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Kannen kuvassa Marko ja
Elina Rahkola Ullavasta. 
Kuva: Heidi Lehkonen

Tapahtumakalenteri
Tietolinkki-hankkeen webinaarit
Biokaasusta tulonlähde maatilalle? -webinaari
22.2. klo 12-14.45
Ilmoittaudu viim. 21.2. ritva.jaakkola@kpedu.fi, 
p. 044 7250 625. Ohjelmat: kpedu.fi/tietolink-
ki/tapahtumat. Webinaarit järjestetään Teams-
sovelluksella. Ilmoittautuneille lähetetään osal-
listumislinkki edellisenä päivänä, linkki löytyy 
myös https://www.kpedu.fi/tietolinkki/tapahtu-
mat -sivuilta ennen tilaisuuden alkua.
Luomuviljakatsaus kasvukaudelle 2021 
-webinaari
ke 24.2 klo 10-12. 
Ilmoittautumiset viim. 23.2. ritva.jaakkola@
kpedu.fi tai p. 044 7250 625

ProAgrian tuotosseurannan webinaarit 
torstaisin klo 11–12
4.3. Näytteenotto ja tietojen lähetys kaksi tai 
kolme kertaa päivässä lypsävissä karjoissa
4.3. Näytteenotto ja tietojen lähetys AMS-karjoissa
18.3. Maidontuotannon tulosseminaari
1.4. Esikoodattujen pikarien käyttö koelypsyssä 
kaksi tai kolme kertaa päivässä lypsävällä tilalla
1.4. Esikoodattujen pikarien käyttö AMS-tiloilla
15.4. Tuotosseurannan tietojen hyödyntäminen 
jalostuksessa
29.4. Tuotosseurannan tietojen hyödyntäminen 
johtamisessa - osa 1
27.5. Tuotosseurannan tietojen hyödyntäminen 
johtamisessa - osa 2
10.6. Tuotosseurannan tietojen hyödyntäminen 
johtamisessa - osa 3
Osallistumislinkit ja lisätietoa nettisivulla proag-
ria.fi > Ajankohtaista

ProAgrian talouden webinaarit
Talouswebinaarit kestävät tunnin ja ovat ilmai-
sia. Linkki webinaariin löytyy ProAgrian netti-
sivuilta lähempänä kutakin tapahtumaa.

16.3. klo 13-14, Miten hyödynnän ProAikaa 
työajan seurannassa ja palkanmaksussa, Saana 
Tanskanen-Niemi 
25.3. klo 11-12, Kirjanpidon ja kannattavuuskirjan-
pidon merkitys maatilayritykselle, Anna Turunen
14.4. klo 11-12, Johdatus tuotantokustannuslas-
kentaan, esimerkki kasvintuotannosta, Vesa Koi-
vula
4.5. klo 11-12, Sähköinen taloushallinto, ajanta-
sainen yrityksen johtamisjärjestelmä liiketoimin-
nan ennakoinnin tukena, Johannes Vallivaara
ProAgrian luonnonmukaisen tuotannon 
peruskurssi 5 pv, Kannus
17.-18.3. ja 23.-25.3. klo 9-15
ProAgrian luonnonmukaisen kotieläin- 
tuotannon peruskurssi 2 pv, Kannus 
30. -31.3. klo 9-15
Kurssit suoritetaan etäkoulutuksena MS Teamsil-
la. Mahdollisuus osallistua lähikoulutukseen Pro-
Agria Keski-Pohjanmaan Kannuksen toimipistees-
sä (Silmäjärventie 2). Ilmoittautumiset ja lisätie-
toja ma 12.3. mennessä: Jari Tikkanen, p. 0400 
162 147, jari.tikkanen@proagria.fi ja Seija Roi-
mela, p. 040 8479740, seija.roimela@proagria.fi.

ÄlyNauta-hankkeen koulutuspäivät
Naudan ensiapu käytännössä
ke 17.3. klo 10-14, Harri ja Tatu Känsäkosken ti-
la, Känsäkoskentie 15, Kaustinen, Ilmoittautu-
miset mahdollisimman pian: elina.jarvenoja@
proagria.fi, p. 044 481 1434.
Satatonnarin loppulypsy- ja umpikaudet
24.2. klo 10-13, Toholampi, kunnantalo, 
Lampintie 5
26.2. klo 10-13, Kokkola, yritystalo Evald,  
Ristirannankatu 1. Parkkitilaa mm. HalpaHallissa.
Etäosallistumislinkki: https:// bit.ly/2YL348b 
(Teams-kokous). 
 

Ilmoittautumiset viim. tilaisuutta edeltävänä 
päivänä tuija.korpela@proagria.fi tai 
0400 260 575.
Lisäksi tulossa 
• 14.-15.4. Teurassorkkakoulutus, Kannus
• Webinaari: Nautojen lajinmukainen käyttäyty-
minen ja käsittely

Luova Kampus -hankkeen webinaarit 
23.2. klo 10-12, Aurinkoenergian käyttö maatilalla 
11.3. klo 12-14, Pinnoitteiden valinta navettaan 
19.3. klo 10-12, Sääasemat 
Ohjeet ja linkit: www.luovakampus.fi tai www.
kpedu.fi/luovakampus

Ratu-hankkeen webinaari
Turvepellot, ilmasto ja maaperä – miten 
vähentää muokkausta käytännössä? -webinaari 
23.3. klo 13-15.30
Ilmoittautumiset webinaariin viimeistään 
19.3.2021 nettisivulla www.luke.fi/ratu. 
Linkki lähetetään ilmoittautuneille etukäteen 
sähköpostilla.

Maa- ja kotitalousnaisten toiminta 

Miniversojen kotikasvatus -webinaari
ti 23.3. klo 17-18.30
ma 12.4. klo 17-18.30
Ilmoittaudu 18.3.2021 mennessä Keski-Pohjan-
maan Maa- ja kotitalousnaisten nettisivuilla » 
Tapahtumat ja ajankohtaista » 
Tapahtumakalenteri » Miniversojen kotikasvatus

Maa- ja kotitalousnaisten tapahtumista, 
kursseista ja matkoista sekä Kruununvoudinta-
lon tapahtumista lisätietoja Kirsi Varilalta,
040 1664 434.

Arvon mekin ansaitsemme

Huoltovarmuus ja ruokaturva 
unohtuivat samalla sekunnil-
la, kun korona ei tyhjentänyt-
kään kauppojen hyllyjä, ruo-

kakassit ilmestyivät kotiovien taakse ja 
ruokakuriirit kiikuttivat noutoannoksia 
etätyöläisille. Ruuantuottajat jatkoivat 
työtään pelloilla, navetoissa ja sikalois-
sa, jotta periferiaan paenneet etätyö-
kansalaiset saivat maitonsa, leipänsä ja 
lihansa siinä missä kaurajuomansa ja 
kasviperäiset pihvinsäkin. 

Huoltovarmuuden ja ruokaturvan 
näkökulmasta korona on hyvä muistu-
tus siitä, että maailmassa sattuu ja ta-
pahtuu. Voi sattua myös sellaista, mikä 
rajusti haittaa tai jopa estää ruuantuo-

tantoa: ydinvoimaonnettomuus, laa-
ja luonnonkatastrofi, pörssiromahdus. 
Mitä laajemmat negatiiviset vaikutuk-
set, sitä varmemmin hankaluudet ta-
voittavat myös pellolta pöytään -ket-
jun. Alkutuotanto käyttää paljon tuon-
nin varassa olevia tuotantopanoksia. 
Entä jos polttoainetta tai sähköä ei oli-
si tai niitä ei saisi. Kansallisen ruuan-
tuotannon huoltovarmuuden riskit ovat 
isot ja niihin varautuminen viisautta.

Ruuan pitää olla eettisesti tuotet-
tua, kestävän kehityksen periaattein 
kasvatettua ja turvallista, sen pitää 
täyttää korkeat laatuvaatimukset, si-
tä pitää olla monipuolisesti tarjolla -ja 
sen pitää olla halpaa. Näitä kuluttajat 

tuottajilta toivovat ja viranomaiset osin 
myös vaativat. Jalostajat täyttävät toi-
veet ja kauppa tarjoilee lopputuloksen. 
Missä muussa hyödykkeessä kuluttajien 
tahto ja viranomaisvaateet toteutuvat 
yhtä tarkasti ja nopeasti kuin ruuassa? 

Suomalainen ruuantuottaja on 
lenkki ruuantuottajasukupolviensa ket-
jussa. Hänen arvoihinsa kuuluvat laa-
dukkaan ruuan raaka-aineen tuotta-
minen, ympäristön huomioiminen ja 
eläinten hyvä kohtelu. Hän tarvitsee 
työstään korvauksen ja arvostuksen. 
Annetaan arvo ammattitaitoiselle, mo-
tivoituneelle, suomalaiselle ruuantuot-
tajalle muistaen, että halpa ja hyvä liit-
tyvät harvoin yhteen.
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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
Kehityspäällikkö Jouni Ingalsuo 040 5525 781
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
 Armi Hotakainen 040 0644 261
 - näytteenotot, koelypsyt, aseman-
 testaukset, robottimaitojen tallen-
 nukset, viivakoodien opastukset   
 Katja Kellokoski (perhevapaalla) 
 Jonna-Minna Lassila 044 4863 077
 - näytteenotot, koelypsyt,  aseman-
 testaukset, robottimaitojen tallen-
 nukset,  viivakoodien opastukset   
 Kirsi Leppikorpi 0400 367 656
Automaattilypsyn käyttöönotto
 Sonja Pyykölä 043 8254 282
Energianeuvonta Jari Tikkanen 040 0162 147
EU-tuet Jarmo Karhula 044 5212 210
Kannattavuuskirjanpito Taina Kulla 040 0723 288
Hevoset ja tallitsekki Jenny Klemola 043 8272 872
Kasvinsuojeluruiskujen testaus
 Jouni Huhtala ja 040 5123 703
 Jarmo Karhula 044 5212 210

Puheenjohtaja

Ota
yhteyttäMeidät tavoitat

Kasvinviljelyneuvonta
 Sari Harju  040 5234 114
 Taneli Rahja (kasvinviljelyn talous) 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 ja ruokinta
 Anna-Riitta Leinonen 040 0168 647
Lammas- ja vuohitilojen neuvonta
 Milla Alanco ja 040 7060 558
 Sini Sillanpää 043 8250 526
Luomukotieläinneuvonta
 Seija Roimela 040 8479 740
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
 Heikki Ojala 040 5342 166
  Elina Finnilä 043 8254 283
 Jouni Huhtala 040 5123 703
 Juha Nivala 040 8610 641
 Matti Poutiainen 043 8254 287
Neuvo2020 Jari Tikkanen 040 0162 147
Nurmikasvituotanto Sari Harju  040 5234 114
Seosrehuruokinta Sinikka Kreus 044 5263 059
Sikatilojen neuvonta,
 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 
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

STRATEGIASUUNNITTELU
Mika Jouppila  044 5234 430
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 (perhevapaalla) 
Toholampi, Himanka: Sonja Pyykölä 043 8254 282
Toholampi, Lestijärvi, Sievi,
Kannus, Kokkola: Heidi Lehkonen  040 5234 116
Kalajoki, Sievi: Tuija Korpela 040 0260 575
Sievi, Reisjärvi, Kälviä, Lohtaja ja
Himanka: Jenny Klemola 043 8272 872
Toholampi, Ullava, Lestijärvi,
Reisjärvi: Hanna Mäki-Asiala  040 0974 165
Toholampi, Kaustinen, Veteli, 
Reisjärvi: Elina Järvenoja  044 481 1434

Jaana Orjala

Parempaa uutta vuotta!

Uusi vuosi on lähtenyt vauhdilla liikkeel-
le, ja oikein vanhan kansan talvikeleil-
lä. Joku on kuulemma meidän kyläl-
lä aikoinaan sanonut että ”Oli huo-

no vuosi, mutta ens vuojesta se vasta huono tu-
lee!” Toivottavasti tästä vuodesta tulee kuiten-
kin edellistä parempi. Loppuvuoden mieluisa va-
lonpilkahdus olikin europarlamentaarikko El-
si Kataisen vuosikokouksessamme pitämä pu-
heenvuoro. Siitä päällimmäisenä jäi mieleeni, et-
tä EU-rahoitus maaseudulle on turvattu ainakin 
joksikin aikaa vähintään nykyisellä tasolla. Toi-
vottavasti löydämme järkeviä kohteita ja hank-
keita rahoituksen kotiuttamiseen, niin että se 
palvelee oikeasti maaseudun toimijoita.

Monia haasteita varmasti tulee vastaan pit-
kin vuotta. Turpeen käyttöhän on jo kuuma pu-
heenaihe. ProAgrialla on valtakunnallisesti mo-
nia hankkeita, jotka liittyvät mm. hiilensidon-
taan. Toivon, että laskureilla ja muilla faktoil-
la saadaan järkeä myös turvekeskusteluun. Sii-
tä olen huolestunut, että keskustellaan vain tur-
peen polttamisen päästöistä. Kuivike- ja kasvu-
turpeitten saatavuuden heikkeneminen ei tunnu 
juuri ketään kiinnostavan.

Nautitaan nyt kuitenkin talvikeleistä ja ke-
rätään kevätauringosta voimaa tulevaan kasvu-
kauteen!

TAPANI ORJALA
ProAgria Keski-Pohjanmaan hallituksen 

puheenjohtaja, p. 040 5288 405
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Juttuaiheita lehteen

1

” Maatalouden 
kannattavuudesta. 

Asiantuntija-artikkeleita 
niistä. Ei juttuja isojen 

robottinavetoiden 
kannattavuudesta, kun 
en ole itse sellainen.”

” Hyvistä käytänteistä ja oivalluksista, 
aivan kuten niksiPirkka-osasto. Miten 
voi helpottaa omaa elämäänsä pienillä 
oivalluksilla, hyvillä käytänteillä ja vielä 
pikkurahalla. Esimerkkinä Koneviestin 
niksiPirkka-aukeama, missä vinkin antaja 
palkitaan.”

”Maa- ja kotitalousnaisten 
juttuja, ne kiinnostavat 
eniten. Kuten puutarhan 
hoito tai leipominen.”

”Viljelystä lajikkeiden 
koetuloksista, millä 
lajikkeella on saatu 
hyviä tuloksia, 
ihmisten 
haastatteluita ja 
näkökantoja. Pitäisi 
tuoda myös 
negatiivisia asioita 
lehteen eikä vain niitä 
haastatella, joilla 
menee todella hyvin.”

”Tilastot ovat hyviä ja kiinnostavia, 
ProAgrian työntekijöiden tiedot 
kiinnostaa, että ketä on töissä ja 
käytännön viljelystä kertovat 
artikkelit ovat mielenkiintoisia esim. 
viljelykokeiden tulokset.”

” Keski-
Pohjanmaan 
nuorten 
viljelijöiden 
kuulumisia.”

Ajankohtaista

Jouni Ingalsuo 

Agrologi (AMK), yritysjuri-
diikkaan suuntautunut 

kauppatieteiden mais-
teri ja ekonomi Jou-
ni on ProAgria Kes-
ki-Pohjanmaan uu-
si kehityspäällikkö. 
Hän aloitti tehtäväs-
sään joulukuun puo-
livälissä 2020 edeltä-

jänsä Juha Hämäläisen 
hyvässä opastuksessa. 

Jouni on aiemmin toimi- 

nut ProAgriassa asiantuntijana viiden vuoden ajan 
ja myös hänen vaimonsa Jaana on työskennellyt 
ProAgriassa.

Jounin tärkeimpiä tehtäviä ovat maaseututoi-
miston johtaminen ja ProAgrian palveluiden kehi-
tystyö. Hän osallistuu myös tutkimus- ja kehitys-
hankkeiden valmisteluun ja ohjausryhmätyösken-
telyyn. Keskipohjalaisia maatalous- ja maaseutuyri-
tyksiä Jouni palvelee juridiikkaan ja liiketoiminnan 
kehittämiseen liittyvissä asioissa, joita ovat mm. 
sopimukset, vahingonkorvausasiat, tie- ja vesiasiat, 
verojuridiikka ja hallintovalitukset. 

Jouni on kiinnostunut maatalouden tuotanto-
taloudesta sekä maatalouden teknologiasta. Jouni 
muistuttaakin keskipohjalaisia viljelijöitä tärkeäs-
tä asiasta: pellon salaojitusta, kalkitusta ja oikeaa 
lannoitusta ei saa unohtaa       . 
Jounin yhteystiedot: 040 5525 781, 
jouni.ingalsuo@proagria.fi.

Taneli Rahja
Taneli aloitti kas-
v in tuot annon 
asiantuntijana 
helmikuussa. 
Hänen työhön-
sä kuuluvat vil-
jelysuunnittelu, 
EU-tukineuvon-
ta ja kasvinvilje-
lyn tuotantokustan-
nusten laskenta. Erityisi-
nä kiinnostuksen kohteina hänellä ovat uudista-
va viljely ja maan kasvukunnon parantaminen. Ta-
neli on kotoisin lypsykarjatilalta ja valmistui AMK 
agrologiksi Seinäjoen ammattikorkeakoulusta ke-
väällä 2019. Tanelin yhteystiedot: 040 684 5111, 
taneli.rahja@proagria.fi.

Lukijakysely:

Tiedotuslehti koetaan omaksi

Y
llätyimme iloisesti luki-
jakyselymme suosiosta.
Vastauksia saimme 151. 
Kysely tuotti meille ar-
vokasta palautetta se-
kä mielenkiintoisia jut-

tuvinkkejä ja toiveita. Niitä huomi-
oimme ja toteutamme lehdissäm-
me. Lukijakysely tehtiin lehdistä 
3-4/2020 marraskuussa 2020 pu-
helinhaastatteluna 108 lehden osoi-
terekisterissä olevalle. Lisäksi kyse-
lyyn pystyi vastaamaan asiakas- ja 
järjestöuutiskirjeissä olleiden linkki-
en kautta sekä Tiedotuslehdissä ol-
leella paperilomakkeella.

Lehti tuo lisäarvoa
Vastausten perusteella Keski-Poh-
janmaan Tiedotuslehdellä on vai-
kuttavuutta ja se koetaan merkittä-
väksi osaksi palveluita. Lukijat pitä-
vät lehdestä ja se on heille tuttu jo 
vuosien ajalta. Lehteä luetaan ja vä-
hintäänkin selataan aina, kun se il-
mestyy ja sen ilmestyminen neljästi 
vuodessa on sopiva tahti. Paikallis-
ten ja alueellisten asioiden käsittely 
lehdessä on sen ehdotonta valttia. 
Maatalousaiheiset jutut sopivat ko-
ko lukijakunnalle unohtamatta yh-
distysten, maa- ja kotitalousnaisten 
tai kalatalouskeskuksen kuulumisia. 

Lehdessä on paljon sellaisia tee-
moja, joiden pariin halutaan pala-
ta. Siksi puolet vastanneista laittaa 
lehden talteen lukemisen jälkeen. 
Lehdessä on onnistuneesti julkaistu 
sellaista sisältöä, joihin on tarve pa-
lata myöhemminkin. 

Maatalousaiheiset ilmoituk-
set eivät häiritse lukijoita ja niiden 
tarkoitus ymmärretään. Netti-tie-

dotuslehdelle on pientä kannatus-
ta, vaikka suuri joukko kyselyyn vas-
tanneista kokeekin paperisen versi-
on paremmaksi vaihtoehdoksi. Pa-
perinen lehti sai kehuja myös ulko-
asustaan. Lehden koetaan tuovan 
lisäarvoa lukijoille. Tyytyväisyys leh-
teen oli monella tasolla selkeästi ha-
vaittavissa.

Lukijakyselyn arvonnan 
voittajat
ProAgria Keski-Pohjanmaan Tiedo-
tuslehden lukijakyselyn yhteydessä 
ollut arvonta on suoritettu. ProAg-
rian collegetakin voitti Olli Juntunen 
Vieremältä. 

Lapuan Kankureiden laudeliina 
ja saunatyyny meni Antti Kujalalle 
Halsualle, koivuvanerista valmiste-
tut Lehti-pannunaluset matkasivat 
Pentti Hoffrenille Sieviin ja Marlene 
Sjöbergille Vöyrille.

Onnittelemme voittajia, kiitäm-
me lämpimästä jokaisesta vastauk-
sesta ja toivomme lukijoillemme jat-
kossakin hyviä lukuhetkiä Tiedotus-
lehtemme parissa.

RITVA-LIISA NISULA 
JA RITVA KARRI

Lukijakyselyssä kysyttiin myös juttuaihevinkkejä. Niitä saatiinkin monipuolisesti. Toiveita pyritään toteuttamaan tulevissa lehdissä.

Henkilöstöuutisia

Otto Hihnala on siirtynyt oman yrityksen palvelukseen vuoden 2020 lopussa. Ville Moilanen siirtyi vuoden 2020 lopussa toisen työnantajan palvelukseen. 
Leena Hanni on irtisanoutunut maidontuotannon asiantuntijan tehtävästään jäätyään maatalousyrittäjäksi.
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Peltokasvien
kasvinsuojelu
2021 - perusteos
kasvinsuojeluun
Peltokasvien kasvinsuojelu 2021 -kirjaan on koottu kaikki markkinoilla ole-
vat kasvinsuojeluaineet helposti vertailtavaksi koosteeksi viljelykasveit-
tain. Kirjassa on esitelty myös kasvinsuojeluaineiden vaikutustavat ja rajoi-
tukset, ja siinä on tietoa valmisteiden resistenssiriskeistä, ohjeita ruiskutus-
tekniikkaan ja aineiden turvalliseen käsittelyyn sekä ruiskutusveden laadun 
vaikutuksista torjuntatulokseen. Lisäksi kirjassa tuodaan esille luonnon-
mukaisessa tuotannossa käytettävissä olevat kasvinsuojelumenetelmät ja 
-valmisteet sekä miten kasvinsuojelussa huomioidaan pölyttäjät.

Tilaa kirja ProAgrian verkkokaupasta: proagriaverkkokauppa.fi. 
Peltokasvien kasvinsuojelu 2021 -kirjan saa myös e-kirjana, jota voi käyttää 
tabletilla, puhelimella tai tietokoneella. Käytännön Maamies -lehden kesto-
tilaajat saavat kirjan lehden 2/2021 tilaajaetuna. 

Jari Tikkanen

Luonnonmukaisen 
tuotannon
peruskurssit 2021
Luonnonmukaisen tuotannon 
peruskurssi 5 pv, Kannus
17.-18.3. ja 23.-25.3.2021, klo 9.00-15.00.
Hinta 375 € + alv 24 % / tila (75 € + alv 24 % / pv)

Luonnonmukaisen kotieläintuotannon 
peruskurssi 2 pv, Kannus 
30. -31.3.2021., klo 9.00-15.00.
Hinta kasviperuskurssin käyneille 60 €/pv + alv 24 %, muille 75 €/pv + alv 24 %

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

Kurssi suoritetaan etäkoulutuksena MS Teamsilla. 
Mahdollisuus osallistua lähikoulutukseen ProAgria Keski-Pohjanmaan 
Kannuksen toimipisteessä, Silmäjärventie 2, Kannus.

Kurssimaksuun sisältyvät opetus ja esitysmateriaali. Kurssitodistus toimite-
taan kurssimaksun suorittamisen jälkeen.

Kurssi toteutetaan, jos osallistujia on vähintään 8.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja ma 12.3.2021 mennessä
Jari Tikkanen, p. 0400 162 147, jari.tikkanen@proagria.fi
Seija Roimela, p. 040 8479740, seija.roimela@proagria.fi

 

 Järjestäjä 
 ProAgria Keski-Pohjanmaa ry

Tuotosseurannan
webinaarit
torstaisin klo 11–12
Tule kuuntelemaan asiaa tuotosseurannan käytännöistä, tuotoslasken-
nasta ja tietojen hyödyntämisestä. Kerromme myös koelypsynäytteiden 
otosta sekä tietojen lähetyksestä. 

