taan. Seurantalaskelman perusteel-
la ummikoiden kuiva-aineensyönti ei 
ollut riittävällä tasolla ja myös na-
vettahavainnot pötsien täyteisyydes-
tä vahvistivat asiaa.

– Poikimisten jälkeen lehmät ei-
vät enää heruneet sinne 50-60 kiloon 
niin kuin ennen laajennusta. Muuten 
lehmät olivat kyllä terveitä ja maitoa 
tuli tasaisesti, muistelee Veikko. Um-
mikoiden ruokintaa päätettiin muut-
taa ja niille alettiin tehdä oma ape 
sopivammista säilörehuista. Nykyiset 
tulokset kertoivat toimivasta muu-
toksesta. – Lehmät heruvat nyt taas 
sinne lähemmäs 60 kg ja alkulypsy-
kausi sujuu ongelmitta. Maitoa me-
nee nyt meijeriin enemmän kuin en-
nen, Veikko tuumaa tyytyväisenä. 

Asenne ratkaisee 
Veikon mukaan tavoitteita pitää 
asettaa ja kun niihin päästään, ase-
tetaan uudet tavoitteet.

– Se on sitä jatkuvaa kehittymis-
tä, Veikko toteaa. KPI-mittarit ovat 
ahkerassa käytössä verratessa tulok-
sia muihin tuottajiin. Tavoitteena on 
päästä EKM-tuotoksessa robottitilo-
jen ykköseksi. Muutoksia toimintaan 
on tulossa myös peltopuolelle, kun 
tulevana kesänä siirrytään takaisin 
tavanomaiseen viljelyyn. Lisäksi haa-
veissa on laajennus toiseen lypsyro-
bottiin parin vuoden sisällä.

– Yksin siihen emme kuitenkaan 
pysty, vaan apuna ja suuntaviivoja 
vetämään tarvitsemme hyviä yhteis-
työkumppaneita. Yhtenä niistä toi-
mii ProAgria, jonka vahvuutena on 
se, että saman katon alta löytyy laa-
ja osaaminen, Veikko toteaa. 

HEIDI
LEHKONEN
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4. PÄIVÄ
5S-harjoitteita

5. PÄIVÄ
Yhteenveto

Kotieläin

Pienestä on kiinni satatonnari-

tuotos. Jos on hyvät geenit, vasik-

ka-aika onnistuu nappiin ja hieho- 

ja tuotosajan ruokinta kohdentuu 

oikein, terveyttä ja vuosia riittää, 

saattaa satatonnarijuhliin kutsu 

tulla. Useimmin käy niin, että en-

sikko ei pääse parhaimpaansa, kun 

lypsylle mennessään väistelee mui-

ta tai aamuruokinnassa ei pysty pi-

tämään puoliaan. Jos ruokinta-

pöytäpaikasta joutuu luopumaan 

lypsykauden lopussa olevalle van-

hemmalle lehmälle, menee van-

hemmankin seuraava lypsykausi 

pieleen. Sekään ei jatkoja lupaa, jos 

lypsävän matroonan maidon ras-

va-valkuaissuhteet heiluvat kuin 

heinänkorsi myrskyssä ja tauti (tai 

Honkajoki) korjaa.

Mikäli tavoitteenasi on työtapojen tehostaminen,
osaamisen kehittäminen sekä

uudet tai yhtenäiset työtavat, ota yhteyttä.

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

ja pienryhmät hoituvat Liisa Koskelan johdolla.

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

Liisa Koskela

Leanissa käytetään erilaisia työ-
kaluja kuten SOP, viikkopalave-
ri, parannustaulu, kamban-kortti, 
5S ja arvovirta. Työkalut on helppo 
omaksua arkeen ja niistä on hyö-
tyä työpaikoilla.

Lisätietoa löytyy Lean maatalou-
dessa -kirjasta, jonka voi tilata  
ProAgrian verkkokaupasta.

Käytännön harjoituksia tehdään 
joko tilaamalla asiantuntija tilalle 
ongelman äärelle tai osallistumalla 
Lean-pienryhmiin.

Pienryhmä starttaa, kunhan il-
moittautujia saadaan riittävästi.

Hukan poistoa ryhmässä
Ensimmäisessä pienryhmäpäiväs-
sä käydään läpi Leanin perustei-
ta ja työkaluja, mietitään hukkaa ja 
motivaation säilymistä alustuksen, 
keskustelun ja tehtävien kautta.

Toisessa päivässä perehdytään 
viikkopalaveriin ja parannustau-
luun.

Kolmantena päivänä keskitytään 
arvovirta-kuvaukseen ja prosessin 
parantamiseen.

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

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

LIISA KOSKELA

Lean-pienryhmässä

Leanilla työhön tehoja

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

Lean on filosofia, jossa tekemisen jatkuvaa parantamista on helpotettu visualisoinnilla. 
Lean-menetelmien avulla tuotanto tehostuu ja selkeytyy, kun hukka etsitään ja poiste-
taan työvaiheista. Lean osallistaa ja motivoi työntekijät, jolloin korjaavaan tekemiseen 
reagoidaan nopeammin ja ennakoiden.

Tilaukset:
proagriaverkkokauppa.fi

1. PÄIVÄ
Leanin perusteet

ja työkalut.
Mietitään hukkaa 
ja motivaatiota.

2. PÄIVÄ
Aiheina viikko-

palaveri ja
parannustaulu.

3. PÄIVÄ
 Arvovirta-kuvausta

ja prosessin
parantamista.

Joskus se on pienestä kiinni

Aila Koskela
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Kotieläin

Mikä estää tavoitteeseen 
pääsyn? Mitä pitäisi muut-
taa ja miten? Käytäntö on 
osoittanut, että vaikka na-

vetalla puhutaan, ei puhuta riittä-
västi ja oikeista asioista tai kaikkien 
kanssa. Onnistuminen edellyttää, et-
tä kaikki tietävät nykytilan, tavoit-
teet, muutoksiin vaikuttavat syyt ja 
menettelyt.

Pitäisihän tuo tietää 
sanomattakin
Hyvä malli on opetella viimeistään 
yrityksen muutosvaiheessa menette-
lyt, joiden avulla tieto kulkee koko 
navettaporukalle ja mieluusti myös 
peltotöitä tekeville.

Vaikka kuinka tuntuu, että kaik-
kihan nyt navetan asiat tietävät, mis-
täs sen tiedät? Todennäköisesti eivät 
tiedä. Jos itse et näe työntekijää tun-
tiin, tiedätkö mitä havaintoja hän on 
tuona aikana tehnyt? Jos hän on ilta-
vuoron aikana nähnyt putken tippa-
sevan, hän voi hyvinkin lähteä töis-
tä kiireellä eikä muistakaan kertoa 
asiasta. Aamulla vesivuoto voi näkyä 
jo postilaatikolle asti.

Tilanne haltuun 
ja huipulle
Ripeä korjausliike vähentää rahan-
menoa, mutta reagointi tarkoittaa 
aina sitä, että hukkaa on jo tapahtu-
nut. Miksi ei ennakoida? Kun ottaa 
tavaksi pohtia asioita työporukalla, 
pääsee nopeammin ja pienemmillä 
kustannuksilla asettamaansa tavoit-
teeseen. Kysyin yhdeltä 12 000 EKM 
-maitotilalliselta, mitä seuraavaksi. 
Hän vastasi: ”15 000 EKM ja 15 000 
kakg.” Ihan realistinen tavoite työyh-
teisössä, jossa viikkopalavereissa ti-
lan työväki keskustelee, tietää tavoit-
teet ja korjaa arjessa tapahtuvaa työ-
tä systemaattisesti tavoitteiden mu-
kaiseen suuntaan.

Mikäli tavoitteenasi on työta-
pojen tehostaminen, osaamisen ke-
hittäminen sekä uudet ja yhtenäi-
set työtavat, ota 
yhteyttä. Leanis-
ta saat apuja ja in-
nostusta arkeen. 
Liinataan yhdessä!

LIISA KOSKELA

Joskus se on pienestä kiinni

Onnistuuhan se etänäkin!
Moni keskipohjalaistila on päässyt kokeilemaan 
etäyhteyttä ProAgrian asiantuntijan kanssa. 
Kokemus on ollut myönteinen molemmin puolin. 
Suurin osa palveluista onnistuu mainiosti verkon 
välityksellä. Verkkoneuvottelu on yhden tai useam-
man henkilön nettitapaaminen oman tietokoneen, 
tabletin tai puhelimen kautta. Kaikkiin palveluihin 
etäyhteys ei sovi, ja silloin palvelu tehdään tilalla vi-
ranomaisten tautisuojausmääräyksiä noudattaen. 

Asiantuntijalta etäpalvelu edellyttää hy-
vää valmistautumista. Kun palaveriin 
asiat on valmisteltu ja suunniteltu huolel-
lisesti etukäteen, keskustelussa päästään 
suoraan asiaan, suunnitelmat ja laskel-
mat valmistuvat ja oikeita johtopäätök-
siä saadaan tehtyä sovitun ajan puitteis-
sa. Maidon- ja lihantuotannon palvelu-
päällikkö Anna-Riitta Leinonen suositte-
lee etäyhteydellä pidettäviä Teams-pala-
vereja ja rohkaisee kokeilemaan etäpalve-
luja. Verkkoneuvottelun kautta asiantun-
tija tulee virtuaalisesti myös navettaan ja 
pellolle.

Tilat ohjeistaan 
etäohjelman käyttöön
ProAgrian asiantuntijat käyttävät etäpa-
lavereissa Microsoftin Teams-ohjelmaa. 
Teamsin käyttöä varten tilanväki saa etu-
käteen selkeät kirjautumisohjeet. Tarvit-
taessa asiantuntija opastaa yhteyden luo-
misessa ja esimerkiksi ääniongelmia rat-
kaistaan yhdessä puhelimitse. Verkkopa-
laveri tapahtuu internet-selaimella webbi-
kameraa ja kuulokemikrofonia käyttäen. 
Lisäksi tarvitaan sähköpostiosoite, johon 
Teams-kokouslinkki lähetetään. 