Webinaarit ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. 
Osallistumislinkit ja lisätietoa nettisivulla proagria.fi > Ajankohtaista. 

4.3.2021  Näytteenotto ja tietojen lähetys kaksi tai kolme
 kertaa päivässä lypsävissä karjoissa

4.3.2021  Näytteenotto ja tietojen lähetys AMS-karjoissa

18.3.2021  Maidontuotannon tulosseminaari

1.4.2021 Esikoodattujen pikarien käyttö koelypsyssä 
 kaksi tai kolme kertaa päivässä lypsävällä tilalla

1.4.2021  Esikoodattujen pikarien käyttö AMS-tiloilla

15.4.2021  Tuotosseurannan tietojen hyödyntäminen 
 jalostuksessa

29.4.2021  Tuotosseurannan tietojen hyödyntäminen 
 johtamisessa - osa 1

27.5.2021  Tuotosseurannan tietojen hyödyntäminen 
 johtamisessa - osa 2

10.6.2021  Tuotosseurannan tietojen hyödyntäminen 
 johtamisessa - osa 3

	 													www.proagria.fi

Talouden
webinaarit
Talouswebinaarit kestävät tunnin ja ovat ilmaisia. Linkki webinaariin
löytyy ProAgrian nettisivuilta lähempänä kutakin tapahtumaa: 
proagria.fi > Ajankohtaista.

16.3.2021, klo 13-14  Miten hyödynnän ProAikaa työajan seurannassa  
 ja palkanmaksussa, Saana Tanskanen-Niemi 

25.3.2021, klo 11-12  Kirjanpidon ja kannattavuuskirjanpidon 
 merkitys maatilayritykselle, Anna Turunen

14.4.2021, klo 11-12  Johdatus tuotantokustannuslaskentaan,
 esimerkki kasvintuotannosta, Vesa Koivula

4.5.2021, klo 11-12  Sähköinen taloushallinto, ajantasainen 
 yrityksen johtamisjärjestelmä liiketoiminnan 
 ennakoinnin tukena, Johannes Vallivaara

 www.proagria.fi	>	Ajankohtaista
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Naudan ensiapu käytännössä
Koulutuspäivän käytännön harjoittelussa saat tiedon yleisimmistä vasikan
virheasennoista ja opit korjaamaan ne. Tiedät miten ja mitä ensiapua
vastasyntynyt vasikka tarvitsee. Opit myös käytännössä lehmän letkuttamisen.
Kouluttajana toimii ELL Viljar Sedrik.

Aika: keskiviikko 17.3.2021 klo 10-14

Paikka: Kaustinen, Harri ja Tatu Känsäkosken tila,
              Känsäkoskentie 15 

Ohjelma:

10:00-11:30 Vasikan virheasentojen korjaaminen käytännössä.
Vasikan ensiapu poikimisen jälkeen. 

11:30-12:00 Välipalaa tarjolla

12:00-13:30 Naudan ensiapu: lehmän ja vasikan letkuttaminen

13:30-14:00 Kysymyksille aikaa

Koronavirusohjeistuksen mukaisesti koulutukseen voidaan ottaa korkeintaan 10 henkilöä. 
Tilaisuudessa käytetään maskeja ja pidetään turvavälejä. Tilanteen muuttuessa koulutuksen 
päivämäärää voidaan muuttaa tai se voidaan joutua perumaan.

Ilmoittautumiset mahdollisimman pian: 
elina.jarvenoja@proagria.fi / 044 481 1434

Naudan ensiapu käytännössä
Koulutuspäivän käytännön harjoittelussa saat tiedon yleisimmistä vasikan
virheasennoista ja opit korjaamaan ne. Tiedät miten ja mitä ensiapua
vastasyntynyt vasikka tarvitsee. Opit myös käytännössä lehmän letkuttamisen.
Kouluttajana toimii ELL Viljar Sedrik.
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päivämäärää voidaan muuttaa tai se voidaan joutua perumaan.

Ilmoittautumiset mahdollisimman pian: 
elina.jarvenoja@proagria.fi / 044 481 1434

ÄlyNauta
Älykkäät ja kestävät toimintamall it maidontuotannossa

Ohjelma:

Vasikasta kestäväksi lehmäksi luentosarja, osa 3

Osallistu luentosarjan kolmanteen osaan ja tule kuuntelemaan kuinka Satatonnari valmistautuu 
seuraavaan starttiin! Loppulypsykauden haasteet onnistuneelle umpikaudelle sekä toimivat 
umpeutuskäytännöt. Mitä ruokinnassa tulee ottaa huomioon ja mitkä ovat umpilehmille parhaat 
olosuhteet? Mitä utareessa tapahtuu umpikaudella ja kuinka saadaan lehmä poikimaan utare ja 
koko muu kroppa tikissä?

24.2.2021
klo 10-13

Toholampi, Kunnantalo
Lampintie 5

26.2.2021
klo 10-13

Kokkola, Yritystalo Evald
Ristirannankatu 1
Parkkitilaa mm. Halpa-Hallissa
Voit osallistua myös etänä tästä linkistä:
https://bit.ly/2YL348b (Teams-kokous)

10:00 Aloituskahvit

10:30 Tänään puhutaan umpilehmistä – aloitetaan loppulypsykaudesta! Tuija Korpela, 
maidontuotannon erityisasiantuntija, ProAgria Keski-Pohjanmaa

Jaloittelutauko

11:50 Terveenä uuteen kauteen. Heidi Kyösti, tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon 
erikoistuva eläinlääkäri

Koronavirusohjeistuksen mukaisesti lähitilaisuuksiin voidaan ottaa korkeintaan 10 henkilöä. Tilaisuuksissa 
käytetään maskeja ja pidetään turvavälejä. Tilanteen muuttuessa tilaisuuksien päivämääriä voidaan muuttaa 
tai niitä voidaan joutua perumaan.

Ilmoittautumiset mielellään viimeistään  
tilaisuutta edeltävänä päivänä 
Tuija Korpela: tuija.korpela@proagria.fi

Satatonnarin Loppulypsy- ja umpikausi
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Ajankohtaista

❖ Pilottiryhmä haussa: Tautisulku toimimaan!

❖ Koulutuksia mm.:

• Satatonnarin loppulypsy- ja umpikaudet
24.2. Toholampi, 26.2. Kokkola

• 17.3. Naudan ensiapu käytännössä, Kaustinen

• 14.-15.4. Teurassorkkakoulutus, Kannus

• Webinaari: Nautojen lajinmukainen käyttäytyminen ja käsittely

❖ Suunnitelmissa myös kotimaan matkoja, kun korona antaa 
mahdollisuuden. Maaritille kannattaa ehdottaa hyviä kohteita. 

Tarkemmat tiedot tapahtumista ja koulutuksista löytyvät hankkeen 
nettisivulta: www.kpedu.fi/älynauta/tapahtumat. Ota seurantaan myös 
hankkeen somekanavat, Kpedu Kannuksen YouTube-kanava ja ProAgria Keski-
Pohjanmaan Facebook-sivu.

Tulossa: Kpedu.fi/älynau
ta

ÄlyNauta2019

Ilmoittaudu mukaan tai kysy lisää!
Maarit Kärki: maarit.karki@kpedu.fi / 040 8085 540

Elina Järvenoja: elina.jarvenoja@proagria.fi / 044 4811 434
Tuija Korpela: tuija.korpela@proagria.fi / 0400 260 575

ÄlyNauta
Älykkäät ja kestävät toimintamall it maidontuotannossa

Kryptoa? Pälvisil s aa? 

Virusripul i a? Salmone l l aa?

Mietityttääk ö tilasi  tautis uo j a us ? 

Huole s tuttav atk o tarttuv a t eläinta udi t?

Tule mukaan työpajaan ,  jossa lähdetä än 

parantam aan oman tilan tautis ulk ua yhdessä !

Tautisulku -pilottiryhmä

Lisätietoja ja ilmoittautumis et:  
elina.jarvenoja@proagria.fi / 044 4811434
miia.luoma-tokoi@kpedu.fi / 040 8073639

Ryhmän tapaamisissa pohditaan käytännön tasolla, kuinka pienilläkin teoilla on mahdollista 
parantaa oman tilan bioturvallisuutta. 

Luentojen ja ryhmätöiden aikana asiantuntijat ja eläinlääkäri jakavat käytännön vinkkejä, 
mistä lähteä liikkeelle ja mitä kaikkea tulisi ottaa huomioon tautisulun 
rakentamisessa. Tavoitteena on tehdä osallistujien tiloille tautisulkusuunnitelmia. 

Tapaamiskertojen määrä ja tarkempi ajankohta ilmoitetaan lähemmin mukaan lähteville.

Työpaja starttaa heti, kun saadaan tarvittava määrä osallistujia. 
Koulutuksen hinta on 100 €/tila (alv 0 %). Kysy tarkempia tietoja Miialta tai Elinalta. 

Ilmoittaudu mukaan mahdollisimman pian!

ÄlyNauta
Älykkäät ja kestävät toimintamall it maidontuotannossa
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WWW.KPEDU.FI/LUOVAKAMPUS

23.2.2021 Aurinkoenergian käyttö maatilalla klo 10-12

11.3.2021 Pinnoitteiden valinta navettaan klo 12-14

19.3.2021 Sääasemat klo 10-12

Tarkemmat ohjelmat tulossa myöhemmin, 

seuraa somepäivityksiä & nettisivua.

Tulossa webinaareja!
Biokaasusta 
tulonlähde 
maatilalle?

 

webinaari 
22.2.2021

klo 12-14.45

Ohjelma: kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat  
Ilmoittaudu mukaan sieltä tai ritva.jaakkola@kpedu.fi

Teknologiat. 
Kokemukset.
Investoinnin 

talous.
Rahoitukset.

 

Luomuviljakatsaus kasvukaudelle 2021
ke 24.2.2021 klo 10.00-12.00   - webinaarina 

10.00 Avaussanat ja järjestelyt 
Jari Tikkanen, ProAgria Keski-Pohjanmaa (tilaisuuden pj)

10.10 Tietolinkki- ja Osaamisella tehoa -hankkeiden esittely 
Ritva Jaakkola, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto ja Viivi Virkkula, ProAgria Oulu

10.20 Luomuviljamarkkinatilanne Hankkijan näkökulmasta 
Essi Parviainen, Hankkija Oy

11.00 Puhdaskauran viljelysopimus ja luomuviljakauppa Kinnusen Myllyn kanssa 
Annu Kuure, Kinnusen Mylly Oy

11.20 Luomusiementuotanto ja luomun tuotantopanokset  
Taina Salminen, Hankkija Oy

11.40 Vilja-alan yhteistyöryhmän www.vyr.fi -sivusto luomuviljakaupan seuraamiseen 
Jari Tikkanen, ProAgria Keski-Pohjanmaa

12.00 Tilaisuuden päätös

Toivomme ilmoittautumisia viim. 23.2. tästä:  https://link.webropolsurveys.com/S/2D1502C5D3AD42FD
tai ritva.jaakkola@kpedu.fi p. 044 7250 625.

Lisätietoja: Jari Tikkanen ProAgria Keski-Pohjanmaa, p. 0400 162 147,  jari.tikkanen@proagria.fi.

Webinaari järjestetään Teams-sovelluksella ja ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki edellisenä 
päivänä. Järjestäjinä Tietolinkki ja Osaamisella tehoa –hankkeet

https://www.kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat
https://www.proagriaoulu.fi/fi/osaamisella-tehoa/

Tervetuloa mukaan!

TIETOLINKKI-hanke tiedottaa

TURVEPELLOT, ILMASTO JA MAAPERÄ
Miten vähentää muokkausta käytännössä?
webinaari 23.3.2021
Tapahtuma järjestetään etäseminaarina, ja sitä voi seurata omalta tietoko-
neeltaan. Ilmoittautumiset webinaariin viimeistään 19.3.2021 sivulla 
www.luke.fi/ratu. Linkki lähetetään ilmoittautuneille etukäteen sähköpostilla.

Ohjelma ti 23.3. klo 13–15.30
13.00 Tervetuloa, tutkija Marika Laurila, Luonnonvarakeskus
13.05 Turvepeltojen viljelyn ilmastovaikutukset
 tutkija Hanna Kekkonen, Luonnonvarakeskus
13.25 Turvepellot ja ravinteet – mitä maaperässä tapahtuu?
 yliopistonlehtori Salla Venäläinen, Helsingin yliopisto
13.45 Nurmikasvuston lopettamisen ajankohdan vaikutus turvepellon 
 kasvihuonepäästöihin, tutkija Sanna Saarnio, Luonnonvarakeskus
14.05 Kahvitauko
14.15 Viljan viljely turvemaalla - Ruukin mittaustuloksia 
 tutkija Timo Lötjönen, Luonnonvarakeskus
14.35 Vaihtoehtoja kynnölle turvepeltojen viljelyssä tarvitaan 
 neuvoja Maarit Partanen, ProAgria Itä-Suomi
14.55 Kokemuksia turvepeltojen erilaisista muokkaus- ja 
 uusimistavoista Kainuussa, viljelijä Tuomas Huotari
15.15 Keskustelua ja chatin kysymysten purku
15.30  Tapahtuma päättyy

Tapahtuma järjestetään Luonnonvarakeskuksen vetämien hankkeiden 
Rahanarvoisia vaihtoehtoja syväturpeisten viljelysmaiden käsittelyyn 
(RATU), Orgaanisten maiden ilmastopäästöjen hillintä nautakarjatiloilla 
(OMAIHKA),  Turvemaiden viljelyn haitallisten ympäristövaikutusten 
vähentäminen (Turvepäästö), Uudet maatalous- ja metsämaan viljely- ja 
hoitomenetelmät – avain kestävään biotalouteen ja ilmastonmuutoksen 
hillintään (SOMPA) ja Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa 
(VILLE), sekä Valion CARBO hiilineutraali maitoketju -hankeverkoston ja 
Savonia-ammattikorkeakoulun Maatila2030 -hankkeen yhteistyönä.
Tervetuloa!
Lisätietoja: Marika Laurila, puh 029 532 6388, marika.laurila@luke.fi

Peltorobotiikka ja kuvantamis- 
teknologiat kotieläintuotannossa
25.2. klo 13-14.15, Peltorobotiikka tekee tuloaan
Missä mennään peltorobotiikan kehityksessä yleisesti 
ja Suomessa.  Tanskalaisen AgroIntellin Robotti-
peltorobotti on jo markkinoilla. Mikä on seuraava 
askele, siitä webinaarissa.

4.3. klo 13-14.15, Kuvantamisteknologiat 
kotieläintuotannossa
Konenäkö on kuuma aihe ja uusia sovelluksia kehitetään 
kotieläintuotantoon. Käytännön ratkaisuista esittelyssä 
nautojen lämpökuvaus ja kuntoluokkakamera.

Digimaatalous-webikahvit
Webinaarit ovat maksuttomia ja 
edellyttää ennakkoilmoittautumista. 
Ilmoittautuneille toimitetaan linkki ja 
käytännön ohjeet sähköpostiin noin 
päivää ennen tilaisuutta.
Tarkemmat ohjelmat löytyvät www.
tts.fi/uudetteknologiatmaatalous -> 
Tapahtumat
Ilmoittautumiset https://webropol.com/s/
Digimaatalous-webinaarit
TTS Työtehoseuran Kestävää kehitystä 
maatalouteen uusilla teknologioilla 
-hanke. Rahoituslähteenä EU:n 
maaseuturahasto, Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisohjelma 2014-20.
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Järjestövastaava
Ritva Karri
Puh. 040 523 4113 
ritva.karri@proagria.fi

Jäsenyhdistysten muistilista

Jäsenyhdistysten toiminta-
kertomukset ja suunnitelmat 

Palauttakaa toimintakertomuksenne vuodelta 2020 maaliskuun 
loppuun (31.3.) mennessä Keski-Pohjanmaan ProAgriaan. Lait-
takaa mukaan myös toimintasuunnitelmanne vuodeksi 2021. 

Toivomme, että otatte toimintasuunnitelmissanne huomioon maa- ja 
kotitalousnaisten kampanjat, tempaukset ja teemapäivät sekä ruoka-
kurssit ja erilaiset retket. Sihteerit löytävät vuosikokouksen asialistat 
ja toimintasuunnitelmapohjat nettisivuiltamme, osoitteesta 
www.proagria.fi/kp -> Tietoa meistä -> Järjestö ja kumppanuudet -> 
Yhdistykset -> Paikallisyhdistysten avuksi. Materiaalin voi myös 
pyytää järjestövastaava Ritva Karrilta, puh. 040 523 4113 tai 
ritva.karri@proagria.fi. 

Jäsenyhdistysten 
jäsenlistat tärkeitä

Maakunnallisten jäsenmäärämme mukaan saamme edustaja-
paikkoja valtakunnallisiin järjestön kokouksiin, joissa tehdään 
jäsenistöä koskevia linjauksia. Jokainen jäsen on tämän vuok-

si tärkeä! Ellette vielä käytä Sense-jäsenrekisteriohjelmaa, voitte pa-
lauttaa jäsenlistat yhdessä yhteystietojen päivityslomakkeen kanssa. 
Muistakaa ilmoittaa myös luottamustehtävissä lopettaneet henkilöt, 
jotta yhdistyksenne yhteystiedot pysyvät ajan tasalla. Merkitkää yhte-
ystietolomakkeelle lisäksi luottamushenkilöidenne sähköpostiosoit-
teet, niin voimme tiedottaa nopeammin tärkeistä tapahtumista, ret-
kistä ja yhdistystä koskevista asioista. Jäsenlistat voi toimittaa postit-
se Kokkolan toimistolle tai sähköpostilla osoitteeseen 
ritva.karri@proagria.fi.

Ilmoitus 
Yhdistysrekisteriin 

Kun yhdistyksenne hallituksessa tai johtokunnassa tapahtuu hen-
kilömuutoksia, muistattehan tehdä siitä Patentti- ja rekisterihal-
lituksen Yhdistysrekisteriin muutosilmoituksen. Näin varmistatte 

sen, että istuva hallitus tai johtokunta vastaa yhdistyksenne toimin-
nasta ja taloudesta myös virallisesti. Ilman muutosilmoitusta vastuu 
toiminnasta on niillä, joiden tiedot Yhdistysrekisteriin on viimeksi il-
moitettu. Ilmoitus hoituu kätevästi puheenjohtajan tekemänä net-
tiosoitteessa prh.fi > yhdistykset > tee ilmoitus yhdistysrekisteriin.

Yrittäjäjäseneksi ProAgriaan

ProAgria Keski-Pohjanmaan jäseneksi hakeudutaan jäsenhakemuk-
sella. Hakulomake löytyy kirjoittamalla netissä ProAgria.fi/kp-etu-
sivun yläreunan hakukenttään hakusanaksi jäsenhakemus. Jäsen-

hakemuslomakkeita saa myös järjestövastaava Ritva Karrilta sekä kai-
kilta ProAgria Keski-Pohjanmaan asiantuntijoilta. ProAgria Keski-Poh-
janmaan hallitus käsittelee jäsenhakemukset ja hyväksyy jäsenyydet.

Yrittäjäjäsenyys ei periydy eikä pääty itsekseen
ProAgrian yrittäjäjäsenyys on henkilökohtainen. Jäsenyys ei pääty au-
tomaattisesti, jos esim. tilan pito loppuu tai tilalla on tehty sukupol-
venvaihdos. Jäsenyys ei myöskään periydy jatkajalle, eikä sitä voi siirtää 
toisen nimiin. Uusi jäsenhakemus toimitetaan ProAgriaan ja päättyvä 
jäsenyys tulee aina irtisanoa. 

Jos jäsen haluaa erota, hänen tulee tehdä se kirjallisesti. Ero las-
ketaan tapahtuvaksi sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana eroa-
misilmoitus on tehty. Jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksun 
eroamispäivään saakka. Eroilmoitus tehdään kirjallisena ja se toimite-
taan Kokkolan toimistolle. 

Jäseneksi liittymisestä ja jäsenyydestä eroamisesta lisätietoja Ritva 
Karrilta, puh. 040 523 4113 tai ritva.karri@proagria.fi.

Yrittäjäjäsenyys

Yrittäjäjäsenyys on tarkoitettu henkilöille, jotka omistavat tai hal-
litsevat maatilaa tai muuta maaseutuyritystä. Vuonna 2021 jä-
senmaksu on 100 €/hlö/v. Muiden jäsenten jäsenmaksu samas-

ta yrityksestä 50 €/hlö/v. He saavat kaikki samat edut kuin 100 € 
maksava jäsen. Yrittäjäjäsenet voivat samalla jäsenmaksulla olla myös 
Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten jäseniä. 

Jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa ProAgria Keski-Pohjanmaan 
toimintaan. Kullakin yrittäjäjäsenellä on ProAgria Keski-Pohjanmaa 
ry:n vuosikokouksessa yksi ääni. Jäsenet saavat neuvontapalveluja jä-
senhintaan, erikoistarjouksia tuotteista ja palveluista, retkiä ja kursse-
ja jäsenhintaan, ProAgria Keski-Pohjanmaan Tiedotuslehden sekä jä-
senkirjeet. Liittymislahjana on designkuosilla painettu istuinalusta, ko-
ko n. 38x42.

Yrittäjäjäsenen jäsenedut
ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n jäsenmaksun maksaneet yrittäjäjä-
senet saavat vuonna 2021 jäsenalennusta 5 % seuraavien vuotuispal-
veluiden hinnasta, enintään 25 €/palvelu. 

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

KASVINTUOTANNON PALVELUT
•  Kasvituotannon seurantalaskelma
•  Viljelysuunnittelu  •  Nurmipaketit

KOTIELÄINTUOTANNON PALVELUT
•  Tuotosseuranta    •  Karjatsekki

MUUT PALVELUT  •  EU-tukineuvonta

Lisäksi alennusta Kokkolan Medirexin kuntoutus- ja 
fysioterapiapalveluista.

Keski-Pohjanmaan
Maanviljelysseuran Säätiön apurahat
Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseuran Säätiö myöntää apurahoja opiske-
lijoille, jotka edistävät opinnäytetyöllään tai muutoin opinnoissaan keski-
pohjalaista maataloutta tai sen lähellä olevia elinkeinoja (mm. käsityöala, 
koti- ja puutarhatalous sekä kalatalous) tai suorittavat harjoitteluaan em. 
alojen edistämisorganisaatioissa.
Apurahat ovat jatkuvasti haettavissa. Vapaamuotoiset hakemukset, joihin 
liitetään ansioluettelo ja apurahan käyttösuunnitelma osoitetaan Keski-
Pohjanmaan Maanviljelysseuran Säätiölle, osoite Ristirannankatu 1, 67100 
Kokkola tai s-postilla osoitteella ritva-liisa.nisula@proagria.fi. Lisätietoja 
antaa Ritva-Liisa Nisula, p. 040 5849 550. 
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ProAgrian vuosikokous hybridimallilla

E
uroparlamentaarikko El-
si Katainen (Kesk.) toi ter-
veisiä ProAgria Keski-Poh-
janmaan vuosikokoukseen 
Brysselistä kertoessaan EUn 
parlamentin yhteisen maa-

talouspolitiikan tilanteesta. – Keski-
Pohjanmaan maaseutu ja maaseu-
tuelinkeinojen harjoittaja ei ole hävi-
ämässä maatalouspoliittisten päätös-
ten ja Brysselissä käytyjen vääntöjen 
seurauksena, totesi Katainen. EUn yh-
teisen maatalouspolitiikkauudistuk-
sen kolmikantaneuvottelut on aloitet-
tu parlamentin, neuvoston ja komis-
sion välillä. Valmista pitäisi olla en-
si kesään mennessä. Sen jälkeen jä-
senmaille jää vuosi aikaa tehdä oma 
maaseutusuunnitelma komissiolle. 
Kataisen mukaan maatalouspolitiikan 
ytimessä on oltava ruuantuotanto: il-
mastonmuutos on totta ja sitä on tor-
juttava. Maatalous ja metsämme tar-
joavat siihen ratkaisuja, ilmastosyylli-
syyttä siihen on turha kytkeä. 