Kun tietokoneessa tai tabletissa on 
nettiyhteys, verkossa palaveroinnin tek-
niset valmiudet ovat olemassa. Pöytäko-
neessa tarvitaan lisäksi kamera, kuulok-
keet ja kaiuttimet. Teams-kokous onnis-
tuu myös kännykän kautta, jos sähköpos-
tin pystyy lukemaan puhelimesta. Team-
sin kokouslinkki lähetetään ja avataan 
sähköpostista. Teams on helppokäyttöi-

nen verkkoneuvottelusovellus eikä erilli-
siä ohjelmistoasennuksia tarvita. Oman 
kuvan jakaminen ei ole pakollista, mutta 
web-kameran käyttö lisää läsnäolon tun-
netta, kun palaveriin osallistuvat näkevät 
toisensa.

Palvelut ja koulutukset 
etäyhteydellä
Etäyhteys mahdollistaa keskustelun, suun-
nitelmien ja laskelmien työstämisen, tuo-
tanto -ja tunnuslukuraporttien ja valmii-
den laskelmien läpikäynnin sekä kommen-
toinnin. Monet ProAgrian asiakkaista ovat 
osallistuneet etäyhteydellä erilaisiin webi-
naareihin ja kokouksiin. Verkkoneuvotte-
lun kautta asiantuntija tulee virtuaalisesti 
myös navettaan ja pellolle.

Tavataan verkossa! 

ANNA-RIITTA LEINONEN

ProAgrian asiantuntijan 
kanssa etäpalaverissa

Anna-Riitta Leinonen
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Kuntoluokkakamera
ruokinnan onnistumisen 
seurannassa

AgroTeknoa-hankkeen järjes-
tämässä Kuntoluokkakame-
ra käyttöön nautojen kunto-
luokituksessa -päivässä hel-

mikuussa tutustuttiin DeLavalin 
BCS-kuntoluokkakameraan Haapa-
järven koulutilalla. Päivään sisältyi 
ProAgrian asiantuntijapuheenvuoro-
ja kuntoluokituksesta, DeLavalin kun-
toluokkakameran esittely, koulutilan 
karjanhoitajan kokemukset kameras-
ta sekä kuntoluokitusdemo navetalla, 
jossa verrattiin ihmissilmän ja kame-
ran kuntoluokituksen eroja.

Tärkeä osa ruokinnan 
onnistumisen seurantaa
Kuntoluokituksella arvioidaan leh-
män lihavuuskuntoa ruokinnan on-
nistumisen seuraamiseksi. Suuret 
kuntoluokan vaihtelut kertovat leh-

män voimakkaasta laihtumisesta tai 
lihomisesta, jotka aiheuttavat ongel-
mia tuotokseen ja hedelmällisyyteen. 
Tavoitteena on mahdollisimman ta-
sainen kuntoluokka koko lypsykau-
den ajan umpeutukseen ja seuraa-
vaan poikimiseen saakka. Lypsyleh-
mille erityisen haitallista on alkulypsy-
kauden voimakas laihtuminen ja lop-
pulypsykauden lihominen.

Kuntoluokkakamera mittaa päi-
vittäin eläimen kuntoluokan. Se voi-
daan asentaa lypsyrobottiin tai esi-
merkiksi lypsyaseman läpikulkuport-
tiin. Kuntoluokkakameran etuna on 
päivittäinen, tarkka, nopea ja riippu-
maton kuntoluokan seuranta. Sään-
nöllisen ja hyvin tarkan seurannan an-
siosta yksittäisen eläimen tai eläinryh-
män laihtuminen ja lihominen saa-
daan kiinni nopeasti. 

Tulosten hyödyntäminen 
vaatii ruokintaosaamista
Kuntoluokkakameran tulosten hyö-
dyntäminen vaatii karjanomistajal-
ta hyvää ruokintaosaamista. Kunto-
luokkakamera kertoo karjanomista-
jalle pelkästään numeraalisen arvon 
lehmän tai lehmäryhmän lihavuus-
kunnosta. Sen perusteella on osat-
tava tehdä oikeita päätelmiä ruokin-
nan oikeellisuudesta. Mikäli korjatta-
vaa löytyy, on osattava vielä tehdä oi-
kea muutos ruokintaan. Pelkkä ka-
meran hankinta ei siis automaattises-
ti paranna karjan tulosta, vaan tu-
los syntyy, kun kameran tuottaman 
tiedon osaa hyödyntää mahdollisim-
man laajasti.

Kuntoluokkakamera ihmistä 
tarkempi ja nopeampi
Kuntoluokitusdemon perusteella 
BCS-kuntoluokkakamera on hyvin 
tarkka. Ihmissilmällä tehtynä kunto-
luokitus tehdään 0,25 kuntoluokka-
pisteen tarkkuudella. Kuntoluokka-
kamera antaa 0,01 kuntoluokkapis-
tetarkkuuden. Kameralla löytää no-
peasti hyvin pienetkin kuntoluokan 
muutokset. 

Kuntoluokitusdemossa kamera 
antoi lähes kaikille lehmille korkeam-
mat kuntoluokituspisteet kuin ihmi-
nen. Ero oli kuitenkin joka lehmäl-
lä lähes sama, n. 0,1-0,5 kuntoluok-
kapistettä. Ero kameran ja ihmissil-
män kuntoluokituksessa ei haittaa, 
kun käytetään pelkästään yhtä me-
netelmää kerrallaan. Oleellisinta on 
löytää yksittäisten lehmien tai lehmä-
ryhmien kuntoluokkien muutokset ja 
reagoida niihin oikein ja nopeasti.

Kuntoluokkakamera päihittää ih-
misen luokitusnopeudellaan mennen 
tullen. Kokeneeltakin kuntoluokitta-
jalta kuluu aikaa ison karjan kunto-
luokittamiseen useampi tunti, kun 
kamera tekee sen 
yksittäiseltä lehmäl-
tä kuvan perusteella 
sekunneissa.

ELINA
JÄRVENOJA

ProAgria Oulun Tarja Paatero kertoo, miten kuntoluokitus tehdään ihmisen suoritta-
mana. Kuntoluokkakameran etuna on päivittäinen, tarkka, nopea ja riippumaton kun-
toluokan seuranta.

HANKKEET
AgroTeknoa Jokilaaksoihin -hanke
Jari Vierimaa, puh. 040 3447 256,
jari.t.vierimaa@nivala.fi
www.agroteknoa.fi
https://www.facebook.com/agroteknoa

A EKNOATGRO
maatalouteen tehoa, kannattavuutta ja ympäristöystävällisyyttä

Vaikka koronan varo-
toimenpiteet rajoitta-
vat tällä hetkellä monta 
asiaa, robottilypsyyn siir-
tymisapua saa edelleen 
ProAgrialta. ProAgrialla 
on modernit työkalut etä-
työskentelyyn. Jo ennen 
kuin tilalla siirrytään lyp-
syrobottiin, kannattaa 
aloittaa lehmien totutus 
uuteen aikakauteen.

Sonja Pyykölä

Elina Järvenoja

L O G O

Nivalan kaupungin  ja sen tytäryhtiöiden logot  muodostuvat värillisen pallon sisällä olevasta 
N-kirjaimesta sekä tekstistä. N-kirjaimen muotoilu on saanut vaikutteita kaupungin nimen N, I-, 
V- ja A-kirjaimista  – sekä käytetystä Lato-kirjasimesta.
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Kotieläin

Robottilypsyyn 
siirtymisen portaat
 1. 1 kk ennen käyttöönottoa: 

totuta lehmät tuleviin ro-
bottinavetan rehuihin. Ota 

rehuanalyysit karkearehuista ja viljas-
ta. Pyydä uusi ruokintasuunnitelma ny-
kyhetkeen ja käyttöönottoon. Ruokin-
tasuunnittelijasi laskee uuden ruokin-
tasuunnitelman uusilla rehuilla nyky-
hetkeen. Lehmät tottuvat tutussa ym-
päristössä uusiin rehuihin. Tutut rehut 
luovat lehmille turvaa robotin käyt-
töönotossa ja maidonanti sujuu hel-
pommin. Myös pötsin mikrobit tottu-
vat uusiin rehuihin. Hyvä ensimielikuva 
robottilypsystä on tärkeä osa lehmän 
robottioppimista.

 2. Viikko ennen käyttöönot-
toa: ruokintasuunnittelija-
si asettaa ruokintasuunni-

telman etäyhteydellä robotin tietoko-
neelle. Jos mahdollista, päästä lehmät 
tutustumaan ja syömään robottiin en-
nen käyttöönottoa. Tämä auttaa mer-
kittävästi lehmien sopeutumista robot-
tilypsyyn ja keventää lehmien ohjaus-
työtä käyttöönotossa. Selvä hyöty on 
havaittu myös lehmien käyttämisestä 
uudessa navetassa ennen käyttöönot-
toa. Lehmät antavat paremmin mai-
toa ja oppivat nopeammin käymään 
robotilla. 

 3. Käyttöönotto: ProAgrial-
ta on saatavilla työvoimaa 
käyttöönottoon esimerkiksi 

robotilla käyttämiseen ja lehmien oh-
jaamiseen.

 4. Käyttöönoton jälkeen: so-
vi ensimmäinen koelyp-
sy eli robottinäytteenotto 

ProAgrian asiantuntijan kanssa. Näyt-
teenotto antaa arvokasta tietoa jatkoa 
ajatellen. Pitoisuustiedoista saadaan 
tiedot tuleviin ruokintasuunnitteluihin, 
ruokintataulukoiden suunnitteluun se-
kä tilasi tunnuslukujen kehittämiseen. 
Näytteenotto on merkittävä seuranta-
työkalu robottitilalliselle. Robottinäyt-
teenottoon siirryttäessä asiantuntijat 
tukevat tilallista näytteenotossa. Ko-
rona-varotoimenpiteenä näytteenotto-
palvelun asiantuntija voi käydä yksin 
navetassa hoitamassa näytteenoton.

 5. Kahden viikon kuluttua 
käyttöönotosta: asiantun-
tija voi asettaa etäyhteydel-

lä ruokintataulukot robotin tietoko-
neelle. Tällöin dataa on kertynyt riittä-
västi robotille.