Suomen erityisoloja koskevissa 
neuvotteluissa saatiin linjaukset tur-
vepeltojen suojeluvaatimusten ja pal-
jaan maan kiellon osalta lievennettyä. 
Jatkossakin viljely turvemailla on mah-
dollista. Paljaan maan kieltoon saa-
tiin joustoa niin, että syyskyntöjen pi-
täisi jatkossakin onnistua. Nautojen 
korvamerkintöihin liittyvät sanktiot 
eivät todennäköisesti ulottu jatkossa 
peltotukiin. – Nämä olivat meille suo-
malaisille viljelijöille hyviä asioita ja 
voittoja. Tärkeää on myös se, että ko-
ko järjestelmä siirtyy tulosperusteisek-
si ja aktiiviviljelijän osuutta vahvista-
vaksi, kertoi Katainen. 

Parlamentin esityksessä nuorten 
viljelijöiden osuutta suorista tuista 
nostettiin 4 prosenttiin. Lisäksi parla-
mentin kannassa on edistetty neuvon-
tajärjestöjen toimintaa. – Kun siirry-
tään uuteen ympäristötoimiltaan ak-
tiivisempaan malliin, on neuvontajär-
jestöllä suurempi rooli yhdessä viljeli-
jöiden kanssa löytää tilatasolle yksilöl-
lisesti toimivat ratkaisut, totesi Katai-
nen. Suomen maatalousrahoitus nou-
see tulevalla rahoituskaudella noin 6 
prosenttia, lisäksi tulevat elvytysrahat 
seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. 

Poikkeusoloissa 
poikkeuskäytännöt
ProAgria Keski-Pohjanmaa kokousti 
poikkeusolosuhteissa sekä läsnä ollen 
Kokkolassa että etäyhteydellä. – Poik-
keuksellisen vuoden päätteeksi poik-
keuksellinen kokous, sillä suurin osa 
osallistujista seuraa kokousta koti-
sohviltaan, totesi  hallituksen puheen-
johtaja Tapani Orjala avauspuhees-
saan. – Olemme maatalousalan am-

mattilaisina ja asiantuntijoina ratkai-
sujen tarjoajia moneen asiaan, pyöri-
tämme yrityksiä työllistäen suoraan ja 
välillisesti. Lisäksi pidämme maaseu-
tua asuttuna ja elinvoimaisena, muis-
tutti Orjala neuvontajärjestön ja maa-
talousyrittäjien merkityksestä. 

Jyrki Halosen muotokuva 
paljastettiin
Vuosikokouksessa paljastettiin ProAg-
ria Keski-Pohjanmaan puheenjohtaja-
na vuodet 2014-2019 toimineen Jyr-
ki Halosen muotokuva. Valokuvaaja 
Anne Yrjänä luonnehti Halosta hel-
poksi ja persoonalliseksi kuvattavaksi. 
– Halusin, että muotokuvasta välittyy 
arvovaltaisuus ja huumorinpilke, ker-

toi Anne Yrjänä. Jyrki Halonen sanoi 
kiitospuheessaan, että valokuvattava-
na olo kävi työstä, mutta oli antoisaa, 
varsinkin kun lopputulema on niinkin 
oman näköinen kuin nyt paljastettu 
muotokuva. 

Henkilövalinnat
ProAgrian hallitukseen kaudek-
si 2021-2023 valittiin uusina jäseni-
nä Veikko Jokitalo ja varalle Jenika 
Kovanen Sievistä. Paikkansa uusivat 
Merja Himanka, varalla Sanna Pernu 
Himangalta sekä Riitta Huhtala, va-
ralla Leila Niemelä Kokkolasta. 

Maa- ja kotitalousnaisten joh-
tokuntaan uutena jäsenenä valittiin 
Riikka Rekilä Lohtajalta. Varajäsene-

nä jatkaa Anni Lätti Lohtajalta. Joh-
tokunnassa jatkavat Anu Karhukorpi 
Halsualta ja varalla Karoliina Tunk-
kari Vetelistä. Jonna Korkiakangas-
Sahipakka ja varalla Tarja Huopana 
Perhosta uusivat paikkansa.

Huomioinnit
ProAgria Keskusten Liiton myöntä-
mät kultaset järjestömerkit saivat Jyr-
ki Halonen Reisjärveltä, Lauri Juntu-
nen Kälviältä ja Raija Virta Himan-
galta. Hopeisella järjestömerkillä huo-
mioitiin Mika Jouppila Kaustiselta. 
Luonnonvarakeskuksen myöntämäl-
lä kannattavuuskirjanpitopalkinnol-
la 10-vuotisesta kirjapidosta palkittiin 
Sirkku ja Pentti Koskela Lohtajalta. 
Viisivuotisesta kirjanpidosta huomioi-
tiin Irina ja Veikko Jokitalo Sievistä 
sekä Elina ja Sami Finnilä Vetelistä. 

Kalajokisten Asta ja Tomi Myl-
lylän, kannuslaisen Mty Isohannin, 
kaustislaisen Petri Peltolan ja vete-
liläisen Tiia ja Arto Tunkkarin tilat 
huomioitiin 100 vuotta tuotosseu-
rannassa yhtäjaksoisesti mukana ol-
leina maitotiloina. Huomionosoituk-
sen saivat myös 75 vuotta tuotosseu-
rannassa olleet Päivi ja Pekka Nuora-
la Kalajoelta sekä Tarja ja Osmo Joki-
talo Sievistä. Ilkka Riippa Kannukses-
ta sekä Marjo-Riitta ja Markku Pajala 
Kälviältä saivat kunniakirjat yhtäjak-
soisessa tuotosseurannassa 50 vuot-
ta mukana olleina maitotiloina. Sa-
kari ja Sauli Rekilä Mty Kannuksesta, 
Mty Sami, Tarja ja Vesa Rauma Vete-
listä, Mari ja Tomi Saari Kalajoelta, 
Mty Vehkaoja Toholammilta, Pekka 
ja Simo Harju Sievistä sekä Miia ja 
Keijo Hyyppä Himangalta palkittiin 
25-vuotisesta tuotosseurannasta. 

Keski-Pohjanmaan Parhaat karjat 
energiakorjatun maitotuotoksen pe-
rusteella vuonna 2019 olivat Sanna 
ja Markku Rajalalla Reisjärveltä, Es-
ko, Petri ja Sonja Pulkkisella Vete-
listä sekä Mika Rekilällä (Rekilä mty) 
Kokkolasta.

Vuoden maa- ja kotitalousnaise-
na huomioitiin Helena Saarenpää Hi-
mangan Hillilän Maa- ja kotitalous-
naisista. Elämäntyöpalkinnolla pitkä-
aikaisesta toiminnasta maa- ja koti-
talousnaisten järjestössä huomioitiin 
Raili Myllylä Pitkäsenkylän Maa- ja 
kotitalousnaisista Kalajoelta. Keski-
Pohjanmaan Vuoden Maisemateko-
na palkittiin Raija Heikkilä Kalajo-
elta merenrantaniityn hoitoon liitty-
västä pitkäjänteisestä ja merkittäväs-
tä työstä.

RITVA-LIISA NISULA

Järjestö

Valokuvaaja Anne Yrjänän muotokuva Jyrki Halosesta paljastettiin ProAgria Keski-Poh-
janmaan vuosikokouksessa. Kuvaa luovuttamassa Tapani Orjala.

Kultaisen järjestömerkin saivat Jyrki Halonen, Lauri Juntunen ja Raija Virta. Hopeinen 
järjestömerkki myönnettiin Mika Jouppilalle.

Ritva Karri

Ritva Karri

Järjestötoiminnan tueksi: 
prh.fi  •  proagria.fi  •  ytj.fi  •  ok-sivis.fi  •  maajakotitalousnaiset.fi  •  ahven.net
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Kasvintuotanto

Kuminalla maailmanlaajuiset markkinat

Uusia sopimus- 
viljelijöitä tarvitaan
K

umina on porkkanan su-
kulaiskasvi, joka ei tuota 
satoa kylvövuonna. Mo-
nivuotisena kasvina se voi 
teoriassa tuottaa satoa 
useita vuosia. Kuminaa 

viljellään yleensä kaksi satovuotta 
peräkkäin, koska rikkakasvien määrä 
lisääntyy viljelyvuosien mittaan. Vil-
ja on hyvä kasvivalinta kuminan pe-
rään, sillä viljasadot ovat osoittautu-
neet huomattavasti suuremmiksi ku-
minakasvuston jälkeen. 

Viljelyvaatimukset
Kuminaa kylvetään usein 10 hehtaa-
rille. Se menestyy parhaiten kalkituis-
sa maassa, jonka ojitus on hyväs-
sä kunnossa. Tärkeintä on huolehtia 
rikkakasvien torjunnasta, koska rik-
kaiset kasvustot heikentävät sadon 
laatua. Siemenmäärä on 15-20 kg/
ha ja siemenkustannus itävyydestä 
riippuen noin 2,50 €/kg. Sertifioitua 

siementä ja viljelyneuvontaa saa Ca-
raway Finlandista.

Sopimustuotanto
Caraway Finland Oy on kuminapak-
kaamo, joka ostaa, jalostaa, pakkaa 
ja myy kuminaa tukkukaupalle. Yritys 
sijaitsee Närpiössä, joten suurin osa 
viljelijöistä on Pohjanmaalta. Tällä 
hetkellä yrityksellä on hieman yli 400 
sopimusviljelijää. Minimisopimus-
pinta-alavaatimusta ei ole. Kun ku-
minan tarjonta markkinoille on vä-
hentynyt, kuminan hinta on nous-
sut. Yrityksessä uskotaan suuntauk-
sen jatkuva tulevaisuudessakin. Ca-
raway Finland ottaa mielellään uusia 
sopimusviljelijöitä.

Maailmanlaajuiset 
markkinat
Yritys ostaa kuminaa kaikkialta Suo-
mesta. Kumina markkinoidaan ja 

myydään ostajille ympäri maailmaa. 
Tärkeimmät markkina-alueet ovat 
Eurooppa, Yhdysvallat ja Aasia. Lä-
hes kaikki kumina menee vientiin, 
vain 1 % jää Suomeen. Yli neljännes 
koko maailmassa kasvatetusta kumi-
nasta tulee Suomesta. Kuminan sie-
meniä käytetään elintarviketeollisuu-
dessa maustamaan mm. leipiä se-
kä teetä ja alkoholijuomia. Caraway 
Finland tuottaa myös höyrytislauk-
sella kuminaöljyä. Senkin markkinat 
ovat kaikkialla maailmassa. Elintar-
viketeollisuuden lisäksi kuminaöljyä 
käytetään aromaterapia- ja lääke-
teollisuudessa. 

Kuminan sopimustuotannosta 
kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä, 
puh. 06 2243 660 tai 
www.carawayfinland.fi.

DAN KJÄLLBERG
Caraway Finland Oy

Kuminan viljelyn 
hyödyt: 
• Markkinat vetävät, 

myös pienempiä määriä 
ostetaan 

• Erinomainen lisä 
viljelykiertoon: kuminalla 
on kuohkeuttava vaikutus 
maaperän rakenteeseen, 
se estää tiivistymistä, 
hyödyttää maaperän 
mikrobielämää ja lisää 
humuspitoisuutta

• Kumina on 
ilmastoystävällinen: se 
sitoo tehokkaasti hiiltä

• Ei vaadi koneinvestointeja, 
tasoittaa työhuippuja. 

Kumina on erikoiskasvi, joka 
sopii hyvin Keski-Pohjanmaalle. 
Erikoiskasvit monipuolistavat 
kasvivalikoimaa ja tuovat vaihtoehtoja 
viljelykiertoon. Kumina voidaan kylvää 
touko-kesäkuussa ja puinti alkaa 
yleensä ennen viljan puimista. 

Caraway Finland Oy



NUMERO 1/2021     ProAgria Keski-Pohjanmaa  11

Kasvintuotanto

Kasvinsuojelututkinnot 
keväällä 2021
K

oronarajoitusten jat-
kuessa yleisiä koulutus- 
ja tenttitilaisuuksia ei 
ole suunnitteilla kevääl-
le 2021. Jos tilanne nor-
malisoituu, niitä voi-

daan mahdollisesti järjestää syksyl-
lä. Tutkinnon voi suorittaa sähköi-
sesti ProAgrian verkkosivujen kautta 
tai poikkeuksellisesti koronan vuok-
si suullisena puhelintenttinä. 

Kaikkien ammattimaisesti vilje-
levien tulee suorittaa kasvinsuoje-
lulain (1107/2009/EY) mukainen 
tentti, joka oikeuttaa ostamaan ja 
levittämään kasvinsuojeluaineita ja 
biosideja (tuholaisaineet). Tutkin-
non suorittaneet saavat tentin lä-
päistyään todistuksen, joka oikeut-
taa tekemään kasvinsuojelua ja tu-
holaistorjuntaa sekä ostamaan am-
mattikäyttöön tarkoitettuja tuot-
teita. Tutkinto on voimassa suori-
tuspäivästä viisi vuotta. Tutkinnon 
suorittamista ja kasvinsuojeluainei-
den käyttöä valvoo Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto Tukes. 

Tutkinto ja tentti on ollut mah-
dollista suorittaa sähköisesti Pro-
Agrian verkkosivujen kautta. Kaik-
ki eivät voi tai halua suorittaa säh-
köistä tenttiä. Tukes on mahdollis-
tanut tentin suorittamisen poikke-
ustilanteessa myös suullisena puhe-
lintenttinä: Nämä poikkeusjärjestelyt 

tehdään koronapandemian pitkittymi-
sen vuoksi ja ne koskevat vain aikaa, 
jolloin kokoontumisia on rajoitettava 
taudin leviämisen ehkäisemiseksi. Kun 
tautitilanne rauhoittuu, poikkeusjärjes-
telyistä on luovuttava. Myös perintei-
siä tenttejä voi edelleen järjestää, kun-
han noudattaa kulloisiakin suosituksia. 
(Lainaus Tukesin ohjeesta)

Mahdollista on myös järjestää 
pienimuotoisia (enint. 10-12 hlöä) 
tentti- ja koulutustilaisuuksia ko-
ronarajoitusten mukaisesti. Kou-
lutukset ja tentit järjestetään huh-
ti-toukokuun aikana tarpeen ja ky-
synnän mukaan. Ilmoittaudu Pro-
Agria Keski-Pohjanmaan keskuksen 
numeroon 040 521 1735 ja ilmoita 
yhteistietosi, sotu ja haluatko suo-
rittaa puhelintentin, koulutuksen ja 
tentin vai ryhmätentin. Lisätietoja 
Jouni Huhtalalta, p. 040 5123 703 
tai jouni.huhtala@proagria.fi.

Vaikka poikkeusaika vaatii poik-
keusjärjestelyjä, kyllä tästä yhteis-
työllä selvitään ja kasvinsuojeluasi-
at saadaan hoidettua myös ensi ke-
sänä.

JOUNI HUHTALA

Puhelintentti 
Puhelimessa varmistetaan ensin, että tenttiä on varmasti suoritta-
massa oikea henkilö. Henkilön on itse vakuutettava olevansa se, ku-
ka väittää olevansa. Tutkinnon järjestäjän on huolehdittava, että tut-
kinnon suorittajan sotu ja muut vaaditut tiedot saapuvat hänelle tie-
toturvallisesti. Tentti suoritetaan siten, että tutkinnon järjestäjä ky-
syy paperitentin mukaiset 20 oikein/väärin -väittämää, joihin tutkin-
non suorittaja antaa suullisen vastauksen. Tutkinnon järjestäjä kirjaa 
vastauksen lomakkeeseen, jonka hän tarkistaa ja tallentaa. Tenttitie-
dot on säilytettävä samalla tavalla kuin paperitentissä. Tutkinnonjär-
jestäjän pitää tallentaa lomakkeiden kanssa samaan paikkaan myös 
tutkinnossa käyttämänsä kysymykset, että mahdollisessa valvonnas-
sa voidaan yhdistää oikeat kysymykset ja vastaukset.

Kasvinsuojelututkinto verkossa 
Maksettuasi verkkomaksuna tutkintomaksun saat sähköpostivies-
tin, jossa ovat linkit suomen- tai ruotsinkieliseen tutkintoon. Tutkin-
tojärjestelmässä sinulla on tunti aikaa vastata 20 sinulle arvottuun 
kysymykseen. Kysymykset voivat käsitellä pelto-, puutarha- ja met-
säpuolen kasvinsuojelua. Voit valita kysymysten painotuksen parhai-
ten omaa toimialaasi vastaavaksi. Voit valita yhden tai useamman 
seuraavista tuotantosuunnista: peltoviljely, avomaan puutarhaviljely, 
kasvihuoneviljely. Tentti suoritetaan kerralla ilman keskeytysmahdol-
lisuutta. Hyväksytysti suoritettuun tutkintoon tarvitaan vähintään 16 
oikeaa vastausta. Jos et pääse kerralla läpi, sinulla on mahdollisuus 
uusia tentti kerran samalla maksulla. Hyväksytystä kasvinsuojelutut-
kinnosta saat todistuksen välittömästi sähköpostiisi.

Jari Tikkanen

www.proagria.fi
> Tapahtumat

> Sähköinen
kasvinsuojelu-

tutkinto
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Kasvintuotanto

Ratkaisuja kasvintuotantoon 

Viljelyn kehittämisohjelma

V
iljelyn kehittämisohjel-
ma on uusi toiminta-
malli, joka sisältää tila-
kohtaisesti räätälöidyt 
viljelyratkaisut. Lähdem-
me liikkeelle tilan kasvin-

tuotannon tavoitteista. Niiden lä-
pikäyminen on tärkeää, koska sillä 
varmistamme, että pystymme tarjo-
amaan parasta osaamistamme kas-

vintuotannon tavoitteiden toteutu-
miseksi.

Käymme viljelyn suunnittelun 
yhteydessä tavoitekeskustelun. Sen 
pohjalta määritetään tilalle tavoit-
teet, joille haemme ratkaisut yhdes-
sä. Tavoitekeskustelu tehdään jat-
kossa vuosittain, samalla katsom-
me, missä olemme menossa ja päivi-
tämme uudet tavoitteet. Viljelyn ke-

hittämisohjelma sopii kaikille tiloil-
le, tilakoosta ja tuotantosuunnasta 
riippumatta.

Viljelyn kehittämisohjelmaan liit-
tyvistä asioista saa lisätietoa ProAg-
rian kasviasiantuntijoilta.

JUHA SOHLO
Johtava asiantuntija, kasvintuotan-
to, ProAgria Keskusten Liitto
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Suomen kaikista uhanalaisista lajeista noin joka neljäs elää perinneym-
päristöissä. Nykyiset perinneympäristöt ovat syntyneet maatalouden ja 
luonnonlaidunnuksen sivutuotteena. Laidunnus on edelleen tehokas 
tapa ylläpitää lajiston ja maiseman monimuotoisuutta. 

Uusia perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten hoitokohteita kunnoste-
taan tämän vuoden aikana Ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjel-
massa sekä ELY-keskusten että Metsähallituksen toimesta kaikkialla Suomes-
sa. Tavoitteena on kunnostaa noin 20 000 hehtaaria alueita. Nyt näille alueil-
le haetaan kunnostajia ja laiduntajia.

Kohteiden hoitoon on mahdollista saada maatalouden ympäristösopi-
mus, joka varmistaa hoidon jatkuvuutta ja tavoitteellisuutta.

Laitumet ja laiduntajat kohtaavat Laidunpankissa
Laidunpankki on ProAgrian maksuton palvelu, jonka tavoitteena on lisätä 
luonnon monimuotoisuutta laiduntamalla sekä lisätä sopimusyhteistyötä 
luonnonhoidossa. Valtakunnallinen palvelu, www.laidunpankki.fi, yhdistää 
laidunalueet ja laiduntajat. Tänä vuonna etsitään erityisesti aidanrakentajia 
ja kohteiden raivaajia. Jätä tietosi palveluun!

Lisätietoja: maisema- ja ympäristöasiantuntija Anu Ainasoja
p. 043 825 4284, anu.ainasoja@maajakotitalousnaiset.fi

Kasvintuotannon kehittämisohjelma

Viljelyn suunnitteluun: Optimaalinen lannoituk-
sen suunnittelu kasvin satomäärien, kasvutekijöi-
den ja viljavuuksien mukaan taloudellisuus huo-
mioiden. Käytämme suunnittelussa apuna kasvil-
lisuusindeksiä. Kasvien ja lajikkeiden suunnittelu 
lohkojen ominaisuuksien ja tavoitteiden mukaan.

Kasvinsuojeluun: Kasvinsuojeluratkaisut tilan ta-
voitteita tukien. Ympäristö, taloudellisuus, turval-
lisuus sekä kemiallinen ja biologinen näkökulma 
huomioiden. 

Maan kasvukuntoon: Aistinvaraiset ja mittauk-
seen perustuvat havainnot pohjautuen maaperän 
tarkasteluun ja kasvukuntotavoitteisiin. Maape-
rän fysiologisten ja biologisten ominaisuuksien ais-
tinvaraiset havainnot. Voimme käyttää apuna Pro-

Agrian laajaa maaperä- ja kasvukuntoanalyysiä 
(NIR), tällä voimme selvittää vieläkin tarkem-
min kasveille käyttökelpoiset ravinteet ja käyt-
tää analyysiä viljelyn suunnittelun tukena.

Kasvukauden toimenpiteisiin: 
Kasvukauden tsekkikäynti pohjautuen 
tavoitteiden onnistumiselle, lisäksi 
aistinvaraiset sekä mittauksiin pe-
rustuvat havainnoit ja kasvukau-
den toimenpiteiden hienosäätö. 
Kasvukauden havainnot antavat 
sen hetkisten toimenpiteiden li-
säksi syvyyttä viljelynsuunnitte-
luun, tämä on tärkeä osa viljelyn 
kehitystä.

Jaana Höglund

Perinneympäristöjen hoitoon 
laiduntajia ja sopimuskumppaneita
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Maan kasvukuntoon
keskittyvän uudistavan 
viljelyn verkkokurssi

K
aikille suomalaisille viljelijöille avautu-
va Baltic Sea Action Groupin (BSAG) 
ja Reaktorin kokoama maksuton uudis-
tavan viljelyn e-opisto nostaa keskiöön 
maaperän ja erityisesti sen kasvukun-
non. Uudistavan viljelyn menetelmiä on 

jo paljon käytössä, esimerkkeinä monivuotinen vil-
jelykierto, aluskasvit ja täsmäviljely. Uudistavan 
viljelyn verkkokurssi vahvistaa ja syventää sekä vil-
jelijöiden että asiantuntijoiden osaamista maan 
kasvukunnosta ja ympäristön hoidosta. 

ProAgrian asiantuntijat ovat tuoneet alan par-
haimman tietämyksen ja käytännön kokemuksen-
sa verkkokurssiin mm. maan kasvukunnon, vilje-
lyn monipuolistamisen ja erityisesti talouden nä-
kökulmasta. Maaperä ja maan kasvukunto ovat 
merkittävimpiä viljelijän resursseja ja ne vaikutta-

vat suoraan kannattavuuteen. Verkkokurssin ta-
voitteena on saada maan kasvukuntoon ja hiilen 
sidontaan liittyvät toimintatavat tutuiksi viljeli-
jöille ja käyttöön vahvistamaan tilan kasvintuo-
tantoa ja sen tulosta. Verkkokurssi on tarkoitettu 
itseopiskeluun. Viljelyn ammattilaisille suunnatun 
osion lisäksi verkkokurssi tulee tarjoamaan tietoa 
myös kuluttajille.

Talouden näkökulmaa vahvistettava 
ratkaisujen valinnassa
Uudistavan viljelyn vaikutukset näkyvät jo lyhyellä, 
mutta etenkin pitkällä aikavälillä koko maatilayrityk-
sen kilpailukyvyssä. Talouden näkökulma on erittäin 
merkittävä, jotta tehtävillä muutoksilla ja toimen-
piteillä saadaan aikaan myös taloudellista hyötyä. 

Viljelyn kehittämisohjelma 
näyttää suunnan ja varmistaa tuloksen
Uudistavan viljelyn verkkokurssi on mainio väli-
ne osaamisen kehittämiseen. Jotteivat toimen-
piteet jäisi irrallisiksi ja toisiaan tukemattomik-
si, kannattaa kurssin jälkeen keskustella viljelyn 
kokonaisuudesta asiantuntijan kanssa. Keskus-
telun pohjalta voi valita tärkeimmät kehittämis-
toimet ja aikatauluttaa toimenpiteet siten, että 
varmistetaan niiden tuottama taloudellinen tu-
los. Vasta sitten saadaan mitattua asioiden to-
dellinen hyöty.

Tutustu: uudistavaviljely.fi

©Maaseutuverkosto/YrjöTuunanen
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Aina oikea siemen
Faban monipuolinen sonnivalikoima mahdollis-
taa asiakkaille parhaimmat ja tilan tavoitteisiin 
sopivimmat sonnit. 

Sonnivalinnassa painotamme suomalaisille 
maidontuottajille taloudellisesti tärkeimpiä omi-
naisuuksia. Faban tarjoamalla sonniaineksella 
saat karjaasi tuotosta, pitoisuuksia, terveyttä 
sekä tasaisuutta.

Faban verkkokaupasta löydät sonnit,  
joilla tuotos, hinta ja laatu ovat kohdil-
laan: webshop.faba.fi
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Kasvintuotanto

P
ellon hyvä kasvukunto on 
ripaus fysiikkaa, kemiaa ja 
biologiaa. Kaiken lähtö-
kohtana on maan toimi-
va vesitalous ja ojitus. Kun 
vesi ja ravinteet saadaan 

ohjattua viljelykasvien käyttöön, se 
näkyy satotasoissa. Vesitalouden 
optimoinnissa on kyse tehokkaas-
ta kuivatuksesta, mutta myös veden 
pidättämisestä maassa esimerkiksi 
säätösalaojilla.

Suurin osa salaojituksista on 
edelleen sarkaojapeltojen ojitusta, 
mutta vanhojen salaojien täyden-
nysojitukset ja uusintaojitukset ovat 
kasvamaan päin. Merkittävä osa sa-
laojituksista on tilan vanhan isän-
nän iässä. Ojitusten tehokkuus ei 
enää riitä nykyiselle konekannalle ja 
maan painuminen, tiivistyminen ja 
ruosteongelmat ovat myös voineet 
heikentää ojituksen toimintakykyä.

Salaojituksen tuet ja 
kustannukset
Salaojitukseen on saatavilla inves-
tointitukea 35 % ja säätösalaojituk-
seen 40 %. Tukea voi saada oman 

pellon lisäksi vuokrapellon salaoji-
tukseen. Tuen saanti edellyttää, et-
tä salaojituksesta on tehty suunni-
telma. Salaojituksen kustannukset 
ovat nykyisin 3000–4500 € hehtaa-
ria kohti. Kustannus riippuu maala-
jista ja tarvittavasta ojavälistä. Jos 
vanha salaojitus voidaan täyden-
nysojittaa, eli vanhan salaojituk-
sen kokoojaan liittää uusia imuo-
jia vanhojen väliin, on ojituskustan-
nus edullisempi. Salaojitus on mer-
kittävä investointi, panostus siihen 
tulee laskea koko ojituksen 30 vuo-
den toimintaiälle. Tukea voi saa-
da myös valtaojien putkitukseen 40 
%, esimerkiksi lohkojen yhdistämi-
sessä. Hyötyä saavia viljelijöitä tu-
lee olla hankkeessa vähintään kak-
si. Avustusta varten tarvitaan put-
kiojasuunnitelma.

Salaojasuunnitelman 
teko kannattaa
Salaojitushankkeen ennakointi ja 
salaojasuunnitelman teko kannat-
taa. Ennakointi näkyy edullisem-
pana ojituksen hintana. Ojitukses-
ta tulee myös toimiva. Urakoitsijan 

on helppo laskea ojituksesta tarjo-
us ja suunnitella työt, kun on sala-
ojasuunnitelma, jonka mukaan toi-
mia. Laadukas salaojasuunnitelma 
on tehty peltoon sopivaksi, kustan-
nustehokkaaksi ja se sisältää kaik-
ki tarvittavat asiakirjat urakointia 
ja investointitukihakua varten. Sa-
laoja- tai putkiojasuunnitelmat te-
kee paikallinen salaojasuunnittelija. 

Salaojat ja valtaojat eivät 
vedä, apua ongelmiin 
Salaojien huuhtelu avaa ruosteiset 
putket. Huuhtelu kertoo myös put-
kiston kunnon. Huuhtelutarve on 
ruosteisilla hieta, turve- ja happa-
milla sulfaattimailla suuri. Näillä 
mailla huuhtelu tulee tehdä salaoji-
tuksen jälkeen muutaman vuoden 
päästä.

Usein märkyyden syynä on tuk-
koinen valtaoja, mikä estää salaoji-
en normaalin toiminnan. Valtaojien 
kunnossapidosta vastaa ojitusyhtei-
sö, joka vastaa tiekuntaa. Ongelma 
on usein uinuva ojitusyhteisö, jol-
loin usean maanomistajan hallin-
noimaa ojaa ei saada auki. Apua 

ongelmiin tarjoaa Perusku-hanke, 
joka käynnistää hanketyönä yhtei-
söjä ja ojien perkuita: www.kuiva-
tuskuntoon.fi.

MARKUS SIKKILÄ
www.maveplan.fi

Pellon vesitalous 
näkyy laarissa

Pellon hyvän kasvukunnon lähtökohtana on maan toimiva vesitalous ja ojitus. Vesi ja ravinteet saadaan ohjattua viljelykasvien käyttöön ja se näkyy pulleina tähkinä. Vesitalouden 
optimoinnissa on kyse tehokkaasta kuivatuksesta, mutta myös veden pidättämisestä maassa esimerkiksi säätösalaojilla.

Ojituksen kunnon 
selvitys ja huolto
• salaojien laskuaukon 

paikka ja kunto sekä 
seuranta tuleeko vettä 
sateisina aikoina putkesta

• laskuojan kunto ja riittävä 
syvyys sekä onko lasku- 
aukko veden alla ojassa

• salaojakartan perusteella 
kaivojen ym. rakenteiden 
tarkastus, märät paikat

• salaojan esiin kaivuu: 
ruosteen määrä putkessa 
ja sorassa, ojasyvyys, 
maan rakenne.

Maveplan/Markus Sikkilä

Kasvintuotantomahdollisuudet ovat riippuvaisia 
salaojituksesta ja peruskuivatuksesta. Oikein toteutettu 
ja hyvin huollettu salaojitus turvaa satoa tasaisesti 
vuodesta toiseen vaihtelevissa sääolosuhteissa. 
Kuivatusjärjestelmällä voidaan torjua kuivuutta ja 
saadaan kuivatustehokkuutta sateisina aikoina. 
Parhailta pelloilta saadaan hyvin satoa, oli vuosi 
märkä tai kuiva. Samoilla tuotantopanoksilla ei päästä 
samaan lopputulokseen heikommilla lohkoilla. 
Selitys piilee pellon kasvukunnossa.
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Hankkeet

Ravinnerattaan webinaarit
katsottavissa netissä

Korona on hidastanut Ravin-
nerattaan tekemisiä ja siirtä-
nyt tilaisuuksia nettiin. Hank-
keen webinaarit on tallen-

nettu Ravinnerattaan Facebook-si-
vuille. Sieltä löytyy myös joulukuus-
sa pidetty biokaasuwebinaari, jos-
sa Erika Winquist Luonnonvarakes-
kuksesta esitteli biokaasulasku-
ria, jonka avulla voi tehdä laskel-
mia oman tilan biomassojen hyö-
dyntämisestä biokaasutuotantoon. 
Jan-Ove Nyman kertoi lähiseudun 
biokaasutankkausasemista. 

Pohjavesi – tärkein luonnonva-
ramme -webinaarissa kerrottiin, et-

tä valtaosa käyttämästämme ta-
lousvedestä on pohjavettä. Tois-
taiseksi puhdasta vettä on riittä-
nyt, mutta parhaillaan kuultava-
na olevassa pohjavesialueiden toi-
menpideohjelmassa on havaittu ti-
laltaan heikentyneitä alueita. We-
binaarissa Anne Petäjä-Ronkaisen 
(E-P ELY-keskus) aiheena oli Poh-
javesi, jättiläinen jalkojemme alla – 
pohjaveden keskeinen merkitys ve-
den kiertokulussa. Onnistuneesta 
peltoviljelystä pohjavesialueella ker-
toi Jari Tikkanen ProAgria Keski-Poh-
janmaasta.

Seuraavassa webinaarissa 17.3. 

klo 13-15.30 aiheena ojitusyhteisöt 
ja niiden toiminta. Ilmoittautumi-
set mikael.blomqvist@lantbrukssall-
skapet.fi. Lisäksi tulossa webinaa-
rit kierrätyslannoitteista, metsäta-
louden vesiensuojelutoimenpiteistä, 
tuhkalannoituksesta sekä happamis-
ta sulfaattimaista. Webinaarien oh-
jelmat hankkeen Fb-sivuilla, Instag-
ramissa ja Pohjanmaan vesi ja ympä-
ristö ry:n kotisivuilla. 

SATU JÄRVENPÄÄ
hankevetäjä
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry
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HANKKEET

Kesällä käytiin tutustumassa erilaisiin rantalaidunnus-
kohteisiin ja kuulemassa rantalaiduntamisen hyödyis-

tä sekä haasteista. Ensimmäinen kohde oli Ruohokarissa 
perinnebiotooppikohteella Jokelan lammastilalla.

R
avinneratasta ei korona py-
säyttänyt, vaan kevään ja 
kesän aikana on tehty kart-
ta- ja maastokartoituk-
sia eri puolilla maakuntaa. 
Hanketoimijat ovat tutus-

tuneet peltolohkoihin, jotka ovat vai-
keahoitoisia ja helposti vettyviä. Nii-
den muuttamista kosteikoksi on ar-
vioitu maastossa. Pienimuotoisia pu-
rokunnostuksia on suunniteltu ja nii-
den toivotaan edistyvän vähitellen. 
Kunnostus- ja toimenpidealueiden 
etsiminen jatkuu ja sopivien aluei-
den maanomistajia pyritään tavoit-
tamaan eri tapahtumissa, työpajois-
sa ja suorilla yhteydenotoilla. Hanke-
väkeen voi olla yhteydessä, jos mie-
lessäsi on sopiva kohde esimerkiksi 
kosteikolle. 

Ravinneratas on järjestänyt viisi 
webinaaria Skypen ja Teamsin etäyh-

teyksien kautta. Uutta tietoa maas-
ta -parempaa managementtia, Kaik-
ki irti lannasta, Rantaniittyjen moni-
muotoisuus, laiduntaminen ja uhan-
alaiset lajit sekä kaksi paikkatietoon 
liittyvää etäseminaaria löytyvät tal-
lenteina hankkeen Facebook-sivuilta. 
Uusia webinaareja on tulossa syksyn 
mittaan. Kesäkuussa vierailtiin kol-
mella eri rantalaitumella. Samal-
la tutustuttiin ravinteiden kierrätyk-
seen laiduntamisen avulla. Laidunli-
ve-jutut löytyvät myös hankkeen Fa-
cebook-sivuilta. 

Syksyn tapahtumia suunnitellaan 
koronatilannetta seuraten. Tapah-
tumat löytyvät Fb-sivuilta ja hanke-
kumppaneiden viestintäkanavista.

SATU JÄRVENPÄÄ
projektipäällikkö
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry

Ravinteiden
kierrätystä
Ravinnerattaassa

Kuvat: Satu Järvenpää

Maatalouden ilmastopäivän Kälviän opistolla Kokkolassa järjestivät Ilmastonmuutok-
seen varautuminen maataloudessa -koordinaatiohanke, RATU – Rahanarvoisia vaihto-
ehtoja syväturpeisten viljelysmaiden käsittelyyn -hanke, Pohjanmaan Ravinneratas se-
kä Ajantasalla-hanke. Paikan päällä osallistujia oli 82 ja saman verran seurasi tilaisuutta 
striimattuna etäyhteyksien kautta. 
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kohteisiin ja kuulemassa rantalaiduntamisen hyödyis-

tä sekä haasteista. Ensimmäinen kohde oli Ruohokarissa 
perinnebiotooppikohteella Jokelan lammastilalla.
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Luova Kampus 
2020
on Keski-Pohjanmaan kou-
lutusyhtymän (Kpedu) hal-
linnoima kehittämis- ja in-
vestointihanke, jonka inves-
tointiosa kestää tämän vuo-
den lokakuuhun ja kehittä-
misosa elokuun 2022 lop-
puun. Hankkeiden tavoittee-
na on toteuttaa moderni op-
pimisympäristö, jossa hyö-
dynnetään uusinta teknolo-
giaa sekä digitaalisia ratkai-
suja. Keskiössä ovat uuden 
opetusnavetan rakentaminen 
Kannukseen sekä erilaiset ko-
ne- ja laitehankinnat. Kehit-
tämishankkeessa on muka-
na Oulun ammattikorkeakou-
lu (Oamk), joka vastaa oppi-
misympäristön digitaalisten 
ratkaisujen suunnittelusta.

Kannuksen 
Luova Kampus

Luova Kampus -hanke on kes-
kittynyt Kannuksen uuden op-
pimisympäristön ja opetusna-
vetan toiminnalliseen suunnit-

teluun sekä kone- ja laitehankinto-
ja valmisteluun. Syksyllä järjestettiin 
kaksi työpajaa etäwebinaareina. Ko-
timaassa vierailtiin rajoitetusti muu-
tamissa tilakohteissa tutustuen äly-
portteihin, paikannukseen, syväpar-
siin ja lannan separointiin. Ulko-
maanmatkaa ei koronan vuoksi to-
teutettu, tavoitteena on vierailu Hol-
lantiin Dairy Campukselle.

Kannukseen hankittiin pieneläin-
klinikan tiloihin laboratorio-, rönt-
gen- ja anestesialaitteet sekä metsä- 
ja maatalousopetukseen metsäkone- 
ja monitoimisimulaattorit. Kaustisel-
le hankittiin ravi- ja ratsastussimu-
laattorit. Metsäpuolen simulaattorit 
on saatu käyttöön ja tilat röntgen-
laitteistolle ovat valmistuneet. Rat-

sastus- ja ravisimulaattorit saapu-
nevat pian Englannista. Simulaatto-
reilla opiskelijoilla on mahdollisuus 
harjoitella turvallisesti luokkatilois-
sa työkoneiden käyttöä tai hevosen 
kanssa toimimista.

Opetusnavetan rakentaminen
Uuden opetusnavetan rakentaminen 
aloitetaan tulevana kesänä nykyistä 
navettaa vastapäätä olevalle pelto-
lohkolle. Pelto salaojitettiin syksyllä 
ja samalla salaojakaivoihin vedettiin 
sähkö- ja tiedonsiirtokaapelit, jotka 
ovat yhteydessä tulevaan pihattoon. 
Suunnitelmissa on myös sääasema 
pellolle sekä mahdollisesti myöhem-
min toteutettavana aurinkopaneelit 
navetan katolle. 

Ympäristö- ja rakennusluvat on 
saatu ja suunnitelmien työstö jat-
kuu. Kevään aikana tehdään erilaisia 
laite- ja irtaimistohankintoja. Pihat-

toon tulee Lelyn robotti ja Lely Vec-
tor -automaattinen ruokintajärjestel-
mä. Oppimisympäristöön on haluttu 
mahdollisimman paljon uutta tekno-
logiaa ja erilaisia seurantajärjestel-
miä, joihin opiskelijat voivat pereh-
tyä. Keskeisenä asiana navetassa on 
virtuaalisuus. Tulevaisuudessa Ou-
lun Ammattikorkeakoulun opiskeli-
jat voivat seurata Kannuksen nave-
tan toimintaa etänä reaaliajassa ja 
käyttää sitä oppimisympäristönään. 
Tarkoituksena on valita myös sellai-
sia ratkaisuja, jotka mahdollistaisi-
vat navetasta saatavan datan hyö-
dyntämisen tutkimuskäyttöön.

Luova Kampus työpajat
Luova Kampus -hanke järjestää eriai-
heisia työpajoja maaseutuyrittä-
jille ja kaikille kiinnostuneille. Hel-
mi-maaliskuun webinaarien aiheina 
ovat aurinkoenergian käyttö, nave-

tan pinnoitteet sekä sääasemat maa-
tilalla. Webinaarien materiaalit löy-
tyvät hankkeen nettisivulta. Lue lisää 
sivulta www.luovakampus.fi
tai Facebookista.

KIRSI
LEPPIKORPI

4 MAASEPPÄ 2020

Metsäalan työkoneet ja laitteet kehittyvät 
nopeasti ja puun käyttö teollisuudessa on 
kasvamaan päin.  Metsäluonnon moni-

muotoisuuden huomioiminen ja tietotekniikan 
hyödyntäminen puunkorjuussa ovat lisääntyneet 
viime vuosina. Puunkorjuuta tehdään nykyisin 
entistä enemmän myös kesäisin, jolloin korostuu 
metsäkoneiden telavarustelu, hakkuutyömaalla 
tehtävä ajourasuunnittelu ja ajouran vahvista-
minen oksa- ja latvusmassalla. Alan kehityksen 
suunta on selvä ja koulutus mukautuu sujuvasti 
kehitykseen.

Kannuksessa koulutettava metsäalan perustut-
kinto antaa valmiudet työskennellä metsäalalla eri 
työtehtävissä. Valmistumisen jälkeen työtehtävä-
nä voi olla metsurin, metsäpalvelujen tuottajan 
tai metsäkoneenkuljettajan työtehtävät. Metsäko-
neenkuljettajana voi työskennellä ajo- tai hakkuu-
koneenkuljettajana. Vuoden 2019 alusta alkaen 
koulutukseen on sisällytetty C-ajokorttikoulutus, 
joka mahdollistaa koneiden siirtokuljetusten 
suorittamisen valmistumisen jälkeen. Koulutuk-
sessa käydään kukin opeteltava osa-alue aluksi 
teoriaperusteisesti läpi, jotta perusteet tehtävälle 
työlle saadaan opittua ensin. Metsäkoneet ja muut 
käytännön työskentelyssä käytettävät koneet 

ja laitteet huolletaan ja korjataan oppilaitoksen 
tiloissa. Käytännön metsänhoidon opetuksessa 
suoritetaan raivaus- ja istutustöitä ja puunkor-
juun opetuksessa puuta korjataan manuaalisesti 
moottorisahatyöskentelynä, sekä koneellisesti 
hakkuu- ja ajokoneilla.

Koulutuksessa käytettävä metsäkonekalusto 
on monipuolinen ja nykyisin korjataan puuta 
yhdeksän metsäkoneen voimin. Opiskelijat pää-
sevät työskentelemään Ponssen, John Deeren, 
Komatsun, Logmanin ja Logsetin metsäkoneilla. 
Puunkorjuutyömaat sijoittuvat käytännön työs-
kentelyjaksolla Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan 
alueelle. Käytännön opetuksen tukena käytetään 
kahta metsäkonesimulaattoria, joilla hakkuu- ja 
ajotekniikan opettelun, tietotekniikan hyödyn-
tämisen sekä puun jakamisen optimoinnin 
harjoitukset voidaan toteuttaa pienryhmässä. 
Opiskelun aikainen työssäoppimisjakson to-
teuttaminen on joustavaa ja se tukee opiskelijan 
työllistymistä valmistumisen jälkeen. Viime 
vuosina tehtyjen tutkimusten perusteella valmis-
tuneet metsäkoneenkuljettajat ovat työllistyneet 
erinomaisesti.

Joonas Tuikkanen Työskentely pimeään aikaan mahdollistuu tehokkailla työvaloilla.

Puunkorjuuta keväisissä olosuhteissa. Koulutuksessa käytettävää kalustoa.

LuovaKampus-kehittämiskokonaisuus toteutetaan kahtena erillisenä 
hankkeena: Luova Kampus 2020 -kehittämishanke 1.9.2019 – 31.8.2022 ja 
LuovaKampus 2020 –investointihanke 1.9.2019 - 31.10.2021. 

Hankkeita rahoittaa EAKR, Euroopan alueke-
hitysrahasto ja Suomen valtio. Rahoituksen 
on myöntänyt Keski-Pohjanmaan Liitto. 

Omarahoitusosuudesta vastaavat Keski-Pohjan-
maan koulutusyhtymä, OAMK ja Kannuksen 
kaupunki. Koko hankkeen verollinen budjetti on 
2,5 miljoonaa euroa. 

Monipuolinen ja ajanmukainen luonnonvara-
alan koulutus sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta 
ovat tärkeitä edellytyksiä alueemme maatalouden 
kehittymiselle ja uusien työpaikkojen syntymiselle. 
Koulutuksen tulee pystyä vastaamaan työelämän 
osaamistarpeisiin, mm. digitalisaation ja teknolo-
gisen kehityksen tuomiin uudistumishaasteisiin. 
Tavoitteena on, että Keski-Pohjanmaan koulutusyh-
tymän Kannuksen toimipaikka tulee olemaan mer-
kittävä maatalousalan koulutusta antava oppilaitos 
myös tulevaisuudessa. Tähän on hyvät perusteet, 
sillä Kpedun luonnonvara-ala on valtakunnallisesti 
jatkuvasti neljän vetovoimaisimman oppilaitoksen 
joukossa. 

Luova Kampus hankkeiden tavoitteena on, että 
kotieläintuotannon oppimisympäristö Kannukses-
sa toimii mallina kestäville toimintatavoille liittyen 
mm. eläinten hyvinvointiin, rehuntuotantoon, 

kiertotalouteen, bioturvallisuuteen sekä hiilineut-
raaleihin toimintamalleihin ja edistää näin samalla 
alueen kotieläintilojen kilpailukykyä. Haluamme 
myös vahvistaa alueen luonnonvara-alan koulu-
tuksen, alan yrittäjyyden sekä tutkimus- ja kehit-
tämistoiminnan yhteistyötä ja toimia elinkeinon 
näyteikkunana.

 
LUOVA KAMPUS 2020 -KEHITTÄMISHANK-
KEESSA maidontuottajat, opiskelijat sekä muut 
alan toimijat osallistetaan mukaan pihaton suun-
nitteluun järjestämällä työpajoja ja seminaareja, 
joissa pohditaan millaisia ratkaisuja tulevaisuuden 
maitotilalla tulisi olla. Selvitysten pohjalta tehdään 
pihaton toiminnallinen suunnittelu, joka etenee 
lupavaiheiden kautta rakentamisen kilpailutta-
miseen. 

LUOVA KAMPUS 2020 -INVESTOINTIHANK-
KEESSA rakennetaan Kannuksen toimipaikkaan 
uusi yhden robotin lypsykarjapihatto sekä siihen 
liittyvät rehu- ja lantavarastot. Suunnitelman 
mukaan rakentaminen toteutetaan vuoden 2021 
aikana. Metsäkone- ja maatalousopetuksen käyt-
töön hankitaan metsäkone- ja monitoimisimu-

laattorit. Hevostalouden opetuksen käyttöön 
hankitaan ratsastussimulaattori Perhoon ja 
ravisimulaattori Kaustiselle. Olemassa olevaan 
eläinklinikkatilaan hankitaan röntgenlaitteisto, 
anestesialaitteisto ja laboratoriovarustus. 

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Maarit 
Kärki sekä hanketyöntekijöinä Petri Ahoniemi 
ja Kimmo Järvi. 

Kehittämishankkeessa on mukana osa-
toteuttajana Oulun Ammattikorkeakoulu. 
Heidän päävastuuna on kotieläintuotannon 
oppimisympäristön digitaalisten ratkaisujen 
(digisillan) suunnittelu, jota tarvitaan etä-
opetuksen, etäseurannan ja datan keruun 
järjestämiseen. Oulun ammattikorkeakoulun 
hanketyöntekijöinä ovat Hanna Laurell ja 
Lasse Haverinen. 