 6. Näytteenoton jälkeen: pyy-
dä asiantuntijaasi laskel-
maan Seurantalaskelma. 

Asiantuntija laskee sen etänä. Asian-
tuntija katsoo robotin tietokoneelta 
etäyhteydellä ruokintatiedot ja näyt-
teenoton tulosten perusteella osaa 
määrittää mahdollisen ongelmaryh-
män, jota tulisi auttaa ruokinnallises-
ti. Tällaisia voivat olla alkukauden en-
sikot tai loppukauden vanhemmat leh-
mät. Arvokas näytteenoton ja robo-
tin yhteistieto auttaa ratkaisemaan on-
gelmaryhmän ruokinnan. Ruokintatar-
peet huomioidaan tarkasti ja niihin voi 
puuttua helpommin.

 7. Seurantalaskelman jälkeen: 
ruokintasuunnitelma päivi-
tetään tarvittaessa ja asian-

tuntija voi päivittää etäyhteydellä ro-
botin ruokintataulukot. Asiantunti-
ja voi samalla etäyhteydellä tarkistaa, 
onko kaikkien lehmien osalta tieto-
koneen laskelma ruokinta kunnossa. 
Ruokintataulukoihin tehdään tarvitta-
vat muutokset.

 8. Missä tahansa vaiheessa 
voi turvautua etänä teh-
tävään ProAgrian robotti-

neuvontaan.

 9. Etäseurantaa muilla kei-
noilla: Tilallinen voi an-
taa omalle asiantuntijal-

leen esimerkiksi navetan kameran net-
tiosoitteen, josta asiantuntija voi tark-
kailla lehmien robottiliikennettä. Ka-
merat ovat tarkkoja ja lehmien korva-
numerotkin näkyvät etäyhteydellä kat-
sottaessa. Tilallinen voi myös ottaa 
valokuvia tai videota navetasta ja lä-
hettää ne asiantuntijalleen. Esimerkik-
si appeen tai sonnan koostumusta tai 
lehmien kuntoluokkia voi kuvata kän-
nykällä. 

SONJA 
PYYKÖLÄ
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Nyt on haetta-
vissa valtion ta-
kaamaa maksu-
valmiuslainaa 
30.4. saakka 
Elystä paperilo-
makkeilla. Lai-

na on edullinen silloin, kun ti-
lan tuotanto on laskenut tai ti-
lalle on muodostunut ylimää-
räisiä kuluja kertaluontoisen 
syyn takia. Toimialan yleisen ti-
lanteen mukaiseen krooniseen 
maksuvalmiusongelmaan laina 
toimii huonosti. Syynä on se, 
että uutta velkaa otetaan van-
hojen velkojen hoidon päälle. 
Jos tila nostaa uutta maksuval-
miuslainaa, se maksaa lyhen-
nyksiä maksimissaan 46 500 € 
enemmän vuodessa seuraavien 
viiden vuoden ajan, jos tila on 
nostanut edellisetkin maksuval-
miuslainat. 

Tilapäisiin ongelmiin uusi 
maksuvalmiuslaina on käyttö-
kelpoinen ratkaisu, mutta pää-
sääntöisesti tiloilla on yleises-
tä maatalouden kannattamat-
tomuudesta johtuvia maksu-
valmiusongelmia. Senpä takia 
suosittelemme olemassa ole-
vien lainojen yhdistämisiä, kos-
ka niillä voidaan laina-aikoja 
muokata jopa 15 vuoteen as-
ti. Maksuvalmiuslainan takai-
sinmaksun maksimiaika on vii-
si vuotta. Maksuvalmiuslainan 
nostolla estetään yhden rahoi-
tusinstrumentin eli lyhennyslyk-
käysten käyttö.”

Heikki
Ojalan

kommentti

Maatilojen ahdinkoa 
helpotetaan lainojen 
valtiontakauksella

M
aa- ja metsätalousmi-
nisteriö lisää valtion-
takauksien myöntö-
valtuutta maatilojen 
maksuvalmiuslainoil-
le. Tällä pyritään va-

rautumaan koronaviruksesta aiheu-
tuviin maatilojen talousvaikeuksiin. 
Maatilatalouden kehittämisrahaston 
(Makera) kautta myönnetään maa-
tiloille alkutuotantoon ja maatilayri-
tysten juoksevien kuluihin valtionta-
kauksia enintään 15 miljoonan eu-
ron edestä.

Koronaviruksesta johtuva 
tilanne poikkeuksellinen
Tarvetta on varautua koronaviruk-
sen mahdollisesti maatalousyrittä-
jille aiheutuvien maksuhäiriöiden ja 
muiden taloudellisten haittojen mi-
nimoimiseen. Maataloustuotannon 
kannalta suurin riski on tuottajan/
tuottajien sairastuminen tai lähipii-
rissä ilmenneestä tartunnasta johtu-
van karanteenin aiheuttama työvoi-
mapula.

Suurin osa maatiloista on perhe-
yrityksiä, joissa töitä tehdään pienel-
lä henkilömäärällä. Jos eläinten hoi-
tajat sairastuvat, eläinten terveys, hy-
vinvointi ja tuotos voivat heikentyä. 
Koronaviruksen seurauksena voi syn-
tyä myös työntekijäpulaa elintarvik-
keiden jalostuksessa tai viivästyksiä 
esim. kuljetuksissa. Nämä tekijät voi-
vat aiheuttaa viiveitä tai alenemia ti-
lityksiin tuottajille.

Lainatakaus 50 000 €
Takauksen kohteena olevan lainan 
enimmäismäärä voi olla 62 500 €. 
Valtiontakaus koskisi enintään 80 
prosenttia takauksen kohteena ole-
van lainan määrästä, eli enintään 
50 000 €. Laina-aika on enintään vii-
si vuotta. Takaus voitaisiin myöntää 
lainalle, jonka luotonantaja myön-
tää tilapäisissä maksuvalmiusvai-
keuksissa olevalle maatalousyrityk-
selle. 

Valtiontakauksella halutaan tur-
vata ruuantuotantoa ja maatalou-
den toimintaa myös poikkeusolois-

sa. Tilapäisistä vaikeuksista huoli-
matta yrityksellä tulee kuitenkin olla 
edellytykset jatkuvaan kannattavaan 
toimintaan.

Takauspäätöstä haetaan paikal-
lisesta Ely-keskuksesta sen jälkeen, 
kun luotonantaja on antanut luot-
tolupauksen.

Valtiontakausta haetaan 
lomakkeella 493 Ely-keskuk- 
sesta viimeistään 30.4.2020. 

Päätöksenteko alkaa Ely-kes-
kuksissa toukokuun aikana.
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 ProAgria.kuvat.fi

Mikä nettovarallisuus?

Esimerkki nettovaralli-
suuden merkityksestä

Skenaario 1 Skenaario 2 

Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2

Maatalouden tulos (€) 60 000 60 000 100 000 100 000 

Nettovarallisuus (€) 0 225 000 0 300 000 

Pääomatulo osuus (20 %) 0 45 000 0 60 000 

Ansiotulo maatalous € 60 000 15 000  40 000 

Vero keskimäärin (%) 35,9 24,9 43,2 29,6 

Vero keskimäärin (€) 21 540 14 940 43 200 29 600 

Verosäästö (€) 0 6 600 0 13 600

S
aavuttaakseen verosääs-
töjä henkilöyhtiö voi ja-
kaa yrityksensä yritystulon 
ansio- ja pääomatuloon 
käyttämällä elinkeinotoi-
minnan nettovarallisuut-

ta. Pääomatuloksi voidaan aset-
taa 20 %, 10 % tai 0 % osuus edel-
lisen vuoden nettovarallisuudesta. 
Nettovarallisuuden varoiksi luetaan 
vain elinkeinotoimintaan liittyvät 
varat sekä 30 % edellisenä vuote-
na maksetuista ennakonpidätyksen 
alaisista palkoista. Veloiksi luetaan 
kaikki elinkeinotoiminnan varoihin 
kohdistuvat velat ja velvoitteet. 

Poistojen ja laina- 
lyhennysten yhteys
Nettovarallisuuden ylläpitämisen 
lähtökohtana on, että veropoistot 
yrityksen varoista ovat yhtä suuria, 
kuin niistä maksettavat lainojen ly-

hennykset. Tällöin velka lyhenee sa-
maa tahtia kuin varojen verotusar-
vo laskee, jolloin nettovarallisuus-
kin säilyy ennallaan. Tällä tavoin ei 
synny myöskään piilevää verovel-
kaa, joka lankeaa maksettavaksi sil-
loin, kun kaikki poistopohja on syö-
ty ja lainoja pitäisi vielä lyhentää.

Paljonko nettovarallisuus sitten 
vaikuttaa henkilöyhtiön verotuk-
seen? Otetaan esimerkkinä maati-
layritys, joka tekee 60 000 € tulos-
ta ja jonka nettovarallisuus on ne-
gatiivinen. Tässä tapauksessa ko-
ko tulos verotetaan ansiotulovero-
na, jolloin keskimääräinen veropro-
sentti on 35,9 % ja maksettava ve-
ron määrä 21 540 €. Jos yrityksel-
lä olisi nettovarallisuutta 225 000 
€, olisi kokonaisveroprosentti kes-
kimäärin 24,9 % ja maksettava ve-
ro 14 940 €. Verosäästöä edelli-
seen vaihtoehtoon syntysi vuosit-
tain 6 600 €. 

Toisena esimerkkinä sama yri-
tys, joka on laajentanut ja tehosta-
nut toimintaansa ja yrittäjätulo on 
noussut 100 000 €. Ilman nettova-
rallisuutta keskimääräinen veropro-
sentti olisi 43,2 % ja maksettava 
veron määrä 43 200 €. Jos netto-
varallisuutta olisi 300 000 €, oli-
si kokonaisveroprosentti 29,6 % ja 
maksettava veron määrä 29 600 €. 
Verosäästöä syntyisi vuosittain jo 
13 600 €.

Tulot ja nettovarallisuus
Mitä kovempaa tulosta maatilayri-
tys tekee, sitä suurempi rooli net-
tovarallisuudella on yrityksen ve-
rosuunnittelussa. Tämä koskee 
etenkin kehittyviä ja laajentuvia ti-
loja, joiden korkeaan yrittäjätuloon 
progressiivinen verotus iskee kovim-
min. Nettovarallisuuden kasvatta-
miseen pätee sama viisaus kuin si-
joittamiseen: paras sijoituspäätös 
on sijoittamisen aloitus, sillä mitä 
aikaisemmin sen aloittaa, sen kor-
keammaksi sen hyöty ehtii kasvaa. 