Hankkeelle on perustettu ohjausryhmä, 
jonka tehtävänä on ohjata ja tukea projekti-
henkilöstöä sekä seurata hankkeen toimin-
nallista ja taloudellista toteutumista. Oh-
jausryhmässä on edustettuna sidosryhmiä 
ja alueen maatalousyrittäjiä. Puheenjohta-
jana toimii Kannuksen kaupunginjohtaja 
Terttu Korte. 

Lisätietoja hankkeesta: 
www.kpedu.fi/luovakampus 
Fb Luova Kampus 
maarit.karki@kpedu.fi

Luova Kampus 2020 -hankkeet 

JUURET ELÄMÄLLE

Monipuolista 
metsäalan 
koulutusta 
Kannuksessa
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Turvepeltojen ilmasto- 
viisaat viljelykäytännöt

T
urvepellot varastoivat run-
saat määrät hiiltä ja typ-
peä. Yhden metrin kerros 
turvetta voi sisältää jopa 
kymmeniä tuhansia kilo-
ja typpeä hehtaarin alal-

la. Suon kuivatus ja pellon viljelytoi-
met kuten muokkaus ja kalkitsemi-
nen, käynnistävät maaperän proses-
seja, joiden seurauksena runsaat hii-
li- ja typpivarastot alkavat vapautua. 
Osa niistä sitoutuu kasveihin, osa kul-
keutuu sade- ja valumavesin muka-
na muualle ympäristöön ja merkittä-
vä osa haihtuu kaasumaisina yhdis-
teinä, kuten hiilidioksidina ja typpi-
oksiduulina, ilmakehään.

Turvemaat sijoittuvat valtaosin 
Suomen pohjoisempiin osiin, jossa 
niiden merkitys maatalouselinkeinol-
le on merkittävä. Kivennäismaiden 
puutteessa erityisesti Pohjanmaal-
la, Kainuussa ja Lapissa olennainen 
osa tilojen tuotannosta nojautuu tur-
vemaiden viljelyyn. Alkutuotannon 
on samanaikaisesti pyrittävä tuotta-
maan riittävästi elintarvikkeita kulut-
tajien tarpeisiin, vastaamaan ilmasto-
tavoitteisiin ja tuottamaan tuottajal-
le tuloja. Niinpä on selvää, että tur-
vemailla viljely jatkuu tulevaisuudes-
sakin. Viljelyyn jäävillä pelloilla tarvi-
taan ilmastoviisaita viljelytoimia vas-
tauksena ilmastotavoitteisiin. 

Raiviot kivennäismaille
Ilmastonäkökulmasta ensisijainen toi-
menpide olisi ehkäistä turvemaiden 
raivaamista uusiksi pelloiksi: uudet 

turvepellot ovat pitkäaikainen pääs-
tölähde. Turvemaiden raivaamisen si-
jaan voi kartoittaa yhdessä naapuriti-
lojen, kunnan maaseutuviranomaisen 
tai neuvontajärjestön asiantuntijan  
kanssa esimerkiksi lähialueen myytä-
vänä olevat tai myyntiin tulevat pellot 
tai maanomistajien halukkuuden ti-
lusjärjestelyille. Olemassa olevien pel-
tojen perusparannus voi riittää rat-
kaisuksi sadonlisää tavoiteltaessa. Jos 
omaa maata löytyy kivennäismaalta, 
raivaukset tulisi kohdistaa mieluiten 
niille.

Nurmiviljely turvemaille
Sekä uusille pelloille että vanhoille vil-
jelyssä oleville turvepelloille yksinker-
tainen ilmastoteko on pitkäaikainen 
nurmiviljely. Hehtaarin turvepelto-
alan siirtyessä viljan viljelystä nurmi-
viljelyyn päästöjen vähenemä on noin 
yhden keskivertosuomalaisen vuo-
sipäästön verran. Yksivuotisten kas-
vien viljely lisää mm. muokkaustar-
vetta, muokkaus kiihdyttää turpeen 
hajotusta ja siksi monivuotiset kas-
vit ovat parempi vaihtoehto. Kaiken-
lainen muokkauksen minimointi vä-
hentää päästöjä, myös monivuotisil-
la kasveilla. Mikäli turvepellolla olisi 
mahdollista nostaa pohjavedenpin-
taa esimerkiksi padotuksin tai säätös-
alaojituksella, tämä vähentäisi pääs-
töjä merkittävästi. Samat toimet so-
pivat niin paksu- kuin ohutturpeisil-
le maille, jos turvetta saa myös ohuil-
la mailla säilymään vedenpinnan ala-
puolella.

Heikkotuottoiset lohkot 
metsälle tai kosteikoksi
Heikkotuottoisilta ja märiltä tur-
vepeltolohkoilta sato saattaa jäädä 
korjaamatta. Nämä lohkot tuottavat 
suuren määrän päästöjä, mutta ei-
vät hyödykkeitä päästöjen vastineek-
si. Turvekerroksen paksuudesta riip-
puen ongelmallisille ja hankalille pel-
loille voisi heikkojen viljely-yritysten si-
jaan kohdentaa aktiivisia ilmastotoi-
mia. Ohutturpeisilla mailla se voisi 
olla esimerkiksi metsittäminen. Pak-
suturpeisilla mailla turvetta on jäljel-
lä niin paljon, että ilmaston kannalta 
nopeampi, tehokkaampi ja pitkäai-
kaisempi toimi olisi veden pinnan ta-
son palauttaminen luonnolliseen kor-
keuteen. Ilmastotoimia voisi silloin 
tehdä esimerkiksi ennallistamalla tai 
siirtämällä lohkon kosteikkoviljelyyn. 
Vedenpinnan noston ei tarvitse tar-
koittaa lohkon poistamista viljelystä. 
Kosteikkoviljelyssä voidaan tuottaa 

esimerkiksi marjoja elintarvikkeeksi, 
ruokohelpeä tai pajua energiaksi se-
kä kuivikkeeksi. 

Omalle tilalle soveltuvia keinoja 
tulee tarkastella tila- ja lohkokohtai-
sesti. Esimerkiksi nautakarjatiloilla 
suuri osa viljelyalasta voi olla jo nur-
miviljelyssä, kun taas viljatilalla voi 
olla vaikeaa löytää markkinoita mo-
nivuotisille kasveille. Viljelijä itse on 
paras arvioimaan lohkojensa tuotta-
vuutta ja kuntoa sekä sitä, millaisia 
ilmaston kannalta kestäviä ratkaisuja 
tilalla on resurssien puitteissa mah-
dollista toteuttaa.

HANNA KEKKONEN JA 
RIITTA SAVIKKO, Luke

Lehtijuttu on kirjoitettu osana RATU-
hanketta, jossa etsitään rahanarvoisia 
vaihtoehtoja syväturpeisten viljelysmaiden 
käsittelyyn. Hankkeen tapahtumien nau-
hoituksia ja muita materiaaleja: 
www.luke.fi/ratu.

Hankkeet

Heikkotuottoisilta ja märiltä turvepeltolohkoilta sato saattaa jäädä korjaamatta. Turvekerroksen paksuudesta riippuen ongelmallisille ja hankalille pelloille voisi 
heikkojen viljely-yritysten sijaan kohdentaa aktiivisia ilmastotoimia, metsitystä tai kosteikkoja.

Maatalouden ilmastotavoitteista lisää:
Maatalouden ilmastotiekartta: https://www.mtk.fi/ilmastotiekartta 
Maankäyttösektorin ilmastotoimet: Arvio päästövähennysmahdollisuuksista 
https://jukuri.luke.fi/handle/10024/547083 

Hyviä esimerkkejä ilmastoviisaaseen turvemaiden viljelyyn:
SOMPA hanke https://www.luke.fi/sompa/hyvia-esimerkkeja/
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HANKKEET

Kesällä käytiin tutustumassa erilaisiin rantalaidunnus-
kohteisiin ja kuulemassa rantalaiduntamisen hyödyis-

tä sekä haasteista. Ensimmäinen kohde oli Ruohokarissa 
perinnebiotooppikohteella Jokelan lammastilalla.

R
avinneratasta ei korona py-
säyttänyt, vaan kevään ja 
kesän aikana on tehty kart-
ta- ja maastokartoituk-
sia eri puolilla maakuntaa. 
Hanketoimijat ovat tutus-

tuneet peltolohkoihin, jotka ovat vai-
keahoitoisia ja helposti vettyviä. Nii-
den muuttamista kosteikoksi on ar-
vioitu maastossa. Pienimuotoisia pu-
rokunnostuksia on suunniteltu ja nii-
den toivotaan edistyvän vähitellen. 
Kunnostus- ja toimenpidealueiden 
etsiminen jatkuu ja sopivien aluei-
den maanomistajia pyritään tavoit-
tamaan eri tapahtumissa, työpajois-
sa ja suorilla yhteydenotoilla. Hanke-
väkeen voi olla yhteydessä, jos mie-
lessäsi on sopiva kohde esimerkiksi 
kosteikolle. 

Ravinneratas on järjestänyt viisi 
webinaaria Skypen ja Teamsin etäyh-

teyksien kautta. Uutta tietoa maas-
ta -parempaa managementtia, Kaik-
ki irti lannasta, Rantaniittyjen moni-
muotoisuus, laiduntaminen ja uhan-
alaiset lajit sekä kaksi paikkatietoon 
liittyvää etäseminaaria löytyvät tal-
lenteina hankkeen Facebook-sivuilta. 
Uusia webinaareja on tulossa syksyn 
mittaan. Kesäkuussa vierailtiin kol-
mella eri rantalaitumella. Samal-
la tutustuttiin ravinteiden kierrätyk-
seen laiduntamisen avulla. Laidunli-
ve-jutut löytyvät myös hankkeen Fa-
cebook-sivuilta. 

Syksyn tapahtumia suunnitellaan 
koronatilannetta seuraten. Tapah-
tumat löytyvät Fb-sivuilta ja hanke-
kumppaneiden viestintäkanavista.

SATU JÄRVENPÄÄ
projektipäällikkö
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry

Ravinteiden
kierrätystä
Ravinnerattaassa

Kuvat: Satu Järvenpää

Maatalouden ilmastopäivän Kälviän opistolla Kokkolassa järjestivät Ilmastonmuutok-
seen varautuminen maataloudessa -koordinaatiohanke, RATU – Rahanarvoisia vaihto-
ehtoja syväturpeisten viljelysmaiden käsittelyyn -hanke, Pohjanmaan Ravinneratas se-
kä Ajantasalla-hanke. Paikan päällä osallistujia oli 82 ja saman verran seurasi tilaisuutta 
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Ritva-Liisa Nisula
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Kasvintuotanto

A
nne Penttilä viljelee las-
tensa kanssa Penttilän 
Perunatilaa Kalajoen-
Pitkäsenkylällä. Tyttä-
ret Hilla ja Helmi Pentti-
lä valmistuivat AMK ag-

rologeiksi pari vuotta sitten ja ovat 
perheyhtiössä päätoimisina yrittäji-
nä. Penttilän Perunatila kuuluu Suo-
men suurimpien ruokaperunatilojen 
ja -pakkaamojen joukkoon ja työllis-
tää seitsemän henkilöä. 

Aktiivista alan seurantaa 
ja soveltamista
Tilalla seurataan aktiivisesti alan ke-
hitystä ja tehdään yhteistyötä oman 

alan ulkopuolisten yritysten kanssa.  
– Seuraamme aktiivisesti peruna-
alan julkaisuja maailmalla. Teemme 
mahdollisuuksien mukaan yritysvie-
railuja myös muiden toimialojen yri-
tyksiin. Yritysvierailuilla syntyy uusia 
ajatuksia ja ideoita. On kiinnosta-
vaa nähdä erilaisia toiminta- ja työs-
kentelymalleja. Erilaisten toiminta-
tapojen näkeminen auttaa tarkaste-
lemaan omaa toimintaa kriittisesti 
ja eri näkökulmista. Sen myötä syn-
tyy hyviä kehitysideoita, sanoo Hel-
mi Penttilä.

Pakkaamossa on panostettu vii-
den viime vuoden aikana automaati-
on kehittämiseen sekä robotiikkaan. 
Seuraava laatuun liittyvä investointi 

Uusin teknologia ja pellon kasvukunto
lyövät kättä Penttilän Perunatilalla

Agritechnica, Fruitlogistica ja Interpom ovat tuttu-
ja kohteita kalajokiselle Penttilän Perunatilan väelle. 
Eurooppalaiset alan messut ovat tärkeä paikka tutus-
tua alan uuteen teknologiaan. – Vierailemme mahdol-
lisuuksien mukaan Euroopassa alan messuilla, jois-
sa on kattavasti esillä peruna-alan uusin teknologia. 
Haemme uusimmalla teknologialla aina parempaa 
kannattavuutta. Työn tehokkuuden parantaminen, 
kustannustehokkuus ja korkea laatu ovat keskeisiä 
asioita kilpailukyvyn kohentamisessa ja kannattavuu-
den parantamisessa, kertoo Anne Penttilä.

Penttilän Perunatilan kasvustokäynnillä elokuussa tutkittiin ProAgrian Juha Sohlon joh-
dolla maaperän parantamiseen liittyneiden toimenpiteiden onnistumista.

Anne Penttilä
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Kasvintuotanto

Uusin teknologia ja pellon kasvukunto
lyövät kättä Penttilän Perunatilalla

on lähdössä liikkeelle lähikuukausi-
en aikana. – Perunan laatu on tär-
keä kilpailutekijä. Käsittelyn helläva-
raisuus on avainasemassa jokaisessa 
perunanviljelyn ja käsittelyn vaihees-
sa. Näemme, että alan uusin tekno-
logia mahdollistaa kilpailukykymme 
myös tulevaisuudessa, sanoo Anne 
Penttilä.

Maan kasvukunto auttaa 
riskien hallinnassa
Maaperän kasvukunto on Pentti-
löiden mielestä teknologiaakin tär-
keämpi asia. Viljavuuskartat, sato-
kartat ja erilaiset kasvustojen fysio-
logista tilaa mittaavat laitteet ja toi-

menpiteet ovat 
tärkeitä työkaluja. 
Tilalla on oma sää-
asema, jonka avulla 
säätilaa seurataan kas-
vukauden ajan päivittäin. 
– Vaikka on tärkeää olla teknolo-
gian kärjessä, se ei kuitenkaan ohi-
ta maaperän kasvukuntoa ja luon-
non tuntemista. Meidän tilallamme 
se tarkoittaa laajojen ravinneanalyy-

sien ottamista, sala-
ojitusta, pellon pin-

nan muotoilua ja 
viljelykiertoa. Näi-
hin toimenpitei-
siin toki tarvitaan 
myös teknologi-
aa. Näin pystym-

me hallitsemaan 
sään ääri-ilmiöiden 

aiheuttamia riskejä ja 
turvaamaan toiminnan 

kannatta-
vuus, sanoo Anne 
Penttilä.

JUHA NIVALA

Helmi (vas.) ja Hilla Penttilälle pellon 
kasvukunto ja huipputeknologia ovat 
avaimet kannattavuuteen. 

Penttilän Perunatilan pakkaamossa auto-
maatio ja robotiikka on tärkeässä roolis-
sa. Automaattilavaaja lastaa perunalaati-
kot automaattisesti.

Penttilän Perunatilalla 
kasvuston kehitysas-
tetta seurataan koko 
kasvukauden ajan.
Anne Penttilä

Juha Nivala

 Ju
ha

 N
iv

al
a
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Vanha sanonta kuuluu ”Mitä et voi mitata, sitä et voi ohjata. 
Mitä et voi ohjata, sitä et voi johtaa.” Johtaminen on työtä, jolla 
yrityksen toimintaa ja kannattavuutta pyritään järjestelmällisesti 
parantamaan mitattujen tietojen perusteella. Johtaminen 
lähtee liikkeelle tilan olemassa olevan kokonaisuuden 
hallinnasta ja uusien päämäärien asettamisesta eli strategiasta. 
Kehittämiskohtien etsiminen ja mittaaminen sekä tulosten 
aktiivinen seuraaminen on tärkeää, jotta maatilaa voidaan kehittää 
haluttuun päämäärään.

P
eltolohkolla on aina vaihtelua esim. kos-
teuden, maalajin, pHn, valon tai muun 
kasvupaikkatekijän vuoksi. Teknologia 
auttaa selvittämään kasvituotannossa 
peltolohkojen kasvutekijöiden erot. Täs-
tä huolimatta edelleen viljelemme pelto-

ja niin, että esim. lannoitus- tai kylvökoneissa käy-
tetään tasasäätöjä läpi peltolohkon. 

Täsmäviljely
Täsmäviljely tarkoittaa lannoitteiden tai kasvin-
suojeluaineiden käyttöä siellä, mistä niille saadaan 
paras taloudellinen hyöty. Sadonkorjuulaitteissa 
on yleistynyt sadon määrän ja laadun mittaus-
teknologia, jonka tietojen sekä satelliittien kas-
villisuusindeksikarttojen perusteella voidaan laa-
tia ajo-opastimiin satokarttoja täsmäviljely perus-
teeksi. 

Kasvukauden aikainen 
seuranta 
Viljelysuunnittelussa päätettyjen satotavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää kasvukauden aikaista 
seurantaa sekä niiden perusteella tehtäviä viljely-
toimenpiteitä. Valitettavan usein viljelytoimenpi-
teitä tehdään pellolla ilman tarkempaa selvitystä. 

Kaiken varalta annettu hivenainelisä ei viljelykus-
tannuksena ole suuri, mutta pienet turhat ja kai-
ken varalta tehdyt toimenpiteet nostavat salakava-
lasti kasvinviljelyn kustannuksia. 

ProAgria Keski-Pohjanmaan asiantuntijoil-
la on käytettävissä useita AgroTeknoa Jokilaak-
soihin -hankkeen laitteita. Laitteet on tarkoitettu 
kasvustojen kasvukauden aikaiseen seurantaan tai 
ruokintasuunnittelun tarkentamiseen. Kasvituo-
tannon asiantuntijoiden laitteilla voidaan seura-
ta kasvukauden aikaisen hivenravinteen, typen ja 
fosforin tarvetta. Seurannan perusteella tarvitta-
via viljelytoimenpiteitä ei tarvitse tehdä summas-
sa, vaan päätökset voidaan toteuttaa mitattujen 
tulosten perusteella. 

Mangaanimittari
AgroTeknoa-hankkeen NN-Easy55 -mangaanimit-
tarilla mittaus tehdään nopeasti suoraan viljeltä-
västä kasvustosta. Mangaanin puutos on suurim-
pia satoa alentavia hivenainepuutoksia. Lieväkin 
puutos voi alentaa sadon määrää sadoilla kiloil-
la. Korkean pH:n pelloilla ei mangaania voi lisä-
tä muokkauskerrokseen, koska mangaani sitou-
tuu raudan kanssa kasveille käyttökelvottomaan 
muotoon. Ainoa keino torjua mangaaninpuutos-
ta on tehdä kasvustoruiskutus mangaanipitoisel-

Johda uuden
teknologian
tiedolla

Agrologiopiskelija Riku Salomaa mittaa Haapajärven 
JEDU:n viljakasvustojen mangaanipitoisuutta.

ProAgrian asiantuntijoilla on käyttävissä Wisu-viljelysuun-
nitelmaohjelmassa edellisten kasvukausien satokarttoja, 
joilla voidaan helposti tarkentaa tulevan kasvukauden loh-
kokohtaisia viljelytoimenpiteitä viljelysuunnittelun yhtey-
dessä. 

JARI VIERIMAA
AgroTeknoa
Jokilaaksoihin -hanke

la liuoksella. Mangaaninputosta ei voi havaita, vaan 
puutosoireet täytyy todentaa mittarilla. Mangaanin 
mittaus onnistuu viljakasvista heti orastumisen jäl-
keen ja laitteella voidaan mitata myös nurmikasvien 
mangaanitarvetta. AgroTeknoa-hankkeen kasvusto-
kokeissa huomattiin viime kesänä, että nurmelle an-
netulla mangaanilisällä ei ollut vaikutusta nurmisa-
don määrään, mutta se nosti nurmen valkuaispitoi-
suutta. 
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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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GrainSense
GrainSense on kannettava viljalaboratorio, joka 

analysoi viljelykasvien jyvästä valkuais-, kosteus-, öljy- 
ja hiilihydraattipitoisuuden. Mittarilla voidaan analysoida 

jyvien laatu ja kosteus muutamassa sekunnissa. Luotettava 
analyysitulos saavutetaan muutaman gramman näytteellä. Mit-

tauksia voidaan tehdä jo pellolla ennen sadonkorjuuta, jolloin hyvä- 
ja huonolaatuiset viljaerät eivät sekoitu keskenään. Myös tilojen välises-

sä viljakaupassa ja tilan omissa rehuseoksissa viljaerän laatu voidaan mita-
ta helposti ja nopeasti. Ruokinnan suunnittelussa laitteella voi selvittää vilja-

erän laadun, jolloin ruokinnan suunnittelu tehdään taulukkoarvojen sijasta to-
dellisten arvojen perusteella. 

GrainSense-mittari voidaan yhdistää puhelimeen bluetooth-yhteydellä. Mittaus-
tulokset tallentuvat automaattisesti puhelimeen ja välitetään sieltä pilvipalveluun, jo-

ten mittaustulokset ovat käytettävissä esim. kotitietokoneella. Puhelimen paikkatieto 
tallentuu mittauksen yhteydessä, mikäli mittauksia tehdään pellolla. AgroTeknoa-hank-

keen kokeissa laite ei välttämättä ole ollut tarkka puintikostean viljan mittauksessa, mutta 
lohkokohtaiset laatuerot laitteella löytää.

P-tester-fosforimittari
Fosforimittari antaa hyödyllistä tietoa kasvin kasvutilanteesta. Mittari pystyy lukemaan kasvinäyt-
teestä yhteyttämistehokkuutta. Laitteen ilmoittaa kasvinäytteen PE-arvon (photosynthetic efficien-
cy), joka kertoo, onko kasvi kasvanut maksimaalisesti kasvukaudella. Laite ilmaisee yhteyttämistä 
heikentäviä stressitekijöitä kuten kuivuus, märkyys, kasvinsuojelu, taudit, tuholaiset tai muut ravin-
nepuutokset.

Mittarin mittaustekniikka on samantapainen kuin mangaanimittarin. Fosforimittari mittaa suo-
raan kasvinäytteestä fosforipitoisen nesteen. 

SPAD-typpimittari 
Kasvien typpipitoisuus voidaan nopeasti määrittää SPAD-mittarilla. Laite soveltuu kaikille viljalajikkeil-
le, nurmelle, rypsille, rapsille, auringonkukalle, herneelle, härkäpavulle ja perunalle. Laite mittaa kas-
vin lehtivihreäseoksen vahvuutta lehden punaisen ja infrapunaisen valon välillä. Se määrittää kasviin 
imeytyvän valon määrän. Läpi päässyt punainen valo kertoo kasvin lehtivihreäpitoisuuden. SPAD-mit-
tarilla on otettava vähintään 30 mittausta kasvustoa edustavista kohdista lohkoilla, jotta mittaustu-
loksesta saadaan luotettava.

X-NIR
X-NIR-mittarilla mitataan rehun (heinä, nurmen, säilörehu, vilja, ape) laatua. X-NIR:llä voi teh-
dä laadunmittauksen suoraan pellolla, rehuvarastolla tai sekoittamolla. Laite näyttää heti rehun 
kosteus-, tärkkelys-, valkuais-, kuitu- (ADF ja NDF) ja rasva-arvot. D-arvoa mittari ei kerro, jo-
ten rehun korjuuajankohdan määritykseen laitetta voidaan käyttää ensisijaisesti nurmen valku-
aisen kehitystä seuraamalla. 