Nettovarallisuuden ylläpitämi-
nen ja kasvattaminen vaatii pitkä-
jänteistä vero- ja investointisuun-
nittelua. ProAgrian tili- ja johtamis-
palvelut auttavat mielellään näihin 
asioihin liittyvissä kysymyksissä. 
Kannattaa esimerkiksi ennen pellon 
ostopäätöstä selvittää, mitä laina-
rahalla toteutettu 
peltokauppa te-
kee yrityksen net-
tovarallisuudelle. 

VILLE
MOILANEN

Nettovarallisuus lasketaan vähentämällä
yrityksen varoista yrityksen velat. Tämän euro-
määräisen arvon määrittäminen on tärkeää,
sillä henkilöyhtiössä sen pohjalta määritetään 
pääomatulojen osuus ansiotulosta, ja osakeyh-
tiöissä sitä käytetään osingonjaon pohjana. 
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EU-tukineuvontaa tekevät ProAgria
Keski-Pohjanmaan asiantuntijat 2020

5%

huhtikuu

toukokuu

maaliskuu

Tukien 
valvonta

Eläintukien tilavalvonnat alkavat

Edellisen vuoden asiakirjavalvonnan ja 
kasvipeitteisyysvalvonnan tulokset 
valmistuvat 

Rekisteritietojen tarkastukset 
edellisen vuoden pinta-alatukiin

Eläintukien tilavalvontojen tulokset valmistuvat 

marraskuu

Peltovalvontojen 
maastokäyntien tulokset 
valmistuvat

Peltovalvonnat alkavat

VILJELIJÄTUKIEN VUOSIKELLO

Tukihaku 
Vipu-

palvelussa

Haku päättyy 31.1.Eläinten hyvinvointikorvaus

Haku päättyy 27.3.

Kasvihuonetuotannon tuki
Kansalliset kotieläintuet
Sokerijuurikkaan kuljetustuki

Haku päättyy 15.6.Päätukihaku
Mehiläistalouden tuki

Ympäristökorvauksen 
syysilmoitukset

Ilmoitusaika päättyy 30.10.

Ilmoitusaika päättyy 17.2.Eläinmääräilmoitukset

Peruslohkomuutokset
Tee peruslohkomuutokset 
viimeistään toukokuun 
puolivälissä.

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

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

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

Täydentävien ehtojen valvonnat alkavat

Edellisen vuoden täydentävien 
ehtojen valvonnan tulokset 
valmistuvat

Eläinrekisteritietojen tarkas-
tukset edellisen vuoden tukiin

Kasvulohkotietojen 
ilmoittaminen

Ilmoita kasvulohkotiedot 
viimeistään 15.6.

VIPU-PALVELUSSA VOIT YMPÄRI VUODEN

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

Haku päättyy 6.3.

joulukuu

tammikuu

helmikuu

kesäkuu

Rekisteritietojen tarkastukset 
pinta-alatukiin
syyskuu

1.
2.

Haku päättyy 27.3.

Eläinrekisteritietojen 
tarkastukset hakuvuoden tukiin
elo–syyskuu
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Vuonna 2015 annetut luomusitoumukset päättyvät 30.4.2020. 
Niille haetaan vuoden jatkoa päätukihaussa 15.6. mennessä. 
Tänä vuonna voidaan hakea kokonaan uutta luomusitoumus-
ta palauttamalla lomake 215 Ely-keskukseen viimeistään 15.6. 
Uuden luomusitoumuksen tekevä ilmoittautuu luonnonmu-
kaisen tuotannon valvontajärjestelmään viimeistään 30.4. 
Luomusitoumuksen edellytys on luomuperuskurssin käynti.

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

Kalajoki-Kannus- 
Kokkola Huhtala Jouni 040 512 3703
 Karhula Jarmo 044 521 2210
 Kulla Taina 0400 723 288
 Tikkanen Jari 0400 162 147 

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

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

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

Luonnonmukaisen
tuotannon 
korvaus 2020

K
otieläintilan, jolla vain 
pellot ovat luonnonmu-
kaisessa tuotannossa, 
luomusitoumuksen jat-
kamisen edellytys on 
myyntikasvivaatimuksen 

noudattaminen tästä kasvukaudes-
ta alkaen. Myyntikasveja ei tarvitse 
myydä. Myyntikasvivaatimuksen 
täyttyminen todetaan tukihakemuk-
sesta. Myyntikasvit on kirjattu luon-
nonmukaisen tuotannon sitoumu-
sehtoihin. Vaihtoehtoisesti siirretään 
tilan eläimet luonnonmukaiseen 
tuotantoon. Rehuntuotantosopi-

mus luomukotieläintilan kanssa 
täyttää myyntikasvivaatimuksen. 
Myyntikasvivaatimus koskee myös 
hevostiloja. 

Kotieläintuotteiden myynti
Luonnonmukaisesta kotieläin-
tuotannosta sitoumuksen vuon-
na 2015 tehnyt palauttaa tositteen 
kotieläinten tai kotieläintuotteiden 
myynnistä Ely-keskukseen viimeis-
tään 15.6. Eläinten tai tuotteiden 
jatkokäytöllä ei ole merkitystä, eli se 
voi olla myös tavanomaista. Oleel-
lista on, että on myyty luonnonmu-

kaisesti tuotettuja tai kasvatettuja 
tuotteita, ei siirtymävaiheessa ole-
via tai tavanomaisesti tuotettuja.

Lisäalat
Tänä vuonna voidaan hakea lisä-
alojen liittämistä voimassa ole-
valle tai jatkettavalle sitoumuksel-
le. Tällöinkin palautetaan loma-
ke 215 Ely-keskukseen viimeistään 
15.6. Liitettävä ala voi olla enintään 
5 heh-taaria. Uusi luomusitoumus 
tehdään, jos sitoumukseen liitettä-
vän korvauskelpoisen pellon määrä 
on suurempi kuin 5 ha. Tällöin kor-

vataan myös jatkettava sitoumus 
uudella sitoumuksella. Uudet luo-
musitoumukset ovat aina viisivuo-
tisia, mutta käytännössä sitoumuk-
set päätetään ohjelmakauden vaih-
tuessa. Tämänhetkisen tiedon mu-
kaan ohjelmakausi vaihtuu vuonna 
2021 tai 2022. Silloin voi halutes-
saan sitoutua uu-
den ohjelmakau-
den luomukorva-
ukseen.

JARI TIKKANEN
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P
roAgrian Tukiturva on 
EU-tukineuvontaa täyden-
tävä palvelu. Se astuu voi-
maan EU-tukihakemusten 
täytön päätyttyä. Palvelus-
sa lähetetään tekstiviestejä 

tärkeimmistä pinta-alaperusteisiin 
peltotukiin liittyvistä ajankohdista 
ja tehtävistä toimenpiteistä. Palve-
luun kuuluu myös muistutus syysil-
moituksen teosta. Lisäksi palveluun 
sisältyy syysilmoituksen teko toimis-
totyönä yhden tunnin ajankäyttöön 
saakka. Palvelun ostaneella viljelijäl-
lä on valvontatilanteessa mahdol-
lista soittaa arkipäivisin maksutto-
maan neuvontapuhelimeen. Lisä-
palvelut ja esimerkiksi mukanaolot 
peltovalvontatilanteissa hinnaston 
mukaisesti. Tukiturva sopii myös 
luomutiloille, mutta ei koske luo-
muvalvontatilanteita, joihin liitty-
viä palveluja saa Neuvo 2020 –pal-
veluna.

Tukiturva-asiakkailla ei ole oma-
vastuuta EU-tukineuvonnassa ta-
pahtuneesta virheestä (normaalisti 
200 €). Palvelun tekstiviesti- ja pu-
hepalvelu toimii lokakuun loppuun 
saakka. Tukiturvan hinta on 100 € 
sataan peltohehtaariin saakka ja li-
säksi 50 € kultakin alkavalta sadal-
ta peltohehtaarilta. Hintaan lisä-
tään arvonlisävero.

Tuet

Tukihaku keväällä 2020

Ruokavirasto lähettää viljelijä-
postin tiloille huhtikuun alus-
sa. Tukihaku alkaa 27.4. ja 
päättyy 15.6. Jo vuosi sitten 

tiedettiin, että kuluva ohjelmakausi 
saa jatkoa. Suunnitellut tukileikkauk-
set peruttiin valtion lisämäärärahan 
turvin, joten tukitasot pysyvät enti-
sellään. Ruokaviraston nettisivuilta 
löytyy tukihakuopas, jossa kerrotaan 
yksityiskohtaisesti tukien siirroista ja 
hallinnon muutoksista. Sieltä löyty-
vät kasviluettelot, kooste tukien saa-
misen edellytyksistä vuonna 2020 se-
kä luettelo arvioiduista tukitasois-
ta eri kasveille. Luettelossa on koos-
te tukisummista sisältäen eri kasvit, 
nuoren viljelijän tuen, kotieläinkoro-
tuksen jne.

Viime keväänä Keski-Pohjanmaa 
oli vuorossa peltolohkojen ajanta-
saistamisessa, joten tänä keväänä tu-
kihaku kannattaa aloittaa tarkista-
malla lohkot Vipu-palvelussa ja teke-
mällä mahdolliset karttakorjaukset. 
Mikäli virheitä löytyy, tehdään ensin 
korjaus, jonka kunnan maatalousvi-
ranomainen hyväksyy tai hylkää. On 
muistettava, että uutta alaa ei voi 
automaattisesti lisätä lohkoon vaan 
lohkorajoissa on pitänyt olla virhe. 
Peruslohkomuutosten hyväksymisen 

jälkeen voi jatkaa päätukihaun täyt-
töä ja lähettää tukihakemuksen. Vi-
pu-neuvojaan on tullut muutamia 
uusia huomautuksia, jotka estävät 
tai muistuttavat ehdoista. Tukihake-
mukset voi edelleen jättää myös pa-
perilomakkeilla.

Valitse haettavat tuet
Tämän vuoden tukihakemusten 
täyttö on samankaltainen kuin vii-
me vuonna eli rastitetaan haettavat 
tuet. Ympäristökorvaukselle on oma 
osio, jolla haetaan vuoden jatkoa 
nykyiseen sitoumukseen ja mahdolli-
seen ympäristösopimukseen. Ympä-
ristötuessa suojavyöhykkeet säilyvät 
ennallaan valtaojien varrella. Mikä-
li suojavyöhykkeistä haluaa luopua, 
pitää luopua koko ympäristönhoito-
nurmet-lisätoimenpiteestä. Yksittäi-
sen lohkon suojavyöhykkeen lopetta-
minen aiheuttaa tuen takaisinperin-
nän kyseiseltä lohkolta viideltä edel-
liseltä vuodelta. Kannattaa keskus-
tella ProAgrian asiantuntijan, MTK:n 
EU-avustajan tai kunnan maaseu-
tuasiamiehen kanssa mitä voi tehdä 
tai muuttaa ympäristökorvauksessa, 
ettei tule tukimenetyksiä. 

Ympäristökorvauksesta voi luo-
pua myös kokonaan, mutta siihen 

ei todennäköisesti pääse takaisin 
ennen kuin uudella ohjelmakaudel-
la. Uusia lohkoja ei saa sitoumuksen 
piiriin, poikkeuksena alueelliset tilus-
järjestelyt ja luomu. Luomussa kan-
nattaa ottaa yhteyttä ProAgrian luo-
muasiantuntijoihin, he tietävät uu-
sista lohkoista ja sopimuksista. Ym-
päristösopimuksia on mahdollisuus 
tehdä tietyillä ehdoilla. Tukihaun yh-
teydessä on syytä muistaa myös syk-
syllä tehtävä syysilmoitus, ettei tule 
kömmähdyksiä ja mahdollisia tukien 
menetyksiä.

Huolehdi varahenkilölle 
valtuutus Vipu-palveluun
Koronasta johtuen kannattaa huo-
lehtia tilan varahenkilölle valtuutus 
Vipu-palveluun. Myös me proagria-
laiset varaudumme tilanteeseen va-
ravaltuutuksin. 

Sovi ajoissa tukihaku- 
palvelusta
Koronavirus ei juuri tukihakuun vai-
kuta. ProAgrian tukihakuasiantunti-
jat tekevät tukihakemuksia etäyhte-
yksillä, toimistoilla, puhelimitse tai 
tilalla, jos tilanne sen sallii. Palvele-
massa voi olla oma tuttu asiantun-

tija tai toinen asiantuntija oman asi-
antuntijan ollessa mahdollisesti ko-
ronan vuoksi poissa töistä. Palveli-
pa teitä kuka proagrialainen tahan-
sa, tukihakupalve-
lu hoituu ammat-
titaidolla.

JARMO
KARHULA

Viljelijätukien vuoden 2020 hakuopas 
on julkaistu ruokavirasto.fi-sivustolla. 
Opas koostuu tuenhakijan perusoppaas-
ta ja yksityiskohtaiset tukiehdot sisältä-
västä tukioppaasta. Hakuoppaan liitteis-
sä on lisäksi hyödyllistä tietoa esimerkik-
si hallinnan siirroista, tukitasoista ja kas-
vilajeista.

Muista myös muut 
erillislaskutettavat 

Tukiturvaa 
täydentävät palvelut:

•  Neuvo 2020 –palvelut

•  Ympäristösuunnitelma

•  Lohkomuistiinpanot

•  Lannoitevalvontaa varten 
tehtävät tarkistukset

•  Valvonta-asiakirjojen selvi-
tykset

•  Asiantuntija mukaan pelto-
valvontatilanteeseen alen-
nettuun hintaan

JUHA
HÄMÄLÄINEN

Tukiturva
Varmuutta ja helppoutta valmistautuessasi  
tukivalvontaan
Onnistumme yhdessä!

Tukiturva – varmuutta peltovalvontatilanteisiin

Päivystävä puhelintuki numerossa 030 500 500, 
kesä-lokakuu 16.6.-30.10.2020, arkisin 8-16, jos tulee 
tarkastus tai haluaa tarkentaa asioita

Tukiturva-asiakkaanamme saat vastuuvakuutusturvan      
0 euron omavastuulla

Syysilmoituksen tekeminen ja muistutus ajoissa siitä

Tekstiviestimuistutukset tärkeimmistä peltotukiin liittyvistä 
ajankohdista ja tekemisistä

Tukea ja turvaa peltovalvontaan
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Kunnon eväillä
kesää kohti!

KUN TILAAT
karjallesi 1000 kg rakeisia 
kivennäisiä, erikoisrehuja 
ja Premi-Tähti-kivennäisiä 

tai  2000 kg muita jauheisia 
kivennäisiä kerralla

sinun evääsi viileänä 
pitävän Sortino Trail 

-kylmärepun.

 

08 514 4700 
kinnusentahtirehut.fi

SAAT KAUPAN 
PÄÄLLE

Saat halutessasi 
kampanjaedun 
alennuksena.

Kampanja 
voimassa 

16.3.–31.5.2020

Puhtaasti viljelty maa 
ruokkii kaikkia asujiaan.

CERTIFIED

ISO 14001

®BESTON -kalkituskuona on ekologisen kierrätyksen 
malliesimerkki, miten teollisuuden sivutuotteesta on 
kehitetty ja jalostettu luontoa rasittamatta 
kalkitusaineiden parhaimmistoa. Sen hiilijalanjälki 
on hyvin pieni.

Kysy
kauppiaaltasi

luomuunkin sopiva
®BESTON .

Kalkituslaskuri: 
www.merox.fi/kalkituslaskuri
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Tuet

5%

huhtikuu

toukokuu

maaliskuu

Tukien 
valvonta

Eläintukien tilavalvonnat alkavat

Edellisen vuoden asiakirjavalvonnan ja 
kasvipeitteisyysvalvonnan tulokset 
valmistuvat 

Rekisteritietojen tarkastukset 
edellisen vuoden pinta-alatukiin

Eläintukien tilavalvontojen tulokset valmistuvat 

marraskuu

Peltovalvontojen 
maastokäyntien tulokset 
valmistuvat

Peltovalvonnat alkavat

VILJELIJÄTUKIEN VUOSIKELLO

Tukihaku 
Vipu-

palvelussa

Haku päättyy 31.1.Eläinten hyvinvointikorvaus

Haku päättyy 27.3.

Kasvihuonetuotannon tuki
Kansalliset kotieläintuet
Sokerijuurikkaan kuljetustuki

Haku päättyy 15.6.Päätukihaku
Mehiläistalouden tuki

Ympäristökorvauksen 
syysilmoitukset

Ilmoitusaika päättyy 30.10.

Ilmoitusaika päättyy 17.2.Eläinmääräilmoitukset

Peruslohkomuutokset
Tee peruslohkomuutokset 
viimeistään toukokuun 
puolivälissä.

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

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

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

Täydentävien ehtojen valvonnat alkavat

Edellisen vuoden täydentävien 
ehtojen valvonnan tulokset 
valmistuvat

Eläinrekisteritietojen tarkas-
tukset edellisen vuoden tukiin

Kasvulohkotietojen 
ilmoittaminen

Ilmoita kasvulohkotiedot 
viimeistään 15.6.

VIPU-PALVELUSSA VOIT YMPÄRI VUODEN

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

Haku päättyy 6.3.

joulukuu

tammikuu

helmikuu

kesäkuu

Rekisteritietojen tarkastukset 
pinta-alatukiin
syyskuu

1.
2.

Haku päättyy 27.3.

Eläinrekisteritietojen 
tarkastukset hakuvuoden tukiin
elo–syyskuu

Miten koronavirusepidemia 
vaikuttaa tukiin?

Ruokavirasto.fi-sivustolle on koottu kysymyksiä ja vastauksia ko-
ronavirusepidemian vaikutuksista tukiin. Ruokavirasto seuraa 
epidemian tilannetta ja päivittää tietoja tarpeen mukaan. Ruo-

kavirasto tekee kaiken voitavansa, jotta tukien maksaminen voidaan 
turvata myös koronavirusepidemian aikana. Ruokavirastossa on kiin-
nitetty huomiota sijaisjärjestelyihin tehtävissä, jotka liittyvät tukien 
maksamiseen.

Tarkista, onko viljavuus- 
tutkimuksesi voimassa

Ympäristösitoumuksen ehdot edellyttävät, että viljavuustutkimus 
on teetettävä viiden vuoden välein. Ehdot voit kerrata ruokavi-
rasto.fi-sivustolta.

Neuvontaa etäyhteydellä

Neuvo 2020 -neuvontakäynnin voi tehdä myös sähköisen etä-
yhteyden kautta, esimerkiksi Whatsapp-videon tai Microsoft 
Teamsin avulla. Valitse asiantuntija neuvojarekisteristä ja sovi 

hänen kanssaan, miten neuvonta toteutetaan. Voit valtuuttaa asian-
tuntijan tekemään tukihakemuksen puolestasi Vipu-palvelussa. Ruo-
kavirasto.fi-sivustolla video-ohjeet valtuuttamiseen.

Pidä yhteystietosi Vipussa 
ajan tasalla

Muistathan, että voit muuttaa itse Vipu-palvelussa puhelinnu-
merosi, sähköpostiosoitteesi ja tilinumerosi. 
 

Osoitteen- ja nimenmuutokset päivittyvät Vipuun automaattisesti.

Tukioikeuksien varantohaku 
on käynnissä

Voit hakea tukioikeuksia kansallisesta varannosta lomakkeel-
la 289. Palauta lomake liitteineen Ely-keskukseen viimeistään 
15.6.

Selvitä TOS-siemenen laatu

Jos aiot käyttää kevään kylvöissä tilan omaa siementä, selvitä sen 
laatu. Voit tutkituttaa TOS-siemet Ruokaviraston siemenlaborato-
riossa.

 
Suosittelemme viljoille ITE- ja IPE-analyysipaketteja:
•  ITE-paketti sisältää viljan raakaerän itävyyden ja tuhannen sieme-

nen painon määrityksen
•  IPE-pakettiin kuuluu lisäksi raakaerän itävyys valitsemallasi peit-

tausaineella koepeitattuna.