Sääasemat
AgroTeknoa-hankkeen koekäytössä ovat FieldSensen ja Datasensen sääasemat. Help-
pokäyttöisen sääaseman voi asentaa haluamaansa paikkaan, esimerkiksi keskelle pel-
toaukeaa tai peltolohkolle, joka on etäällä tilakeskuksesta. Laite toimii itsenäises-
ti eikä se tarvitse verkkovirtaa tai langatonta WiFi-yhteyttä. Tiedonsiirto tapah-

tuu langattomasti sääaseman ja pilvipalvelun välillä. Pilvipalvelun etusivulta 
näkee nopeasti omalta tietokoneelta tai puhelimesta peltolohkolla vallitse-

van säätilanteen.
Sääaseman sensorit mittaavat sademäärää, 

ilman lämpötilaa, maan lämpötilaa, tuu-
len nopeutta, ilmankosteutta, ilman-

painetta ja valon määrää. 

DataSensen sääasemaX-NIR-mittarilla voi seurata nurmen korjuuaikaa kasvin valkuaiskehityksen perusteella.

Spectra Crop 
fosfori-mittari

SPAD-mittari 
mittaa kasvin 
typen käyttöä.

FieldSensen sääasema

Aukeaman kuvat:
Jari Vierimaa

Tuula Pörhö
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Kotieläin

Jarkko ja Tiia Mäkelän tilalla Ullavan 
Rahkosessa tuotantoa on kehitetty aktiivises-
ti hyvin tuloksin. Viimeisen 12 kuukauden kes-
kituotos on 12 119 kg/lehmä. Tällä hetkellä na-
vetassa lypsetään kahdella lypsyrobotilla 125 
lehmää. Toinen robotti tuli sukupolvenvaihdok-
sen ja navetan laajennuksen yhteydessä vuonna 
2018, jolloin lehmämäärä lähes kaksinkertaistui. 
Robottilypsystä on kokemusta vuodesta 2014, 
jolloin tila toimi vielä yhtymänä Jarkon ja hänen 
vanhempiensa kesken.
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Kotieläin

Mäkelän tilalla
aktiivinen
ruokinnan
suunnittelu tuo 
huipputuloksia

Ullavalaisella Tiia ja Jarkko Mäkelän tilal-
la on koko ajan on tehty pieniä parannuk-
sia eläinten hyvinvointiin ja tarkennettu 
ruokintaa. Tilan keskituotos on noussut 
tasaisen varmasti tavoitteita asettaen ja 
asiantuntijoita hyödyntäen. 

Säilörehun tekoon on pa-
nostettu tilalla pitkään. 
Vuonna 2015 rakennet-
tiin uudet rehusiilot, jol-
loin paalit vaihtuivat 
siilorehuun.

R
uokinta on tarkentunut 
paljon siilorehun myötä, 
sillä rehun kuiva-aineen 
vaihtelu on paljon vähäi-
sempää, mikä on erityi-
sesti seosrehuruokinnas-

sa tärkeää. Aiemmin paalien välillä 
kuiva-aineen vaihtelut saattoivat ol-
la yllättävänkin suuria, kertoo Jark-
ko.

Laajennuksen yhteydessä myös 
nuorkarja vaihdettiin seosrehu-
ruokintaan. Jarkon ja Tiian mukaan 

tämä vaikutti positiivisesti ensikko-
tuotokseen. – Rehua saa olla nyt 
koko ajan pöydällä runsaasti tarjol-
la, hiehot ovat paljon rauhallisem-
pia ja ruokinta on paljon tarkem-
paa, sanoo tilan väki.

Yhteistyö asiantuntijoiden 
kanssa toimii
Ruokintasuunnitelmat tilalle tekee 
maidontuotannon erityisasiantun-
tija Katja Kellokoski. – Katja on in-
nokas ja ammattitaitoinen ruokin-
nan suunnittelija, jonka kanssa yh-
teistyö on sujunut alusta saakka hy-
vin, Jarkko kertoo. Katja on yhte-
ydessä tilaan aktiivisesti ja ruokin-
taa seurataan säännöllisesti. Seos-
rehureseptiin tehdään muutoksia 
aina tarpeen mukaan. – On hyvä, 
että navetassa käy asiantuntijoita 
säännöllisesti. Heiltä saa uusia nä-
kemyksiä ja ideoita, itse kun katsoo 

omaa navettaa aina samoilla silmil-
lä, Jarkko kannustaa.

Tuotoksen lisäksi 
kestävyyttä ja tasaisuutta
Kuluvan vuoden tavoitteeksi isän-
täpari on asettanut 13 000 EKM kg 
keskituotoksen, jonka saavuttami-
nen on lähellä. Lisäksi tavoitteena 
on tulevina vuosina panostaa en-
tistä enemmän karjan kestävyyteen. 
– Lehmien poistoprosenttia pitää 
pienentää. Tällöin kasvatettavia 
hiehojakin tarvitaan vähemmän ja 
vapautuneen tilan myötä olosuh-
teet parantuvat. Lisäksi eläinvirto-
jen tasaisuuteen täytyy panostaa 
entistä enemmän, 
Jarkko pohtii.

ELINA
JÄRVENOJA

Elina Järvenoja
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Valmistamme lehti-, pari-, taitto-, liuku-, liukupalo-
ovet ja ikkunat.  Maatalouteen kuumasinkittynä.

Aukipitolaite

OVET JA IKKUNAT

020 787 9650 • www.miedonmetalli.fi  

Salme Asiala testaamassa pestyjä, huollettuja ja säädettyjä maitomittareita.

Kirsi Leppikorpi

Maitomittari- 
matkalla Riihimäellä

Kotieläin

Anne Jylhä purkaa maitomittaria pesua 
varten. Pestyt ja huolletut mittarit testa-
taan ICAR:n hyväksymillä testauslaitteil-
la ja menetelmillä.

Anne Jylhä

K
eväällä 2019 ProAgria kes-
kitti siirrettävien maitomit-
tarien testaustoiminnan 
Riihimäelle. Keski-Pohjan-
maalta Etelä-Suomeen siir-

tyi myös tuttu maitoasiantuntija Sal-
me Asiala. Salmen työparina Riihi-
mäellä töitä tekee Anne Jylhä. 

Tuotosseurannan kansainvälinen 
ohjesääntö edellyttää maitomittari-
en testausta kahden vuoden välein, 
jotta mittaustuotokset olisivat luo-
tettavia. Salme Asiala kertoo, että 
toiminta Riihimäellä aloitettiin aluk-
si pienemmällä mittarimäärällä ja 
nyt maitomittareita testataan kaik-
kialta Suomesta Lappia lukuun ot-
tamatta. 

Teidän maitomittarien vuoro
Keskipohjalaisen maitomittarin mat-
ka kohti Riihimäkeä käynnistyy pu-
helinsoitosta. Useimmiten Merja 
Hietamäki ProAgria Etelä-Suomesta 
ottaa yhteyttä tiloihin, joiden mai-
tomittarit ovat testausvuorossa. Pu-
helimessa hän kertoo, kuinka maito-
mittarilaatikko tilataan, miten mit-
tarit pakataan ja kuinka ne lähete-
tään matkaan. Puhelun jälkeen tie-
dot kirjataan järjestelmään, josta 
Salme ja Anne näkevät, kenelle on 
soitettu, mitä mittareita on tulossa, 
minkä verran ja milloin niitä odote-
taan saapuviksi. Näin he osaavat va-
rautua ennakkoon tulevaan työmää-
rään sekä varaosatarpeisiin.

Mittarit matkaan
Maitomittareita varten on tehty 
pahvinen maitomittarilaatikko, jon-
ka voi tilata omasta meijeristä. Laa-
tikkoon on painettu toimintaohjeet 
ja sen postimaksu on valmiiksi mak-
settu. – Maitomittarit tulevat meil-
le Postin kautta. Jos lähettäjä käyt-

tää meijerin maitomittarilaatikkoa, 
ne tuodaan testauspaikalle saakka. 
Täällä me avaamme laatikot ja kuit-
taamme mittarit saapuneiksi. Sa-
malla tarkistamme, onko lähettäjä 
antanut jotakin lisätietoa tai toiveita 
esimerkiksi varaosien vaihtoon liitty-
en. Tarkistamme myös mittarien tie-
dot rekisteristä ja teemme tarvittaes-
sa muutokset. Jos mittarissa on van-
ha numerotarra, rekisteröimme sil-
le uuden viivakoodillisen tarran, Sal-
me kertoo. 

Purku, pesu, huolto 
ja testaus
Testattavat mittarit puretaan ja kaik-
ki osat pestään käsin. – Pestyt mitta-
rit kootaan, niihin vaihdetaan tarvit-
tavat tiivisteet ja särkyneet osat uusi-
taan mahdollisuuksien mukaan, Sal-
me toteaa. Maitomittarikanta alkaa 
vanhentua, joten kaikkiin saapuviin 
mittareihin ei ole enää varaosia saa-
tavilla. Tarvittaessa tilaan ollaan yh-
teydessä ja mietitään yhdessä, mi-
tä kannattaa vielä korjata ja mitä 
uusia. – Pestyt ja huolletut mittarit 
testataan ja säädetään kansainväli-
sen tuotosseurantaorganisaation eli 
ICAR:n hyväksymillä testauslaitteilla 
ja menetelmillä, jonka jälkeen testa-
ustiedot kirjataan ICAR:n rekisteriin, 
Salme selvittää. 

Testatut mittarit pakataan koti-
matkaa varten. Posti noutaa valmiit 
paketit testauspaikasta ja ne kulje-
tetaan takaisin asiakkaiden kotiovil-
le asti. Salme Asiala kannustaa kes-
kipohjalaistiloja käyttämään maito-
mittarien testauspalvelua aktiivises-
ti. Luotettavat maidonmittaustiedot 
ovat kaiken suunnittelun ja jalostuk-
sen perusta. – Seuraava koelypsy on-
kin mukava tehdä puhtailla, huolle-
tuilla ja toimivilla 
mittareilla, jotka 
näyttävät oikein, 
Salme toteaa. 

KIRSI
LEPPIKORPI
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Lehmäkohtaiset 
maitonäytteet

Tuotosseurannan maitonäytteet perustuvat lehmäkohtaisiin näytteisiin. Mitä laaduk-
kaammin näytteet otetaan, sitä tarkemmat tulokset niistä saadaan ja sitä paremmin 
saatua tietoa pystytään hyödyntämään. ProAgria Keski-Pohjanmaan tekniset asiantun-
tijat tekevät mittalypsyjä sekä perinteisille että automaattilypsytiloille.

Maatiloille, halleihin,
viljankuivaamoihin, pesukaduille...

Kotimaiset taitto-ovet

0400 384 939 findoor@findoor.fi www.findoor.fi

Armi Hotakainen

T
uotosseurannan maitonäyt-
teet perustuvat lehmäkoh-
taisiin näytteisiin, jotka voi-
daan ottaa joko 2, 4, 6 tai 
8 viikon välien. Mitä laaduk-

kaammin näytteet saadaan otettua, 
sitä tarkemmat tulokset niistä saa-
daan ja sitä paremmin saatua tietoa 
pystytään hyödyntämään. Lehmä-
kohtaisista näytteistä analysoidaan 
rasva- ja valkuaispitoisuus, solut ja 
urea. Lisäanalyysinä on tiineystesti. 

Mistä alkuun
Kausiraportin yhteenveto-raportil-
ta kannattaa ensimmäisenä katsoa 
tilan kokonaisuutta ja pitoisuuk-
sia eri ryhmissä. Lehmäkohtaisia pi-
toisuuksia voi seurata esim. Minun 
Maatilani -tuotoslistauksen kautta. 
Siellä tuloksia voi ryhmitellä rasva- 
tai valkuaisprosentin mukaan. Ryh-
mittely auttaa hahmottamaan min-
kälaisia lehmiä tilalla on maitomää-
rällisesti sekä pitoisuuksien mukaan, 
ja jaottelemaan lehmiä erilaisten kri-
teerien perusteella. Jos haluaa hyviä 
pitoisuuksia, kannattaa karsia niistä 
lehmistä, joilla on alhaisimmat pi-
toisuudet. 

Pitoisuuksilla on väliä
Pitoisuuksien merkitystä voi haa-
rukoida esimerkillä, jossa tilalla on 
kaksi saman verran lypsävää leh-
mää. Toisen maitopitoisuudet ovat 
normimaitoluokkaa (rasva 4,3 %, 
valkuainen 3,3 %) korkeammat ja 
toisen matalammat. Luken Maidon 

tuottajahinnat kuukausittain -tilas-
totietokannassa rasvakymmenyk-
sen hinta on 0,37 snt/l ja valkuais-
kymmenyksen 0,65 snt/l. Jos toi-
sen lehmän rasva on 4,5 %, se tuot-
taisi 0,74 snt/l lisää maidon nor-
mihinnan päälle. Jos rasva on 3,5 
%, normihinnasta vähennettäisiin 
2,96 snt/l. Valkuaisessa ero on vie-
lä suurempi, koska sen hinta on ras-
vaa korkeampi. Jotta lehmät saisi-
vat saman hinnan maidostaan, al-
haisemman pitoisuuden lehmä jou-
tuu tuottamaan n. 5 l/pv enemmän 
maitoa kuin kaverinsa, jonka pitoi-
suudet ovat korkeammat.

Maitonäytteet 
mahdollistavat 
jatkoanalyysit
Oman tilan eurotulokset löytyvät 
ProAgrian verkkopalvelun Kausira-
portti – Lehmät -osiosta, josta nä-
kee 12 kk aikaisen tuotoksen ar-
von euroina. Raportin laskennassa 
on käytetty Luken Maidon tuottaja-
hinnat kuukausittain -tietokannas-
ta löytyviä E-luokan normimaidon 
hintoja huomioiden rasva- ja val-
kuaiskorjaukset. Tulokset lasketaan 
vain, jos tila kuuluu tuotosseuran-
taan, mittalypsyt on tehty ja lehmä-
kohtaiset maidon 
analyysitulokset 
ovat käytettävissä.

ARMI
HOTAKAINEN
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Rahkolan tilalla

Hallittu eläinmäärä, 
hallittu maitomäärä

 

 

 

 

 
Tuottoennuste ja muut erilaiset raportit helpottavat tuotannon suunnittelua. 

M
arko ja Elina Rahkolan tilalla on vuon-
na 2016 valmistunut yhden robotin na-
vetta. Samalla vanha navetta muutettiin 
nuorkarjalle ja ummikoille sopivaksi tilak-
si. Toimivat ja siistit tuotantotilat helpot-
tavat päivittäisten töiden ja rutiinien suju-

mista. Aktiivisuuspannat ovat käytössä niin lehmillä kuin 
hiehoillakin. – Ne toimivat todella hyvin ja helpottavat 
seurantaa, Elina kertoo. Tilan hienot hedelmällisyysluvut 
todistavat hyvää toimintatapaa. 

Suunnitellaan, seurataan ja toimitaan
Eläinmäärän hallinnan apuna Rahkolan tilalla käytetään 
sekä robotilta saatavia raportteja että Minun Maatila-
ni -ohjelman (MM) raportteja. Muokattavien raporttien 
avulla voi tehdä itselleen sopivat seurantalistat päivittäi-
seen käyttöön. – Meillä on hiehoilla oma astutussonni. 
Ikää ja kokoa seurataan ja siirretään sitten ajallaan son-
nille, Marko kertoo. Kun hiehojenkin astutukset ja tiineys-
tarkistukset kirjataan MM-ohjelmaan, saa tulevan poiki-
majakauman helposti seurattavan graafin muotoon. Sa-
malla Tuottoennuste-raportti laskee eläinmäärän ennus-

tetta oikein. – Karsintaa tehdään tarvittaessa vielä synty-
vistä vasikoista, jos lehmävasikoita tulee reilusti yli oman 
tarpeen, Elina lisää. 

Ennusteet ja asiantuntijat apuna 
ProAgrian verkkopalveluista löytyvä Tuottoennuste-ra-
portti ennustaa seuraavalle 12 kuukaudelle koko karjan 
maitotuotosta, maidon pitoisuuksia, tuotantokauden 
vaihetta (DIM) sekä lehmien ja hiehojen määrää. Tuot-
toennuste yhdistettynä Valman uusiin seurantaraporttei-
hin helpottaa tulevaisuuden suunnittelua ja tuo varmuut-
ta päätöksenteolle. – Kannattaa käyttää asiantuntijoita 
apuna tuotannon sopeuttamisessa ja erilaisten raport-
tien tulkitsemisessa, suosittelee Elina. ProAgrialta löytyy 
palveluita niin käytännön eläinmäärän hallintaan kuin 

tilanteen tarkasteluun talousnäkökul-
masta. Lisätietoja voi kysellä ProAgri-
an asiantuntijoilta. 

HEIDI LEHKONEN
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Ullavalaiset Marko ja Elina Rahkola seuraavat Tuottoennusteelta karjan maitotuotosta, maidon pitoisuuksia sekä lehmien ja hiehojen määrää. Tuottoennuste yhdistettynä Valman 
seurantaraportteihin antaa varmuutta päätöksenteolle. Rahkolat kannustavat käyttämään asiantuntijoita apuna tuotannon sopeuttamisessa ja erilaisten raporttien tulkitsemisessa.

Sopimustuotantoon siirtyminen aiheut-
taa enemmän toimenpiteitä toisilla tiloil-
la kuin toisilla. Jos tilalla poikimajakauma on 
ollut tasainen, homma helpottuu hieman. 
Kyseessä on kuitenkin pitkäjänteinen työ ja 
kelkan kääntäminen ei tapahdu hetkessä. 
Keinoja ja apuvälineitä on olemassa ja niitä 
kannattaa hyödyntää. Näin tehdään myös 
Rahkolan tilalla Ullavassa. 

Marko Rahkola
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www.semex.fi

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

Semexin sonnien avulla 
parannat tilan 

kannattavuutta!

 Laatua tilan 
jalostustyöhön

08 514 4700  |  www.kinnusentahtirehut.fi

 

Pohjan-Tähti
R E H U TA I VA A N  K I R K K A I N  U U T U U S

PARAS HYÖTY KOTIMAISISTA RAAKA-AINEISTA
 ENEMMÄN KOTIMAISTA KAURAA   |    ENEMMÄN ENERGIAPITOISTA KAURANYDINTÄ

VALKUAISTA KOTIMAISESTA HERNEESTÄ   |    UUTUUTENA KOTIMAINEN RYPSINSIEMEN   
PARHAAT PITOISUUDET TILAN OMAN SÄILÖREHUN KANSSA

Juhlavuoden uutuusrehumme hyödyntää korkealuokkaisten 
kotimaisten raaka-aineiden täyden potentiaalin. Pohjan-

Tähti sisältää runsaasti energiaa, lisää maidon pitoisuuksia 
ja käytetyillä raaka-aineilla on todettu syntyvän vähemmän 

metaanintuotantoa. Eli saavutat paremmat maidon 
pitoisuudet ilmastoystävällisemmällä rehulla.

VALMISTETTU

100%
VIHREÄLLÄ SÄHKÖLLÄ  
JA KAURANKUORESTA 

TUOTETULLA HÖYRYLLÄ 

Me täällä Kinnusen Myllyllä haluamme tehdä tilasi tavoitteista 
totta. Ratkai summe perustuvat aina vankkaan ruokintaosaami-
seen, korkea laatuiseen kotimaiseen viljaan sekä tinkimättömyy-
teen karjan hyvinvointia kohtaan. Kinnusen Tähti-rehut valmistaa 
perheyrityksemme Kinnusen Mylly Oy Utajärvellä. 
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Kasvi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ruiskuntestauttajan
huomiolista

Kuvat: Satu Rantala

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

3

7

VILOMIX PALVELEE KOTIOVELLE
Tuotteita nautakarjalle, sioille, hevosille, lampaille, siipikarjalle
ja turkiseläimille. Laadukkaita, vitamiini-, energia-, hivenaine-,

ja rautavalmisteita, erikoiskivennäisiä sekä hygieniatarvikkeita.
Kotiinkuljetus. Kysy lisää!

info@vilomix.fi
www.vilomix.fi

Petri Koskenmäki
alue-edustaja, Keski-Pohjanmaa
petri.koskenmaki@vilomix.farm
puhelin 045 110 7597
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Ajankohtaista

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

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

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

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

Tuotosseurannan 
tallennuspalvelulle 
uudet yhteystiedot

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

toja käsitellään arkisin klo 8-16.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

niistä nauttiminen.
6.  Monessa polvessa 
 Eri sukupolvien kohtaamisia.

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

Ammuu!
Karjatilan elämää 
-valokuvakilpailu
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Hukattoman säilörehun perustana on kolmen H:n sääntö eli hygieenisyys, hapetto-
muus ja happamuus. Happamuus varmistetaan tehokkaalla säilöntäaineella ja hygiee-
nisyys riittävällä sängen pituudella sekä pellon tasaisuudella. Hapettomuus huomioi-
daan siilon tiivistysvaiheessa, paalin käärinnässä ja huolellisessa peittelyssä sekä pai-
notuksessa. 

Jenny Klemola

Säilörehua hukattomasti

S
äilörehun korjuuajankoh-
taa määrittävät nurmen 
korjuuaikanäytteet. Ne var-
mistavat, että säilörehus-
sa on riittävästi kuitua, ei-
kä D-arvo laske liian alas. 

Säilörehun säilöntälaatuun vaikut-
taa säilörehun kuiva-aine, joka riip-
puu korjuuajan sääoloista. Rehu säi-
lyy parhaiten, kun kuiva-ainetta on 
30–45 %. Kosteammilla rehuilla syn-
tyy enemmän käymistuotteita, mm. 
haihtuvia rasvahappoja, ja rehun val-
kuainen hajoaa ammoniakiksi, mikä 
alentaa rehun syönti-indeksiä. Liian 
kuiva säilörehu aiheuttaa peltohä-
vikkiä. Optimaalisin kuiva-aine säi-
lörehun korjuuseen on 25-35 %. Pro-
Agrian nurmiasiantuntijat avittavat 
oikean korjuuajan määrittämisessä 
Korjuuaika kohdalleen -täsmäpalve-
lulla. 

Hukattoman säilörehun perusta-
na on kolmen H:n sääntö eli hygiee-
nisyys, hapettomuus ja happamuus. 
Happamuus varmistetaan tehok-
kaalla säilöntäaineella. Säilöntäaine 
parantaa rehun laatua ja vähentää 
rehuhävikkiä. Pumppujen toiminta 
tarkistetaan ennen korjuuta ja säi-
löntäaineen levittymistä seurataan. 
Annosteluohjeet ovat tuorepainoa 
kohden, joten rehukuorman paino 
pitää tietää, jotta säilöntäaineen me-
nekin voi laskea oikein. 

Säilöntäainetta 
sadon mukaan
Säilörehun säilöntäaine valitaan kor-
jattavan rehun kuiva-ainepitoisuu-
den ja kasvilajikoostumuksen mu-
kaan. Optimikuiva-ainepitoisuudella 
(25-35 %) puristenesteen muodostu-
minen ei ole ongelma ja rehun tiivis-
täminen on helppoa. Säilörehun säi-
löntä perustuu tehokkaaseen pH:n 
laskuun. Mitä kosteampaa rehu on, 
sitä alempi on myös laadukkaan re-
hun pH-vaatimus. 

Säilöntäaine kosteuden 
perusteella
Kun rehun kosteus on alle 30 %, 
muurahaishapposäilöntä on var-
mempi vaihtoehto kuin biologisilla 
aineilla säilöntä. Kosteassa säilöre-
hussa suurimman mikrobiologisen 
riskin aiheuttavat maaperäiset bak-
teerit. Riittävä määrä happoa laskee 
pH:n optimitasolle. Alhainen pH ra-
joittaa haitallisten mikrobien kasvua 
ja maitohappokäymistä. Kuivemmil-
le rehuille voidaan käyttää propioni-
happoa sisältävää happovalmistetta, 
koska se toimii vielä siilon avaami-
sen jälkeen estäen hiivojen ja homei-
den kasvua.