Ilmoita ylivoimaisesta esteestä 
mahdollisimman nopeasti

Jos sinua tai maatilaasi kohtaa ylivoimainen este tai poikkeuksellinen 
olosuhde, ilmoita asiasta 15 työpäivän kuluessa kuntasi maatalous-
viranomaiselle tai Ely-keskukseen. Vain ilmoittamalla ylivoimaisesta 

esteestä voit säilyttää oikeutesi viljelijätukiin tai osaan niistä.
Ilmoitus kannattaa tehdä sähköpostitse. Jos postitat ilmoituksen, var-
mista puhelimitse, että ilmoitus on saapunut perille. Liitä ilmoituk-
seen myös todisteet.
Vallitsevassa koronatilanteessa voit vedota ylivoimaiseen esteeseen esi-
merkiksi seuraavissa tapauksissa:
•  Luomusitoumuksesi edellyttämiä kursseja ei järjestetä. Ylivoimaisen 

esteen perusteella voit siirtää luomukurssin suorittamisen myöhem-
pään ajankohtaan. Sitoumuksesta ei kuitenkaan makseta korvausta 
ennen kuin olet suorittanut sitoumuksen edellyttämän koulutuksen.

• Kasvinsuojeluainetutkintojen koulutuksia tai kasvinsuojeluruiskun 
testaustilaisuuksia ei järjestetä. Ylivoimaisen esteen perusteella voit 
suorittaa koulutuksen ja testauttaa ruiskun myöhemmin. Kasvinsuo-
jelututkinnon voi tehdä myös verkossa.Hoida tukiasiat verkossa 

tai puhelimitse

Tukiasioissa kannattaa koronavirusepidemian aikaan asioida Vi-
pu-palvelussa. Jos haet maatalouden investointi- tai aloitustu-
kia, tee hakemus ja maksuhakemus Hyrrä-asiointipalvelussa. 

Näin varmistat, että hakemusten käsittely etenee sujuvasti myös poik-
keustilanteessa. Neuvontaa Hyrrä-asiointipalvelun käyttämiseen saat 
ProAgrian asiantuntujoilta ja Ely-keskuksestasi. Vältä asiointia kun-
nan maaseututoimistolla tai Ely-keskuksessa. Monien kuntien toi-
mistot ovat suljettuina, joten yhteyden saat parhaiten soittamalla tai 
sähköpostitse. Sovi mahdollisista tapaamisista etukäteen. 

Suomi.fi-viestit käyttöön 
tänä keväänä

Ruokavirasto ottaa kevään aikana käyttöön Suomi.fi-viestit. Jatkos-
sa voit saada Suomi.fi-viesteihin maataloustukiin liittyvät asiakir-
jat. Suomi.fi-viestit on nopea ja tietoturvallinen tapa vastaanot-

taa päätöksiä ja muita asiakirjoja julkisen hallinnon organisaatioilta.

Muistutus kuntien maaseutuviranomaisilta

Vuokrasopimukset ja
tukioikeudet kuntoon

Vuokrasopimuksia on paljon katkolla tänä keväänä ohjelmakau-
den ollessa lopuillaan. Vuokralaisen pitää tarkistaa omat vuok-
rasopimuksensa ja uusia ne tarvittaessa.

Tukioikeudet palautuvat pääsääntöisesti maanomistajalle ja siirrot 
pitää myös uusia. Nyt on oikea aika hoitaa molemmat asiat kuntoon 
ennen päätukihakua.
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Toiminnanjohtaja
Eero Hakala
Puh. 0400 162 445,
eero.hakala@proagria.fi

K
ohtsillään alkaa kevätka-
lastuksen sesonki. Vesivar-
silla eloansa viettävä kansa 
rientää virittelemään mitä 
erilaisempia satimia kalain 
saamiseksi. On tuo omia 

aikojaan pyytämään asetettu viritys 
malliltaan millainen vain, on se syytä 
merkitä. Tämä vuoksi sen, ettei ku-
kaan vesillä liikkuva ihmiseläjä huo-
maamattaan pyydyksen sotkeennu 
tai sitä liikkumisellaan tärvele. Vä-
himmäinen vaatimus on, että katis-
kassa ja muussa pienialaisessa pyy-
dössä on näkyvä (halkaisijaltaan yli 
15 cm) läpinäkymätön kukku. Ver-

kolla kalastavan tulisi merkitä pyyn-
tivälineensä havaittavammin, eli vä-
hintään 40 cm vesipinnan yläpuolel-
le yltävällä lippusalolla ja lyhyimmäl-
tä sivultaan 15 cm mittaisella näky-
vävärisellä lipulla. 

Liput liehumaan
Jos verkko on pinnan lähellä (yli 
ei vaaratta pääse), niin liput pau-
lan molempiin päihin, jotta kulkija 
osaa pyyntivärkin kiertää. Seuduil-
la, joilla harjoitetaan vilkasta vesilii-
kennettä, on pyydysten merkintään 
kiinnitettävä vaarojen välttämisek-
si lampivesiä vakavampaa huomio-

ta. Väylävesillä vähimmäisvaatimus 
on 20 cm:n neliskanttinen läpinäky-
mätön lippu kiinnitettynä 1,5 met-
riä veden pinnan yläpuolelle ulot-
tuvaan salkoon. Pintavesissä (< 1,5 
m pinnasta paulaan) tällätään kak-
si lippua päälletysten Toki reilum-
mankokoisiakin merkkejä saa käyt-
tää. 

Niin ja kukkuun tahi lippuun on 
kirjailtava selvällä tekstillä vähin-
täänkin pyyntiin asettajan nimi ja 
puhelinnumero sekä liitettävä pyy-
dysmerkit tai niiden numerot, jos 
semmoisia edellytetään. Jopa sel-
viää vaivatta kalastusta valvovalle-

kin, kenen tokeista on kysymys. Se 
vähentää turhaa vaivaa.

Pitäydy omilla pyydyksilläsi
Kaikkien vesillä liikkuvain turvan ta-
kia näitä pajatan, siitäkin huolimat-
ta, että kaikki vesillä liikkuvat eivät 
omaa ja vieraampaa pyytöä toisis-
taan erota ja käyvät huonomuisti-
suuttaan läpi kaikki havaitsemansa 
tokeet. Näpistelyksi tai varasteluk-
si käytöstä sellaista normipiireissä 
kutsutaan. Jättäisivät, nuo horiskot, 
edes samoille sijoilleen ja samaan 
tälliin näpelöimänsä pyyntivermeet! 

Merkitse pyyntivärkkisi 
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Mauno Korhonen

MAUNO KORHONEN
puheenjohtaja

KALATALOUSKESKUS

Koronaa 
ja vähän 
muutakin

Tiedotusvälineiden ykkösuutinen on viime 
viikkoina ollut koronavirus, jolla näyt-
tää olevan todella suuri vaikutus kaik-

keen toimintaan. Koska itsekin olen useankin 
asian vuoksi riskiryhmässä, olen yrittänyt ol-
la täällä kotona hissukseen. Katiskaa on käy-
ty kokemassa ja vähän pilkillä, mutta kyllä tässä enimmäkseen lähikaupan 
kalan varassa ollaan. Sen verran leuto on talvi ollut, että laskuojan suussa 
olevasta katiskasta ei moneen viikkoon ole kalaa tullut, joka johtunee siitä, 
että järvessä on happitilanne kunnossa. Enpä muista moista tapahtuneen 
ainakaan 50 vuoteen, jona aikana olen kalastanut. Poikkeuksellista tuntuu 
jäätilanne olevan merelläkin ja näyttää siltä, että luonto auttaa hiukan hyl-
jeongelman hoidossa.

Etäkokoukset
Jatkuvasti tulee viestejä eri tilaisuuksien ja kokouksien peruuntumisesta ja 
tulipa Keskusliitoltakin viestiä, että kalatalousalueet ja osakaskunnat voivat 
siirtää kokouksiaan säännöissä olevien määräaikojen estämättä. Yhä use-
ammat kokousjärjestäjät ovat siirtyneet järjestämään etäkokouksia, joka si-
nällään on monelle hyvä ratkaisu ja tulevaisuudessa varmasti jo rutiinia. Sen 
verran tunnen osakaskuntien kokouksiin osallistujia, että taitaa monelle ol-
la tietokone outo kokousväline ja suurella osalla ikä yli 70 vuotta, joten ei-
köhän siirretä vaan niitä kokouksia.

Pyromaanit liikkeellä
Maaliskuun lopun sunnuntaiaa-
muna lähdimme emännän kans-
sa tutulle järvelle pilkille ja aamu-
kahvin keittoon, kun siellä oli hy-
vä entinen Metsähallituksen laa-
vu. Nykyään tieten kunnan hallin-
nassa. Saapuessani ahkion kanssa 
laavupaikalle, oli näky murheelli-
nen. Laavu oli poltettu pohjia myö-
ten. Puuvaja oli polttamatta, joten 
saimme kahvit keitettyä, mutta ei-
pä oikein huvittanut kauan kalas-
taa. En tiedä millaiset tyypit tällais-
ta tekevät, mutta näitä vaan tun-
tuu riittävän.

Nuorten kalastustapahtumat
Eniten näissä tapahtumien peruutuksissa harmittavat nuorten kalastusta-
pahtumien siirtyminen tai peruminen. Nyt olisikin vanhemmilla oiva paik-
ka järjestää lapsille ja nuorille perheen sisäisiä kalastustapahtumia. Tehkää 
kalastusretkiä lähivesille, liikkukaa keväisessä ja kesäisessä luonnossa poissa 
ruuhkaisilta massakalastuspaikoilta. Samalla voisi tarkkailla, miten se iso-
isä tai isoäiti kalastaa, sillä niitähän ei mitkään mahtikäskyt pidä pois ka-
lavesiltä. Tarkkailu on toki syytä tehdä sääntöjen mukaan vähän edempää.

Maltti on valttia
Tänä keväänä ei kannata luottaa kalenteriin, kun arvioi milloin pilkkijäät 
vielä kestävät, sillä jossakin jäät ovat heikkoja jo nyt. Korhosjärvessäkin vii-
meisen 10 vuoden aikana jäät ovat sulaneet aikaisimmillaan 18.4. ja myö-
häisimmillään 18.5., joten vaihtelu vuosien välillä on ollut suurta. Koska ka-
lamies on ikuinen optimisti, tarkoittaa jäiden aikainen sulaminen sitä, että 
avovesikausi alkaa aiemmin, joten eikun kalastamaan entistä suuremmalla 
joukolla riittävät etäisyydet säilyttäen. Ja te uudet kalavesillä liikkujat, otta-
kaa jäänaskalit, pelastuspuvut, pelastusliivit ja maltti mukaan.