Biologisista säilöntäaineista suo-
sitellaan kosteille säilörehuille (ka 
alle 30 %) runsaasti maitohappoa 
tuottavia homofermentatiivisia mai-

tohappobaktee-
reita. Ne las-
kevat nopeas-
ti säilörehun 
pH:n. Kuivem-
mille säilöre-
huille, joissa 
kuiva-aine on 
30-50 %, suosi-
tellaan heterofer-
mentatiivisia mai-
tohappobakteereja. 
Ne estävät jälkilämpe-
nemistä muodostaen hiivo-
jen ja homeiden kasvua estäviä käy-
mistuotteita mm. etikkahappoa ja 
propionihappoa. Keskivertosäilöre-
huissa, joissa on kuiva-aine 28-35 %, 
voidaan käyttää näiden sekoitusta. 
Säilyminen varmistetaan riittävällä 
säilöntäainemäärällä.

Säilörehuhukkaa vähentävä hygi-
eenisyys varmistetaan riittävällä sän-
gen pituudella ja pellon tasaisuudel-
la. Hapettomuus huomioidaan sii-
lon tiivistysvaiheessa, paalin käärin-
nässä ja huolellisessa peittelyssä se-

kä painotuksessa. 
Säilörehun jouk-
koon ei kuulu 
maata eikä ku-
loheinää. Ne 
mädännyttä-
vät säilörehu-
varastoa sisäl-

täpäin ja aihe-
uttavat rehuhuk-

kaa ja taloudellis-
ta tappiota. 

Palkokasveille 
omat konstinsa
Palkokasveille suositellaan esikuiva-
tusta ja suurempaa säilöntäaineen 
käyttömäärää niiden alhaisen kuiva-
aine- ja sokeripitoisuuden sekä suu-
remman puskurikapasiteetin (pH:n 
laskun estovaikutus) vuoksi. Apilan, 
härkäpavun ja herneen kasvirakenne 
vaikuttaa esikuivatukseen ja korjuu-
seen. Vahva varsi kuivaa hitaasti ja 
esikuivatusaika on pitkä, mikä aihe-
uttaa hengitys- ja varisemistappioita. 

Tiivistämisestä 
ei saa tinkiä 
Tiivistämisen onnistumista voi mitata 
lämpökameralla tai kinkkumittarilla. 
Kun rehusiilon tai auman sisälämpö-
tila on ulko- ja pintarehun lämpöti-
laa lämpimämpi, voidaan päätellä, 
että rehussa tapahtuu lämpenemis-
tä. Ongelmakohdat siilon sivuosissa, 
päällystässä tai kerroksissa viestivät, 
mitä kohtaa täytyy tiivistää jatkossa 
paremmin. Tuoreen rehun tiiviyden 
tulisi olla vähintään 700 kg/m3. Tätä 
voidaan mitata punnitsemalla tietty 
osa siilon rehusta. Riittävä aika rehu-
kuorman tiivistykselle voidaan laskea, 
kun tiedetään rehukuorman paino, 
säilörehun kuiva-aine ja tiivistykses-
sä käytettävän koneen paino. Esimer-
kiksi kosteudeltaan 30 prosenttisen 
10 000 kg painavan rehukuorman tii-
vistämiseen menee 8 000 kg paina-
valla traktorilla 18 minuuttia. Vas-
taavasti 20 000 kg painavalla pyö-
räkoneella samaan työhön menee 7 
minuuttia. Rehusilpun pituuskin vai-
kuttaa rehun tiivistymiseen. Auma ja 
siilo kannattaa siis polkea ja painot-
taa huolella. Hukattoman säilörehun 
varastointiin saat vinkkejä ProAgrian 
nurmiasiantuntijalta.

Lopputuloksella 
on väliä
Rehun säilönnällinen laatu vaikuttaa 
rehun syönti-indeksiin. Yhden pis-
teen vaikutus naudan vapaaehtoi-
seen syöntiin on 100 g/kg ka. Vii-
si pistettä vastaa yhtä maitolitraa. 
Syönti-indeksin tavoite on yli 105. 
Hyvällä säilörehulla voi päästä 120 
pisteeseen, se on kolme litraa enem-
män maitoa kuin 105 pisteen mi-
nimitavoitteessa. Heikosti säilyneil-
lä rehuilla syönti-indeksi saattaa olla 
80 pistettä. Tällöin maitotuotos las-
kee viisi litraa minimitavoitearvoon 
nähden. Rehun säilönnällinen laatu 
vaikuttaa myös maidon laatuun ja 
automaattilypsyssä lypsyllä käynti-
määrään. Lisäksi heikosti säilynees-
tä rehusta syntyy enemmän hävik-
kiä, koska pilaantunutta rehua jou-
dutaan poistamaan. Rehuanalyysin 
tulkintaan saat apua ProAgrian mai-
dontuotannon asiantuntijalta. 

          

JENNY       ANNA-RIITTA
KLEMOLA         LEINONEN
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Talousjohtaminen

Verotilinpäätös 2020

E
sitäytetty veroilmoitus kan-
nattaa aina tarkastaa ja li-
sätä siihen uupuvat vähen-
nykset ja tulot. Se kannat-
taa täyttää OmaVerossa, 
koska se on siellä helpoin-

ta. Maatalousyhtymien tulee tarkis-
taa esitäytetyt veroilmoitukset erityi-
sellä huolella keväällä, samoin kuin 
veropäätökset syyskesällä. Eniten vir-
heitä yhtymien veropäätöksissä on 
yleensä korkojen vähentämättä jättä-
misessä ja nettovarallisuuden lasken-
nassa ja molemmilla on merkitystä 
verotuksen määrään. Vastuu virhei-
den korjauksista on yrittäjillä, ei ve-
rottajalla. Maatalousyhtymien osal-
ta voi laittaa 2-lomakkeen mukana 
menemään 50B-lomakkeen, koska 
sillä ilmoitetaan yhtymän osakkaan 
yhtymään kohdistuvat maatalousvel-
kojen määrä ja korot, jolloin ne voi-
vat tulla oikein esitäytetylle verolo-
makkeelle.

Vaikka verosuunnittelu vaatii hen-
kilökohtaiseen tulonlähteeseen liitty-
vien vähennysten ja lisätulojen sel-
vityksiä maatalouden tilinpäätöksen 
teon yhteydessä, mm. kotitalousvä-
hennykset, matkakulut, luovutusvoi-
tot ja pääomatulot vuokrahuoneis-
toista, ei niitä liitetä 2-lomakkeen 
mukaan. Selvitysliitteet annetaan esi-
täytetyn veroilmoituksen mukana tai 
ne voi käydä lisäämässä OmaVeros-
sa kohdassa Tulojen ja vähennysten 
ilmoittaminen. Verotuksen suunnit-
telun takia ne täytyy kuitenkin tietää 
tilinpäätöksen yhteydessä, joten on 
järkevää laittaa selvitykset samalla 
kerralla henkilön OmaVeroon.

Verotuksen 
suunnitelmallisuus
Vuoden 2020 verotukseen voi vaikut-
taa enää pääomatulo-osuuden mää-
rityksellä joko 0 %, 10 % tai 20 %:ksi, 
käyttöomaisuuden poistomäärillä 

sekä tulontasausvarauksen käytöllä. 
Käytettävissä on myös laskennallisia 
ja arvionvaraisia vähennyksiä, kuten 
työhuone- ja moottorisahavähennys, 
mutta niiden vaikutus on pieni. Mer-
kittävin vähennyksistä on matkaku-
luvähennys, mikä vaatii ajopäiväkir-
jan ylläpitoa. Nyrkkisääntönä voi sa-
noa, että se kannattaa. 

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

Poistojen 
määrittäminen
Pitkällä tähtäimellä ei ole taloudel-
lisesti eikä verotuksellisesti järkevää 
tehdä koneista ja rakennuksista etu-
painotteisia poistoja, vaan poisto-
prosentti pitää suhteuttaa investoi-
dun koneen tai rakennuksen suun-
nitelmanmukaiseen käyttöaikaan. 
Tällöin poistoja riittää investoinnin 
tuottoajalle, eikä synnytetä maksu-
valmiusongelmaa. Verottajan saa 
osallistumaan hankinnan kuoletuk-
seen silloin isommalla prosentti-
osuudella kuin täysiä poistoja käy-
tettäessä. Sen takia vuosille 2020-
2023 myönnettyä uusien koneiden 
tuplapoistomahdollisuutta (50 %/v) 
ei ole järkevää käyttää.

Perussääntö on, että poistot ei-
vät ylitä lyhennysten määrää. Täl-
löin tilan nettovarallisuus paranee. 
Nyrkkisääntö rakennuksille sopivas-
ta poistoprosentista on 7 % ja koneil-
le 15 %. Nämä poistotasot vastaa-
vat 14,5 ja 6,5 vuoden käyttöaiko-
ja. Investointeihin otettujen lainojen 
lyhennykset on syytä pitää samassa 
tahdissa näiden poistoaikojen kans-

sa, jottei jouduta maksamaan pois-
tot ylittävien lyhennysten osalta li-
säksi veroakin. 

Vuosille 2020-2023 kohdennetul-
le uusien koneiden tuplapoistoille ei 
maatalouden verosuunnittelussa ole 
käytännön tarvetta. Perustetta sille 
ei ole maatalouden tuloksentekoky-
vynkään puolesta. Veroja ei kannata 
säästää väärässä paikassa eli alhai-
silla tuloilla. Etenkin alle 27 200 € 
ansiotulotasolla poistojen verohyöty 
jää hyvin alhaiseksi (n. 20 % tasolle).

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

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

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

ginaaliveron tasosta riippuen. Ei ih-
me, jos tila joutuu maksuvalmiuson-
gelmiin! 

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

Paras tulontasaus- 
varaustapa
Vuonna 2020 kannattaa tulouttaa 
hyvän tuottajahinnan aikana kerty-
neitä tasausvarauksia suoraan tulok-
si, jos tulostaso aleni vuodesta 2019. 
Tällöin saadaan siirrettyä verotusta 
korkeammasta veroasteesta mata-
lampaan (esim. vajaasta 50 %:sta jo-
pa alle 30 % tasolle). Pääosin tilojen 
tulokset näyttävät kuitenkin olevan 
edellisvuoden tasoa, mutta vaihte-
lua esiintyy nyt normaalia enemmän.

Tasausvarauksia lienee tehty sen 
takia, ettei siltä tulon osalta ole ha-
luttu maksaa korkeaa veroa. Alhai-
sen tuottajahinnan aikana on järke-
vää maksaa vero aikaisempien vuosi-
en siirretystä tulosta. Jos varauksen 
jättää tulouttamatta, tilalla ei vält-
tämättä ole mahdollisuutta leikata 
tulosta, kun tuottajahinta seuraavan 
kerran nousee. Tilan verotettavaa tu-
loa ei myöskään kannata laskea niin 
alas kuin tuottajahinnan alenema 
antaisi varaa, vaan purkaa kertynei-
tä tasausvarauksia tuloksi, ja jopa 
alentaa poistoja, jotta voi kerryttää 
nettovarallisuutta seuraavaa tuotta-
jahinnan nousukautta varten. Hyväl-
lä nettovarallisuudella tuloksen nou-
sun verotus saadaan hoidettua ke-
vyellä alle 30 % keskimääräisellä ve-
rotasolla. Hyvä korkea nettovaralli-
suus on edullista silloinkin, kun tila 
yhtiöitetään. 

ProA
grian kuvapankki/VK
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Varauksen purkaminen suoraan 
tuloksi on edullista myös, kun on 
suuria yksittäisiä suoria rahamenoja 
polttoöljyssä, kalkituksessa, ojituk-
sessa, teiden, koneiden tai rakennus-
ten kunnossapitokuluissa yms. Tu-
loutuksen avulla kuluja voidaan jak-
sottaa verotuksessa useammalle vuo-
delle eli menon koko tuottoajalle.

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

Maatilan kannattaa pitää ta-
sausvarauksia sisässä kolmelle vuo-
delle jaksotettuna n. 10 % liikevaih-
dosta. Varauksia tehdessä tulosta ei 
kuitenkaan kannata turhaan alen-
taa, vaan kannattaa alentaa poistoja 
niin, että tulos säilyy normaalitasol-
la. Eli 200 000 € liikevaihdolla oleva 
tila tekee kolmena peräkkäisenä nor-
maalivuonna 6 500 € varauksen, joi-
ta se neljännestä vuodesta eteenpäin 
vain ylläpitää, voidakseen käyttää va-
rausta huonon vuoden tulon tasauk-
seen. Tulostason ylläpitämiseksi kan-
nattaa vastaavasti alentaa poistoja, 
mikä nostaa seuraavan vuoden pää-
omatulo-osuutta, joka alentaa vero-
tusta. Järkevää on myös se, että ta-
sausvarauksia on sisässä vain kahden 
edellisen vuoden osalta, jotta ei ole 
pakko tulouttaa kolmannen vuoden 
tasausvarauksia tuloksi, jos seuraa-
va vuosi onkin hyvän tuloksen vuosi.

Pääomatulo-osuus 
Pääomatulo-osuus lasketaan netto-
varallisuuden perusteella ja siksi on 
tärkeää, että kaikki siihen vaikutta-
vat tekijät on ilmoitettu oikein 2-lo-
makkeella. Yleisin puute on se, että 
maatalousmaan ja tuotantoraken-
nusten rakennuspaikan arvoa ei il-
moiteta ollenkaan. 

Vuodelta 2019 maatalousmaan 
ja tuotantorakennusten rakennus-
paikan arvo löytyy veropäätökseltä. 
Maatalousyhtymillä vastaava tieto 
on joko yhtymän omassa veropää-
töksessä vuodelta 2019 tai joskus 
osakkaan omassa veropäätöksessä. 
Rakennuspaikan arvo löytyy kaikilla 
vuoden 2020 kiinteistöveroilmoituk-
selta, sekin tulee ilmoittaa maatalo-
usmaan arvoksi nettovarallisuutta li-
säämään.

Nyrkkisäännön mukaan kan-
nattaa valita pääomatulo-osuu-
deksi se tuotto-olettama (0, 10 tai 
20 %  nettovarallisuudesta), jolla an-
siotulo-osuus muodostuu lähimmäksi 
18 100 € henkilöä kohti. 

Arvionvaraiset 
vähennykset
Selvityksiin perustuvia vähennyk-
siä on useita, joista merkittävin on 
oman auton käyttökulut. Yksityista-
louden varoihin kuuluvan auton kus-
tannukset saa vähentää samoin pe-
rustein kuin sen käyttö korvattaisiin 
palkansaajalle. Edellytyksenä on, et-
tä matkoista on pidetty ajopäiväkir-
jaa. Ajopäiväkirjasta selviää matka-
aika, matkareitti, matkan pituus ja 
ajon tarkoitus. Korvaus on 0,43 €/
km. Peräkärryn vedosta saa seitse-
män sentin ja kyydissä olevasta lisä-
henkilöstä kolmen sentin korotuksen 
kilometriltä. 

Jotta kuolinpesän ja maatalous-
yhtymän osakkaat saisivat vastaavan 
korvauksen (0,43 €/km), on kuolin-
pesän ja yhtymän täytynyt maksaa 
korvaukset osakkaille heidän esittä-
mänsä laskun perusteella verovuo-
den loppuun mennessä. Korvaukset 
ovat osakkaalle verovapaita ja ne vä-
hennetään maatalouden palkkaus-
menoina. Jos matkakuluja ei ole kor-
vattu, vähennetään maatalouteen 
kohdistuvina menoina matkakuluja 
vain 0,25 €/km. Kuolinpesän lesken 
matkakulut vähennetään normaalis-
ti maatalouden menoina.

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

Luontoisetujen arvo perustuu to-
dellisiin menoihin tai arvioon, jona 
voidaan käyttää vahvistettua ateria-
edun verotusarvoa (6,8 €/ateria). 
Annettujen etujen määrästä ja saa-
jista tulee olla selvitys.

Maatalouden tulohankintaan 
liittyvien, tavanomaisten toimin-
ta-alueen ulkopuolelle tehtyjen, ti-
lapäisten matkojen ns. ylimääräiset 
elantokustannukset voidaan vähen-
tää yrittäjäpäivärahana. Vähennyk-
sen määrä on yli 6 tuntia kestäneen 
matkan osalta 20 € ja yli 10 tunnin 
matkalta 43 € vuorokautta kohti. 

Matkan keston ylittäessä viimeisen 
täyden matkavuorokauden 2 tunnil-
la, vähennys on 20 € ja ylityksen ol-
lessa vähintään 6 tuntia, vähennys 
on 43 €.

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

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

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

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

Oikaisuerät ja 
jaettavat menot
Sähkö-, puhelin-, vesi- ja muut vas-
taavat menot jaetaan käytön mu-
kaan yksityistalouteen ja eri tuloläh-
teisiin. Verotoimistot ovat omaksu-
neet kaavamaisia jakotapoja, joita 
sovelletaan, jos verovelvollinen ei sel-
vitä luotettavasti menojen jakautu-
mista. 

Sähkömenoista yksityistalouteen 
kuuluu nykyisen laskukaavan mu-
kaan 10,68 €/asuin-m2. Suositel-
tavaa on hankkia taloon joko taka-
mittareita tai kokonaan oma mit-
tari. Kaava tuo korkean sähkön oi-
kaisuerän, esim. 180 m2 talon oikai-
suerä on 1 922,4 €/v, mikä vastaa 
n. 19 000 kWh vuosikulutusta, kun 
normaalikulutus on n. 7 500 kWh. 

Jos tietoliikenneyhteyksiä ja pu-
helinta käytetään pääasiallisesti 
maataloudessa ja yksityiskäyttö on 
vähäistä, käyttömenot voi vähentää 
kokonaan maatalouden menona. 
Vanha tulkinta on edelleen sopiva: 
puhelinmenoja jaetaan puhelinkoh-
taisesti (lankapuhelin yksi, matka-
puhelin toinen ja laajakaistaliittymä 
kolmas) yksityistalouteen 500 € as-
ti ja loput maatalouteen. Maksimitu-
loutus yksityistalouteen on siis 250 €/
puhelin. Kyseinen tuloutus vastaa siten 
luontoisetujen verotuksen palkansaa-
jan matkapuhelinedun arvoa (20 €) 
kuukaudessa. Tietokoneiden, ruohon-
leikkureiden ja muiden paljon yksityis-
taloudessa käytettävien omaisuusosi-
en hankintamenosta verottaja hyväk-

syy vain osan vähennettäväksi maa-
talouden menona, esimerkiksi puo-
let. 

Lisäksi yksityistalouden, met-
sätalouden ja muiden tulonlähtei-
den töistä aiheutuvat kulut trakto-
riin ja muihin maatalouskoneisiin 
poistetaan maatalouden tulonläh-
teestä. Pelkän traktorin käytön tai 
kalustoon kuulumattomien laittei-
den kanssa käytettynä korjauserä on 
11 €/h. Suositeltavaa on laittaa ko-
neiden käytön korjauseräksi vähin-
tään 110 € metsätalouteen ja 110 € 
yksityistalouteen. Muista tehdä yksi-
tyistalouden käytön aiheuttama ar-
vonlisäveron oikaisu.

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

Järjestelmälliset muistiinpanot 
vuoden aikana tekevät eri selvitysten 
teot suhteellisen vaivattomaksi. Jäl-
kikäteen tehtynä 
se on paljon työ-
läämpää.

HEIKKI OJALA 

Talousjohtaminen

MUISTA MYÖS 
NÄMÄ

Vuosimenoksi hyväksytään alle 
1 000 € konemenot ja alle 
2 500 € rakennusten korjaus-
meno.

Koneiden, rakennusten ja sala-
ojien alle 1 000 € menojäännös-
arvo voidaan poistaa kerralla.

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

Ulkomaanpäivärahoja 2021: 
Alankomaat 71 €, Brasilia 
57 €, Britannia 62 €, Irlanti 
68 €, Kanada 67 €, Ranska 70 
€, Ruotsi 61 €, Saksa 65 €, 
Tanska 70 € ja USA 70 €.

Matkakustannusten ja elantoku-
lujen korvaukset vuonna 2021: 
0,44 €/km, peräkärry + 7 snt/
km ja tavarat joiden paino > 
80 kg +3 snt/km, osapäiväraha 
20 € ja kokopäiväraha 43 €. 
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OmaVerossa
kaikki veroasiat

Maatalouden harjoittaja palauttaa veroilmoituksen vuodel-
ta 2020 viimeistään 1.4. Maatalousyhtymien veroilmoituk-
sen (Y2) viimeinen jättöpäivä on 1.3.2021. Vuosimenettelyssä 
olevien maa- ja metsätalousyrittäjien on jätettävä arvonlisä-

veroilmoitus viimeistään 1.3.2021. Tämä on myös energiatuotteen val-
misteveroilmoituksen viimeinen jättöpäivä. Metsätalouden veroilmoi-
tuksen (2C) viimeinen palautuspäivä on 1.3., paitsi jos henkilö harjoit-
taa joko maatalous- tai elinkeinotoimintaa, silloin viimeinen palautus-
päivä on 1.4.

Esitäytetty henkilökohtainen veroilmoitus on tarkistettava ja korjat-
tava 1.4.2021 mennessä. Lomakkeella ilmoitetaan esim. henkilökohtai-
set vuokratulot sekä kotitalousvähennykseen oikeuttavat kustannukset.

Veroilmoitukset palautetaan helpoimmin Oma vero -nettipalvelus-
sa, johon maataloudenharjoittaja kirjautuu omilla pankkitunnuksil-
laan. Yhtymät tarvitsevat kirjautumiseen Suomi.fi -valtuutuksen. Katso-
tunnisteet ovat saaneet verottajalta jatkoaikaa 30.4.2021 saakka, joten 
tämän vuoden verolomakkeet voi vielä lähettää Katso-tunnisteilla. Suo-
mi.fi -valtuutus kannattaa hankkia mahdollisimman pian. Suomi.fi-val-
tuutuksen avulla voi myös valtuuttaa kirjanpitäjän hoitamaan tilan ve-
roasioita. 

Ottamalla käyttöön Suomi.fi-viestit voi luopua kokonaan viran-
omaisten lähettämästä paperipostista. Tieto uusista veroasioista, ku-
ten OmaVeroon saapuneesta veroilmoituksesta, kirjeestä tai päätökses-
tä tulee heti omaan sähköpostiin. 

Kirjanpito-ohjelmilla verolomakkeet voi lähettää osin ilman OmaVe-
roakin. Verottaja ei postiteta enää 
paperista palautuskuorta eikä täyt-
töoppaita. Paperilomaketta käy-
tettäessä on huomioitava, että lo-
makkeen on oltava perillä 1.3. ve-
rohallinnossa, joten postinkulkuun 
kannattaa varata riittävästi aikaa.

KIRSI SAARIKETTU JA HEIKKI OJALA

C-hintaista maitoa ei kannata kenenkään tuottaa. 
B-hintaisen maidon tuotanto on järkevää minimoida, 
jos oman tilan todellisia tuotantokustannuksia ei ole 
selvitetty tai tilakohtainen laskelma osoittaa 
B-hintaisen maidon tuottavan liian alhaisen katteen.

B-hintaista maitoa tuotetaan jon-
kinlainen määrä melkein jokaisella 
maitotilalla, koska A-hintaisen mai-
don riittävä tuotanto on turvattava 
pienimmän tuotannon kaudella syk-
syllä. Lehmäkiertoa on käytännössä 
mahdotonta saada niin tasaiseksi, 
että B-hintaisen maidon tuotannon 
pystyisi välttämään kokonaan. Mi-
tä lähemmäksi kotimaisen kysynnän 
määrää maidon kokonaistuotanto 

laskee, sitä paremmat mahdollisuu-
det meijerillä on nostaa tuottajahin-
taa tai estää sen lasku.