Luvat ja 
päätökset näinä 
outoina aikoina

Kalastuslakia ei toistaiseksi ole höllen-
netty huoltovarmuuden nimissä, ku-
ten tehtiin edellisen poikkeustilan aikoi-
na. Poikkeusaika ei ole muuttanut sitä 

maallemme ominaista käytäntöä, että ennen 
kalastamisen aloittamista pitää kunkin kalas-
tamaan mielivän hoitaa hoitomaksuvelvolli-
suus, eli maksaa kalastonhoitomaksu, junio-
ri- tai seniori-ikäisiä lukuun ottamatta. Hoito-
maksun saattaa vähällä vaivalla suorittaa Erä-
luvat.fi -sivustolla, R-kioskeissa sekä Metsähal-
lituksen toimipisteissä. Hintakaan ei ole koh-
tuuton, varsinkaan siihen katsoen, että mak-
sun maksamalla saa oikeuden kalastaa yhdel-
lä vavalla lähes kaikkialla manner-Suomessa. 
Lohijokien virta-alueille, semmoisille kuin jo-
kilaaksojemme virtavedet tapaavat olla, ei tuo 
lisenssi riitä. Eikä se riitä myöskään erikois-
päätöksin rajoitetuille vesialueille. Semmoisis-
ta löytää tietoa Kalastusrajoitus.fi -sivustolta. 

Muistettakoon tässä virtavesien maakun-
nassa vielä eräs seikka. Jokamiespyyntiin ver-
rattavaa mato-ongintaa eivät penskatkaan 
saa harjoittaa koski- ja virta-alueilla, saati har-
maampaan ikään ehtineet. 

Vesialueen omistajan lupa 
kalastukseen
Sellaisestakin muistuttaisin, että virta-alueil-
la virvelillään eli perhollaan nakkovien sekä 
pyydyspelillä (vaikkapa katiska- tahikka syötti-
koukkupyyntiin) muissakin vesimuodostumis-
sa kalastavain pitää hankkia toimiinsa sem-
moisiin peuhaamispaikkansa vesienomistajal-
ta lupa. Jos vesialue on yhtä useamman kiin-
teistön omistuksessa, päättää sillä alueella 
kalastamisesta osakaskunta. Kokouksissaan 
osakaskunnat päättävät niistä ehdoista, joil-
la osakas tai ulkopuolinen saa yhteisellä vesi-
alueella kalastaa. Tämmöisenä poikkeusaika-
na ei kokouksiin aina ole mahdollisuutta, jol-
loin kalastetaan niillä säännöillä ja lupahin-
noilla, joista viimeksi on osakasten kokouk-
sessa päätetty. Vain lupakausi (luvanmyymis-
vuosi) vaihtuu. 

Huomaavaisuutta 
kalan käsittelyyn 

Poliisi on tehnyt selväksi suh-
tautumisensa eläinsuojelu-
lain valvontaan. Poliisi on to-
dennut, että eläinsuojelulais-

sa on ilmaistu melko yksiselitteises-
ti, ettei millekään eläimelle, kaloil-
lekaan, saa aiheuttaa tarpeetonta 
kipua, kärsimystä tai tuskaa. Kirk-
kaaksi kävi myös se, että lainvarti-
jan tehtävänä on säädöksiä valvoa 

ja lainvastaisuuksiin puuttua sem-
moisten kohdalle sattuessa. Muu-
toinkin tähdennän, että ollaan pel-
leilemättä kalojen kanssa ja käsi-
tellään niitä asiallisesti. Parempaa 
ovat eväänäkin, rääkkäämättömä-
nä ja oikein käsiteltynä. Kokeilkaa 
vaikka. Näinä aikoina joutanee it-
se kukin eväkkäistä eväitänsä nä-
pertää. 

Kalastussivustoja:  ahven.net  •  eraluvat.fi  •  luontoon.fi  •  kalastusrajoitus.fi  •  kalat.fi  •  mmm.fi

Merkitse pyyntivärkkisi 
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Suosi vaivatonta kotiruokaa 
– ota kädentaidot käyttöön

ANU KARHUKORPI
puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan
Maa- ja kotitalousnaiset

etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi

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

Kirsi Varila

Varautuminen ja kotivara
Oletko varautunut tilanteisiin, jolloin et pää-

se kauppaan? Jos vaikka sairastut koronaan tai 
kohdallesi sattuu tapaturma. Myös myrskyjen ai-

heuttamat sähkökatkot voivat sulkea kauppojen ovet 
pidemmäksikin aikaa tai hankaloittaa kauppaan pää-
syä. Häiriötilanteissa pärjääminen vaatii kotitalouksil-
ta varautumista. Kotivara on eräänlainen varajärjes-
tely, jonka avulla lievennetään häiriöiden aiheuttamia 
haittoja ja helpotetaan arjen sujumista vaikeissa tilan-
teessa.

Kotoa tulisi löytyä vettä, ruokaa ja välttämättö-
myystarvikkeita ainakin kolmeksi päiväksi. Tämä on 
aika, jonka kansalaisen pitäisi pärjätä omin avuin en-
nen kuin yhteiskunnan järjestelyt ehtivät häiriötilan-
teissa käynnistyä. Kokoa kotivara sellaisista elintarvik-
keista, joita käytät muutenkin. Kotoa olisi hyvä löy-
tyä edes muutama litra kaupasta ostettua pullovet-
tä. Varaa kotiin hyvin säilyvää, sellaisenaan syötävää 
ruokaa. Muista myös lemmikit. Ruuan valmistaminen 
poikkeusolosuhteissa saattaa olla vaikeaa. Taloudessa 

oleva takka tai retkikeitin voi pelastaa paljon. Lisää va-
rautumisvinkkejä Maa- ja kotitalousnaisten nettisivuil-
ta teemalla Kotivara. 

Niityn lumo - vuoden 2020 
maisematekokilpailu
Näin vähälumisena talvena monen mieli on jo puu-
tarhassa. Mitä uutta tulevana kesänä sinne laittaisin? 
Olisiko minulla sopiva kohde Niityn lumo -kilpailuun? 
Niityn lumo -teemalla kannustamme kiinnittämään 
huomiota luonnon monimuotoisuuteen sekä hoita-
maan ja edistämään erilaisten niittyjen monimuotoi-
suutta. Hoidettava niitty voi olla pitkän laidun- ja niit-
tohistorian aikaansaama edustava perinnebiotoop-
pi tai myös pihanurmesta kehitetty tai luontaisesti ke-
hittynyt pihaniitty tai tienvarren monilajinen piennar. 
Kohde voi olla pieni tai laaja. Keskeistä on, että lajisto 
on monipuolinen, aluetta hoidetaan ja kehitetään ak-
tiivisesti. 

K
oulujen kiinnimeno, or-
ganisaatioiden siirtymi-
nen etätyöhön sekä oma-
ehtoiset tai pakolliset ka-
ranteenit mullistavat suo-
malaisten arkea. Monis-

sa talouksissa ruokaa valmistetaan 
useamman kerran päivässä. Kannat-
taa suosia helppoja arkiruokaresep-
tejä ja hyödyntää kaappien ja pakas-
timen sisältöä. Pataruuat ovat riittoi-
sia, nopeasti kasaan pyöräytettäviä 
ja niihin on helppo käyttää pakasti-
mesta ja kaapeista löytyviä aineksia. 
Toki ne vaativat muhimisaikaa uu-
nissa tai liedellä, mutta ne voi lait-
taa hautumaan heti aamusta, eikä 
niiden valmistumista tarvitse vahtia 
hellan vieressä.

Piristetään arkea ja pidetään 
huolta toisistamme
Kotiin keskittyvää aikaa voi piristää 
tekemällä ruokaa ja leipomalla yh-
dessä. Lasten kanssa voi leipoa esi-

merkiksi sämpylöitä ja piirakoita tai 
tehdä marjakiisseliä pakastimesta 
löytyvistä marjoista. Koululaiset voi-
vat myös itse valmistaa oman lou-
naansa edellisenä iltana somesta löy-
tyvän #kouluruokaakotona-ohjeis-
tuksen avulla.

Hyvä käsihygienia on ehdotto-
man tärkeää aina kotiin tullessa, 
ruokaa tehdessä, ruokailun yhtey-
dessä, vessassa käydessä ja vaipan 
vaihdossa sekä yskimisen, aivastami-
sen ja niistämisen jälkeen. Lapsia, ja 
miksei aikuisiakin, voi kehottaa lau-
lamaan Jänis istui maassa tai Ukko 
Nooa -laulun käsiä saippuoidessa ja 
huuhdellessa. Näin pesu on tarpeek-
si huolellinen eikä lyhyt huitaisu.

Ystäviin ja sukulaisiin pidetään 
yhteyttä puhelimitse ja sosiaalisen 
median välityksellä. Apua kannattaa 
jakaa ja myös reippaasti pyytää, jos 
sitä tarvitsee. Jos lähipiirissä tai naa-
purissa on sairastuneita, ikäihmisiä 
tai muita riskiryhmään kuuluvia, sel-
vitä tarvitsevatko he kaupassakäyn-

tiapua. Ostokset voi jättää oven ul-
kopuolelle ja näin minimoida tartun-
tariskiä puolin ja toisin.

Kotivara auttaa alkuun
Kotivaran perusidea on, että missä 
tahansa yhteiskunnan häiriötilan-
teessa tai henkilön sairastuessa ko-
toa löytyy ainakin kolmen vuorokau-
den kotivara. 

Kotivara ei kannusta hamstrauk-
seen. On järkevää ostaa monipuoli-
sesti niitä tuotteita, mitä muutenkin 
käyttäisi. Näin kuluttaminen ei koh-
distu vain muutamiin tuotteisiin, ku-
ten pastoihin ja säilykkeisiin. Näin väl-
tetään yksittäisten tuotteiden tilapäi-
nen loppuminen. Sairastapauksessa 
kotivara antaa aikaa järjestellä asiat 
rauhassa. Apua voi pyytää ystävältä 
tai naapurilta tai käyttää verkkokaup-
paa ja kotiinkuljetuspalveluita.

HELENA VELIN

Poikkeuksellinen koronavirustilanne kokoaa suoma-
laisia koteihin. Kotivarasta on hyvä huolehtia, mutta 
turhaa hamstrausta on syytä välttää. Ruuanlaitossa 
kannattaa suosia vaivattomia ja riittoisia ruokia, jois-
sa hyödynnetään kotoa löytyviä aineksia.

Vaivattomia ja
riittoisia kotiruokia:

www.maajakoti-
talousnaiset.fi/

vaivatontakotiruokaa

#kouluruokaakotona

R-L Nisula

Lisää ruokavinkkejä ja varautumis- 
ohjeistusta Keski-Pohjanmaan 
Maa- ja kotitalousnaisten ruoka- 
ja ravitsemusasiantuntija 
Niina Vihelältä, p.043 825 4281 ja 
niina.vihela@maajakotitalousnaiset.fi.

72 tunnin
kotivara:

www.maajakotitalous-
naiset.fi/kotivara

http://72tuntia.fi/
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Onko tilallasi jo 
ympäristösopimusalue?
Voit hyödyntää Neuvo 2020 -rahoitusta asiantuntijan neuvonta-
käyntiin. Käynnillä kartoitetaan, miten maisemahoito on toteutu-
nut. Saat myös ohjeet, miten voit jatkaa hoitoa suunnitelman mu-
kaisesti. Käynti on luottamuksellinen ja erillään tarkastuksista.

Varaa Neuvo2020 käynti: p. 043 8254 284
tai anu.ainasoja@maajakotitalousnaiset.fi

Pihasuunnittelu 
poikkeustilanteessa
Nyt on hyvää aikaa laittaa koti kuntoon – myös sen pihapiiri. 

Tarjoamme avuksi pihaneuvontakäynnin:
•  alkukeskustelu puhelimitse
•  asiantuntijan toteuttama pihakäynti 
•  ohjeet pihan perustamiseen tai kunnostamiseen videoyhteydellä 

tai puhelimitse.

Hinta 160 € (sis. alv 24 %) + matkakulut 0,43 €/km 
Kokkolasta tai Ylivieskasta. 
Varaa aikasi heti Anulta, p. 043 8254 284 
tai anu.ainasoja@maajakotitalousnaiset.fi

SEURAA FACEBOOK-SIVUJAMME:
KESKI-POHJANMAAN MAA- JA
KOTITALOUSNAISET

Kilpailuun osallistuminen: Kilpailuun voi osallistua sähköisellä lo-
makkeella tai ilmoittautumalla suoraan Keski-Pohjanmaan Maa- 
ja kotitalousnaisten maisema-asiantuntija Anu Ainasojalle. Lo-
makkeen ja yhteystiedot löydät osoitteesta www.maajakotitalous-
naiset.fi/vuodenmaisemateko. Kilpailuaika päättyy 31.9.2020.

Vuoden maisemateon
2020 aiheena

niityn lumo

Kesäkahvila Voudintupa
- avoinna 24.6. - 2.8.2020
   keskiviikkoisin klo 14 - 18
   lauantaisin ja sunnuntaisin klo 12 - 16 

Maa- ja kotitalousnaiset järjestävät luentoja
ja opastusta eri aiheisiin myös verkossa.
Ota yhteyttä Kirsiin, Anuun tai Niinaan!

Facebook hyötykäyttöön
Nyt on oikea hetki siirtää yhdistyksesi, seurasi tai harrasteporukkasi 
yhteydenpito nettiin! Facebook on helppo tapa välittää tietoa oman 
porukan kesken suljetussa ryhmässä tai julki-
sella sivulla viestiä toiminnasta ja saada lisää 
osallistujia. Jos kaipaat apua Facebook-sivujen 
luomiseen ja käyttöön, ota yhteyttä Kirsiin. 
Katsotaan porukallenne sopiva tapa olla 
verkossa. Kirsi Varila, p. 040 196 4434 tai 
kirsi.varila@maajakotitalousnaiset.fi.

Huom!

pelasta
PÖRRIÄINEN
yle.fi/luonto   #pelastapörriäinen

Leena Lahdenvesi-Korhonen

Majoita pörriäinen hyönteis- 
hotelliin tai tee muu ekoteko
Kimalaisten ja mehiläisten kannat ovat pahoin taantuneet. Syynä 
pölyttävien hyönteisten katoamiseen ovat elinympäristöjen vähe-
neminen, avoimien alueiden umpeenkasvu, ympäristömyrkyt ja il-
mastonmuutos. Pesäpaikkojen vähentymisen takia kimalaiset, me-
hiläiset ja muut pölyttäjähyönteiset tarvitsevat hyönteishotelleja eli 
keinopesiä. 

Pölyttäviä pörriäisiä voi auttaa monella tapaa. Hyönteishotellien 
teon lisäksi voi istuttaa parvekkeelle ja pihalle hyönteisystävälli-
siä kasveja ja tehdä perhosbaareja, jättää osan nurmikkoa leik-
kaamatta ja perustaa niityn, lopettaa myrkyllisten aineiden käytön 
tai kasvattaa vaikka viherkaton. Ideoita pörriäisten avuksi, hyön-
teishotellin rakennusvinkkejä ja lisätietoja kampanjasta nettisivuil-
ta maajakotitalousnaiset.fi > pelastaporriainen ja yle.fi > luonto. 
Pörriäisten avustustekoja voi kertoa Ylen sivuilla ja samalla merka-
ta pelastuspaikan kartalle. Kysy lisää Anu Ainasojalta, p. 043 8254 
284, anu.ainasoja@maajakotitaloisnaiset.fi.
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Satu 
Lappi
Keski-Pohjanmaan 
Maa- ja kotitalous-
naisten uusin 
johtokuntalainen
Tällä kertaa haasteen sai Keski-
Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnais-
ten johtokunnan uusi jäsen Satu 
Lappi. Tässä maailmanlaajuises-
sa poikkeustilanteessa haastattelu 
tehtiin sähköisten välineitten avulla. 
Hyvin se sujui niinkin.

Kuka ja mitä?
Olen Satu Lappi ja asun Lestijärven Syrin kylällä 
mieheni ja tyttäreni kanssa. Meillä on yhden 
robotin lypsykarjapihatto, jossa olen työskennellyt 
noin viisi vuotta. Aiemmin olin lähihoitajana 
vanhustyössä. Tavattuani nykyisen mieheni 
innostuin käymään maaseutuyrittäjäkoulutuksen 
Kannuksessa. Tässä työssä on mukavinta, kun 
saa itse rytmittää oman työpäivänsä. Eräänlaista 
hoitotyötä tämäkin on.

Minkälainen on tavallinen työpäiväsi ja 
mikä siinä on parasta?
Tavallinen työpäiväni alkaa aamukahveilla 
mieheni kanssa. Sitten aamu- ja iltanavetta, 
välillä kotitöitä ja asioiden hoitoa. Monenlaista 
puuhaa riittää, aika ei ole pitkäksi tullut. Parasta 
on työskentely yhdessä mieheni kanssa. Siinä 
jaetaan ilot ja surut päivän mittaan. 

Mitä harrastat vapaa-ajallasi?
Perheen kanssa yhdessäolo on tärkeää. 
Satunnaisesti tulee harrastettua lenkkeilyä ja 
joskus löytyy myös erityisen hyvä televisiosarja 
katsottavaksi.

Kuinka kauan olet ollut mukana maa- ja 
kotitalousnaisten toiminnassa ja miten tulit 
liittyneeksi mukaan?
Olen ollut mukana nelisen vuotta. Ensimmäisen 
kerran olin mukana hirvipeijaisten aikaan, kun 

Syrin maa- ja kotitalousseuran naiset järjestivät 
yhdessä Syrin hirviporukan kanssa hirvipeijaiset 
jäsenille, vuokraajille ja kyläläisille. Seuraavaksi 
minua pyydettiin mukaan järjestämään seuran 
100-vuotisjuhlia ja siinä samalla pyydettiin 
liittymään seuraan. Nyt olen toiminut 
parisen vuotta Syrin maa- ja kotitalousseuran 
puheenjohtajana. 

Olet Keski-Pohjanmaan Maa- ja 
kotitalousnaisten uusi johtokunnan jäsen. 
Miten päädyit tähän luottamustehtävään ja 
mitä odotat johtokuntatyöltä? 
Johtokuntaan liittyminen tuli esille, kun 
viime kesänä entinen johtokunnan jäsen 
otti asian puheeksi seurojen virkistysillassa. 
Tuula Tervamäki oli jäämässä pois 
luottamustehtävästä, joten lupauduin silloin 
ehdokkaaksi. Tulin valituksi luottamustoimeen 
Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten 
vuosikokouksessa 2019. Lähden mielenkiinnolla 
mukaan johtokuntatyöhön ja samalla toivon, 
että se lisäisi toimintaa tänne sivukylillekin. 

Minkälaista toimintaa teillä on 
Lestijärvellä? 
Meillä on toimintaa sen mukaan, miten ehdimme 
sitä järjestää. Yleensä noin muutaman kerran 
vuodessa. Viime kesänä panostimme liikuntaan: 
kävimme porukalla lenkillä ja meillä oli ohjattua 
kahvakuulaa. Hirvipeijaisten järjestäminen on 

joka syksy ohjelmassa hirviporukan miesten 
kanssa. Samoin yhteinen pikkujoulu on tullut 
perinteeksi.

Mikä oli lapsuuden lempiruokasi ja 
valmistuuko sitä nyt myös omassa 
keittiössäsi?
Lapsuuden lempiruuista hirvikäristys ja 
perunamuusi on edelleen yksi suosikkini. Sitä 
valmistan mielelläni perheelleni.

Terveisesi kaikille Maa- ja 
kotitalousnaisille: 
Toivoisin uusia jäseniä meidän seuraamme, ja 
tietysti muihinkin seuroihin. Yhteistyöllä saadaan 
uutta aikaan ja kylille toimintaa!  

Kenet haluaisit haastaa mukaan 
seuraavaan lehteen? 
Haastan mukaan seuramme sihteerin Jaana 
Lappalaisen.

Kiitos Satulle haastattelusta ja tapaamisiin 
sähköisesti johtokunnan huhtikuun kokouksessa!

KIRSI VARILA
toiminnanjohtaja
Keski-Pohjanmaan Maa- ja 
kotitalousnaiset

Maaseudun

naisia