Valiolaisten meijereiden siirryttyä 
sopimustuotantoon, niiden tuotta-
jatiloilla on tarve miettiä optimaa-
lista tuotantomäärää. Tuotantokus-
tannusten taso ja erityisesti viimeis-
ten litrojen tuotantokustannus rat-
kaisee, millaiseen tuotantomäärään 
omalla tilalla pitää tähdätä. Kan-

Maidontuotannon sopeuttaminen
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Valiolaisten meijereiden siirryttyä sopi-
mustuotantoon, niiden tuottajatiloilla on 
tarve miettiä optimaalista tuotantomää-
rää. Keskituotoksen nousu voi navetan 
ylitäyttötilanteissa korvata jopa puolet 
lypsylehmien määrän aiheuttamasta tuo-
tannon laskusta. 

Maidontuotannon sopeuttaminen
nattavuuskirjanpitotiloilla vuotuiset 
tuotantoon välittömästi liittyvät me-
not olivat vuonna 2018 keskikokoi-
silla maitotiloilla 25-26 senttiä/myy-
ty maitolitra. Koneiden korjauskus-
tannus nostaa kuluja vielä 2,5-4,1 
senttiä/litra. 

Optimointi lyhyellä ja 
pidemmällä aikajänteellä
Kuluvan sisäruokintakauden aikana 
nyrkkisääntö B-maidon minimoimi-
sen osalta ei toimi sellaisenaan, var-
sinkin jos tilalla on runsaasti heikos-
ti kesän yli säilyvää säilörehua varas-
tossa (esimerkiksi paalirehut). Rehut 
on joko myytävä tai maidontuotan-
to on mitoitettava niin, että rehut 
tulevat syötetyksi viimeistään kesäl-
lä. Kun turvataan karkearehun jat-
kuva saatavuus lehmille, on mahdol-

lista alentaa väkirehun käyttömää-
rää maltillisesti. Ruokinnan suunnit-
telulla pystytään vaikuttamaan myös 
maidon pitoisuuksiin.

Kun välttämätöntä suuremman 
B-hintaisen maidon määrän tuot-
taminen ei pidemmällä aikajänteel-
lä yleensä ole järkevää, tarkoittaa se 
useimmilla tiloilla lehmämäärän vä-
hentämistä yli viidellä prosentilla. 
Poistolehmien valinnassa on otetta-
va huomioon myös tuotannon tasai-
suus. Keskituotoksen nousu voi na-
vetan ylitäyttötilanteissa korvata jo-
pa puolet lypsylehmien määrän ai-
heuttamasta tuotannon laskusta. 
Sen lisäksi poistoeläimistä saatavat 
myyntitulot helpottavat maksuvalmi-
uden säilyttämistä muutosvaiheessa.

Myös hiehojen määrä on syytä 
tarkentaa vastaamaan tulevaa tar-
vetta ja samalla pyrkiä säätämään 

poikima-ajankohtia. Yli 28 kuukau-
den poikimaikää ei ole järkevää ta-
voitella. Tasainen poikimakierto ei 
tapahdu hetkessä eikä se pysy op-
timaalisena ilman jatkuvaa enna-
kointia. ProAgrian Tuottoennustetta 
kannattaa sen vuoksi hyödyntää ak-
tiivisesti ja tarkistaa suunnitelmia ai-
na 3–6 kuukauden välein.

Peltoviljelykin on 
sopeutettava 
Maitotilan peltoviljelykin on so-
peutettava, jotta alenevan maidon 
myyntitulon vaikutukset yrittäjätu-
loon tulevat minimoiduksi. Tärkein 
sopeuttamiskeino on mitoittaa ti-
lan nurmiala muuttuvaa eläinmää-
rää vastaavaksi. Kulku- ja kuljetus-
kustannusten hillitsemiseksi talous-
keskuksen lähellä olevien peltojen 

kasvukunnon parantamiseen kan-
nattaa kiinnittää erityistä huomiota. 
Kaukana olevien peltolohkojen koh-
dalla voidaan harkita kunnostuske-
santoa tai niiden viljelystä luopumis-
ta. Verotehokas tilusvaihto tai pel-
lon myynti ovat perusteltuja, jos pel-
tolohko sijaitsee etäällä talouskes-
kuksesta ja erillään muista pellois-
ta. Varsinkin ns. sopimuspeltojen 
(tuet nostaa maanomistaja, käytän-
nön viljelytoimet tekee maidontuot-
taja) viljelyyn tulee suhtautua kriitti-
sesti. Niiden rehulla tuotetulle mai-
dolle tulee helposti 5–6 sentin lisära-
site menetetyn tuen ja monissa tapa-
uksissa suurten kuljetuskustannus-
ten takia. 

Säilörehun hävikit näkyvät pank-
kitilillä valitettavan hyvin. Vaikka säi-
löntä onnistuisi hyvin, hävikki on liki 
kymmenesosa säilötystä rehun kui-
va-aineesta. 20 prosentin hävikki ei 
ole lainkaan harvinainen. Se tarkoit-
taa maidon tuotantokustannuksen 
nousua 0,7–0,8 sentillä/litra hyvin 
onnistuneeseen säilöntään verrattu-
na. Pahimmillaan hävikki voi nostaa 
maidon tuotantokustannusta jopa 2 
sentillä maitolitraa kohti. 

Eurot päätöksenteon 
pohjaksi
Tuotantokustannusten tunteminen 
niin kasvi- kuin kotieläintuotannon 
osalta on avain oikein mitoitettuihin 
sopeutustoimiin. ProAgria on uudis-
tanut tai uudistamassa talousseu-
rannan työkalujaan. Näin pystymme 
tuottamaan mahdollisimman katta-
vaa vertailutietoa kunkin tilan kehit-
tämiskohteiden havaitsemiseksi ja 
kehittymisen seuraamiseksi. Raha-
liikenteen suunnittelu eli budjetoin-
ti, tuottoennuste, maidontuotannon 
sopimustsekki ja viljelykasvien tuo-
tantokustannuslaskenta ovat hyviä 
työvälineitä, kun maitotilan toimin-
taa ja taloutta arvioidaan sopimus-
tuotantoon siir-
tymisen aiheutta-
massa muutosti-
lanteessa.

JUHA
HÄMÄLÄINEN
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E
urotsekki on Karjatsekin eu-
roversio. Kun Karjatsekissä 
keskitytään havainnoimaan 
navetalla eläimiä ja olosuh-
teita, Eurotsekissä pureudu-

taan tilan taloudellisiin lukuihin. Pal-
velu voidaan tehdä Teams-etäyhtey-
dellä tai perinteisenä tilakäyntinä.

Tulojen virtaa ja 
menojen kohinaa 
Kustannuspuntari on Minun Maa-
tilani -ohjelmistossa tuotostarkkai-
lussa oleville tiloille ilmainen laskuri, 
jossa selvitetään muuttuvien kustan-
nusten rakenne myytyä maitolitraa 
kohti. Tietojen siirto tapahtuu Web-
Wakasta automaattisesti. Tuloslas-
kelmasta ja veroilmoituksesta tiedot 
siirretään käsin Kustannuspuntariin. 
Sen voi tehdä asiantuntija tai tilan-
väki itse. Kustannuspuntarissa tulos-
vertailu onnistuu muiden samankal-
taisten tilojen tai alueellisesti valittu-
jen tilojen tuloksiin. 

Kipukohtien ja 
hukkien selvittely
Mittaamalla tilan omaa tulosta ja 
vertaamalla sitä muiden saamiin tu-
loksiin päästään hyvin kartalle siitä, 

onko omalla tilalla jäänyt joku asia 
vähemmälle huomiolle. Kun asiaan 
paneudumme, tuloskin paranee. Pro-
Agrian verkkopalveluissa Tilakunto 
antaa suuren määrän vertailuaineis-
toa siitä, miten tila sijoittuu missä-
kin tunnusluvussa. Tilakunnon pro-
senttijakaumasta voidaan miettiä ti-
lalle sopivat askeleet, kun tavoitel-

laan parempaa tulosta. Vuosivertai-
lu näyttää, millainen kehityspolku ti-
lalla on ollut viimeisen viiden vuoden 
aikana.

Entten tentten, 
poistanko vai enkö poista
Ruokinnan seuranta ja suunnittelu 

on kätevä työkalu kustannusten seu-
rantaan lyhyellä aikavälillä. Käytän-
nön toimenpiteiden suunnittelua voi 
helpottaa, jos rahavirtoja mietitään-
kin euroa eläintä ja kuukautta koh-
ti eikä senttiä litraa kohden. Jos eläi-
mille on poistotarvetta normaalia 
enemmän, huomiota kannattaa kiin-
nittää myös tulon menetyksiin, jotka 
jäävät saamatta, jos karjassa on ki-
puileva eläin. 

Ja kuka niitä seuraa?
Bisnes+:aan tilat voivat itse valita ha-
luamansa tunnusluvut ja määrittää 
raja-arvot missä minkäkin tunnuslu-
vun tulisi pysyä. Värikoodit helpotta-
vat seurantaa. Bisnes+ on osa Minun 
Maatilani -ohjelmiston etusivua. Se 
kannattaa ehdottomasti ottaa käyt-
töön. Koelypsyjen kausiraportin vuo-
sittaiset tavoitteet, samoin kuin vuo-
sivertailu, on syytä päivittää vastaa-
maan tämän hetken tilannetta. Näi-
hin kaikkiin voidaan paneutua yh-
dessä asiantunti-
jan kanssa ja miet-
tiä tilakohtaisia ta-
voitteita.

TUIJA KORPELA

Eurotsekkiä tekemään!

Kotieläin

Mittaamalla tilan omaa tulosta ja vertaamalla sitä muiden saamiin tuloksiin päästään 
hyvin kartalle siitä, onko omalla tilalla jäänyt joku asia vähemmälle huomiolle. Kun asi-
aan paneudumme, tuloskin paranee.

O
jamäen Talli Kannuksessa 
on perustettu 2008. Tallin 
omistaa Janne Ojamäki. 
Jannen sisko Ulla Ojamäki 
vastaa ratsastustunneista. 

Ulla ja Janne Ojamäen mielestä on 
luontevaa, että yhteistyö ProAgrian 
kanssa jatkuu lypsykarjasta luopumi-
sen jälkeenkin. Ennen tilakäyntiä Ulla 
Ojamäki pohti Tallitsekin virallisuut-
ta ja pelkäsi, etteivät tallin mitoituk-
set riitä. – Karsinat on itse tehty kier-
rätysmateriaalia hyödyntäen van-
haan navettaan, jossa on rajallises-
ti tilaa, toteaa Ulla. Tallitsekki-käyn-
nillä havainnoitiin mahdollisuuksia 
ja etsittiin kehittämiskohteita. Ulla 
Ojamäestä oli mukava huomata, et-
tä karsinoiden mitat riittävät isom-
mallekin hevoselle. Myös luxmittauk-
sessa valaistus oli hyvä. Talliin valoa 
tuli isoista ikkunoista ja vaaleat pin-
nat lisäsivät valoisuuden tunnetta.– 
Tallitsekissä hevosten hyvinvointi oli 
etusijalla. Pohdimme hevosten vaa-
timaa työnmäärää, mittasimme pai-
noja ja arvioimme kuntoluokkia. Ko-
kemus oli positiivinen, kertoo Ulla. 

Matalan kynnyksen palvelu
Ulla Ojamäen mielestä on nykyai-
kaista kehittää omaa toimintaa avoi-
mesti. – Tallitsekki-palvelu sopii vas-
ta-alkajille ja kokeneemmille hevos-
alan toimijoille, sanoo Ulla Ojamä-
ki. Hänen mielestään siitä kannattaa 
käyttää, kun valmistautuu hakemaan 
Suomen Ratsastajainliiton jäsentallik-
si tai on hakemassa investointitukea. 
Ulla Ojamäki toivookin yhteistyötä ja 
jatkoa palvelulle. ProAgrian liiketoi-
minnan johtamispalvelut, talouspal-
velut, EU-tukineuvonta, kasvituotan-
non palvelut, luomuasiantuntijapal-
velut, testaus- ja tarkastuspalvelut se-
kä rakennus-, ympäristö- ja vesitalo-
uspalvelut sopivat myös hevostiloille, 
varsinkin jos niillä on kasvinviljelyä. 
ProAgrian Lean-palvelut sopivat myös 
tallissa hukan poistamiseen, työn jär-
keistämiseen sekä tulojen lisäämiseen. 
Myös kuvalliset työ-
ohjeet voidaan teh-
dä helpottamaan 
tallin rutiineja. 

JENNY KLEMOLA

ProAgrian kuvapankki

Jenny Klemola

Tsek tsek

Tallitsekki Ojamäen Tallilla

Ulla Ojamäki suosittelee Tallitsekki-palvelua vasta-alkajille ja kokeneemmille hevos-
alan toimijoille.
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Talousjohtaminen

Maitotilan laajentaminen
ei aina tuo toivottua tulosta

Y
ksikkökohtaiset tuotan-
tokustannukset (€/litra) 
alenivat Taloustohtori-
aineistossa selvästi tuo-
tantomäärän kasvaes-
sa, mutta niin kävi myös 

maitolitraa kohti saaduille tuotoil-
le. Yrittäjätulon kasvu jäi hyvin vaa-
timattomaksi, sillä se oli ainoastaan 
0,4 senttiä lisämaitolitraa kohti, kun 
vertailua tehdään edelliseen koko-
luokkaan (37 €/lehmä). Keskimää-
räinen litrakohtainen maataloustulo 
oli 250 000–500 000 € kokoluokas-
sa 8,2 senttiä, kun 500 000–750 000 
€ kokoluokassa se oli enää 4,3 sent-
tiä.

Kasvu aiheuttaa kone- ja raken-
nuskustannusten nousua ja ne kas-
vavat myös tuotettua maitolitraa 
kohden laskettuna. Ostorehukus-
tannus/maitolitra kasvoi muista tar-
vikekustannuksista poiketen. Myös 

muissa kuluissa tapahtui kasvua: 
vuokrakulut kasvoivat tuntuvasti, sa-
moin muut konekustannukset kuin 
poistot. Tuottopuolella tuet pieneni-
vät litraa kohti merkittävästi. Tämä 
johtui osin siitä, että peltoala kas-
voi alisuhteisesti maitomäärän kas-
vuun verrattuna. Aineisto antaa viit-
teitä myös siitä, että ns. sopimuspel-

lot yleistyvät suuremmilla tiloilla hei-
kentäen taloustulosta.

Tarkasteltaessa isojen tilojen par-
haiten ja heikoiten menestyneitä tilo-
ja, huomio kiinnittyy sähkömenojen 
suureen osuuteen heikoiten menes-
tyneillä tiloilla. Tämä antaa viitteen, 
että nimenomaan automaattilypsyti-
lojen kannattava kasvu on ongelmal-

lista. Asemalypsytiloilla laajennus 
voidaan mitoittaa saatavilla olevien 
pelto- ja muiden resurssien mukai-
sesti, mutta automaattilypsytiloilla 
laajentuminen tapahtuu robottiker-
rannaisittain. Se puolestaan heiken-
tää yrittäjien asemaa neuvoteltaes-
sa esim. pellon vuokrasopimuksista.

Johtopäätöksenä Taloustohtori-
aineistosta voidaan sanoa, että re-
huntuotannon kustannuksiin täytyy 
maidontuotannon laajennusinves-
toinneissa kiinnittää selvästi enem-
män huomiota. Sen lisäksi laajentu-
misen perustuminen täysin velkara-
hoitukseen heikentää merkittävästi 
laajentaneen tilan 
riskinsietokykyä.

JUHA 
HÄMÄLÄINEN 

Jarmo Vainionpää

ProAgria Keski-Pohjanmaan uusi kehityspäällikkö Jouni In-
galsuo sai perehtymistehtäväkseen tutustua kannattavuus-
kirjanpitotiloilta kerättyyn eri kokoisten maitotilojen aineis-
toon vuodelta 2018. Se on koottu LUKEn ylläpitämään kai-
kille avoimeen Taloustohtori-nimiseen palveluun (https://
portal.mtt.fi/portal/page/portal/taloustohtori). Tulok-
sia on analysoitu useamman asiantuntijan voimin erityisesti 
maitotilojen laajentumisen näkökulmasta. Aiheen ongelmal-
lisuuteen on törmätty useasti käytännön neuvontatyössä.

Maitotilojen kasvu yli yhden lypsyrobotin koko-
luokan ei välttämättä tuota odotettua taloustuloksen 
parantumista. Maitotilojen kannattavuutta kuvaava 
kannattavuuskertoimen keskiarvo kääntyy sekä 
Taloustohtori- että Taloustietopankki-aineistoissa
laskuun, kun liikevaihto ylittää 400 000–500 000 €.
Neuvontatyössä saadut havainnot tukevat 
tilastoaineistojen tuloksia.
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Toiminnanjohtaja
Eero Hakala
Puh. 0400 162 445,
eero.hakala@proagria.fi Keski-Pohjanmaan Kalatalouskeskus

Tarina Haapajärven Lohijoesta
ja sen kunnostamisesta

Tämä tarina kertoo Haapajärven Lohijoesta, mutta 
sen aiheen voisi sijoittaa mille tahansa virta-alueelle 
laajalla Pohjanmaalla, niin huolellisen samankaltaisesti 
ihminen on virtoja, jokia, puroja ja ojiakin seudullamme 
käsitellyt. Osin ymmärrettävistä syystä, pääosin siksi, 
koska on ”täytynyt”. 

L
ohijoki on noin 22 kilometriä 
pitkä, vedenlaadultaan hyvässä 
kunnossa (kiitos lukuisten läh-
teiden) oleva Pitkänkankaan 
harjualueen vierustoja seurai-
leva Kalajoen latvapuro Haa-

pajärven ja Pyhäjärven kaupunkien ra-
jamailla. 

Kalajoen pääuomassa vuosikym-
menten saatossa toteutettujen patoa-
misten ja laajojen uomamuokkausten 
myötä menetettiin jokeen leimautunei-
den vaeltavien kalojen synnyin- ja elin-
alueet ja mm. taimenen vaellusyhte-
ys mereltä Lohijoelle katkesi. Samois-
sa temmellyksissä menetettiin meritai-
menen lisäksi Kalajokeen noussut lo-
hi. Lohijoen taimen säästyi ja sen ka-
lastustakin harrastettiin, enemmän tai 
vähemmän salassa, aina kuluvan vuo-
situhannen alkuvuosiin saakka. 

Lohijoen muuttaminen alkoi sata-
kunta vuotta sitten, kun sen uomaa 
muokattiin puun uiton tarpeisiin. Uit-
to loppui jo ennen sotia ja jäljelle jäivät 
hiljalleen paikoilleen rapistuneet puiset 
uittorännit ja -suisteet. Taimenta joes-
ta saatiin, siitä kavalsivat näreisiin no-
jailevat onkivavat. Sotien jälkeisten pe-
ruskuivatusten rankat ruoppaukset ja 
uomaoikaisut heikensivät Lohijoen ti-
laa ja ilmettä. Valuma-alueen metsä-
maiden ja soiden ojitukset nopeuttivat 
veden kulkua ja suuret virtaamavaihte-

lut kiihdyttivät kaivamattomienkin uo-
maosuuksien muuttumista. Muokka-
usten jäljet näkyvät edelleen jokimaise-
massa luonnottoman suorina ja tasa-
leveän ilmeettöminä jokipätkinä sekä 
jokivarsien rantapenkkojen sortumina. 
Ja uomassa alati kulkeutuvana hiek-
kana. Joillakin alueilla Lohijoki säilytti 
omaleimaista ja viehkoa ilmettään jo-
pa niin, että osista jokivartta muodos-
tettiin suojelualueita.

Lohijoen uomaan ja valuma-alueel-
le kohdistuneiden rankkojen ihmistoi-
mien sekä vastuuttoman kalastuksen 
vuoksi oltiin menettämässä joessa sin-
nittelevä taimenkanta kokonaan. Hei-
koimmillaan kannan tila oli 1990-lu-
vun alkupuolella. Jo tuolloin joukko 
kansalaisia oli syvästi huolissaan Lohi-
joen ja sen tammukan tulevaisuudesta. 
Huoli vain lisääntyi, kun hoksattiin Lo-
hijoen taimenen poikkeavan geeniperi-
mältään muista Perämeren taimenista. 
Sitä ei oltu muualta tuoduin istutuksin 
sotkettu ja sen tulkittiin olevan jäänne 
Kalajoen muinaisesta taimenkannas-
ta. Tuolloisten ja etenkin myöhempi-
en kalastoselvitysten tulokset vihjaili-
vat, että ruopattujen alueiden kuntou-
tumisen ja salakalastuksen vähenemi-
sen myötä taimenkanta oli alkanut hy-
vin, hyvin hitaasti kohentua. Havain-
not saivat parikymmentä vuotta sitten 
joukon ihmisiä tuumaamaan, että jo-

tain topakampaakin voitaisiin joen ja 
sen taimenen eteen tehdä. 

Kunnostusten suunnittelusta 
sen toteutukseen
Ensitoimina inventoitiin ja katsastel-
tiin joen kalataloudellinen tola. Vuo-
situhannen alkuvuosina tehdyssä tar-
kastelussa havaittiin, että joella on jäl-
jellä niin vähän kelvollisia taimenen li-
sääntymis- ja pienpoikasalueita, ettei-
vät ne riitä ylläpitämään horjuvaa tai-
menkantaa. Inventoinnissa puuhaillut 
kaksikko (Arto Hautala ja Eero Haka-
la) laati siihen ja myöhemmin maas-
tossa havaittuun pohjautuvan Lohi-
joen kunnostussuunnitelman. Vuon-
na 2008 valmistuneen suunnitelman 
lähtöajatuksena oli Lohijoen taimenil-
le käypäisten kutu- ja pienpoikasaluei-
den lisääminen. Suunnitelman toimek-
siantajien (Pohjois-Pohjanmaan kala- 
ja ympäristö ELY:t) ajatuksena oli se, 
että suunniteltavien muutosten tuli-
si olla niin vähäisiä, ettei raskaaseen 
vesilain edellyttämään lupaprosessiin 
olisi tarvetta. Kunnostuskohteiksi va-
likoitui 14 kriteerit täyttävää aluetta.

Suunnitelman toteutus alkoi konk-
retisoitua vuonna 2016, jolloin Lohijo-
en laajimpia vesi- ja maa-alueita hal-
litseva Metsähallitus lupautui hanke-
hakijaksi ja Haapajärven osakaskun-
ta ja kaupunki hankkeen myötäkump-
paneiksi. Kunnostusten toteuttaminen 
varmistui loppuvuonna 2019, jolloin 
hankkeelle saatiin valtion avustus ve-
sien- ja ympäristönhoidon edistämi-
sen ja vesiensuojelun tehostamisohjel-
masta. 

Hanke laitettiin jalalle keväällä 
2020, jolloin Metsähallituksen Luon-
nonsuojelupalvelut kilpailutti hank-
keen työnjohdon ja konetyöt sekä ni-

mitti Sari Kaartisen hankepäälliköksi. 
Hankkeen työnjohdosta vastaamaan 
pestattiin Keski-Pohjanmaan kalatalo-
uskeskus ja konetöiden tekijäksi valit-
tiin paikallinen konetyöurakoitsija Mi-
ka Nybacka.  

Huomioita kunnostuksen 
kulusta
Kunnostuspuuhat aloitettiin touko-
kuussa 2020, jolloin tarkasteltiin mi-
ten kulku kunnostuskohteille ja mate-
riaalin kuljetus niille onnistuisivat se-
kä laadittiin vesien- ja maanomistajien 
kanssa sopimukset alueiden käytöstä. 
Kävipä Metsähallituksen maisema-ark-
kitehtikin arvioimassa kunnostettaviksi 
aiottujen kohteiden kulttuurihistorial-
lisia arvoja ja laati havainnoistaan kel-
po raportin. Valmistelevien töiden lo-
puksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
esitti näkemyksensä siitä, millaisin reu-
naehdoin päivitettyjä suunnitelmia oli 
lupa toteuttaa. 

Elokuussa päästiin vihdoin toimiin-
kin, kun kaivinkone ajaa kolkuteltiin 
Hakolamminkosken niska-alueille. Kun 
havaittiin, ettei rankasti peratun, tasa-
syvyisen ja jyrkkäpartaisen jokiuoman 
palauttaminen alkuperäiseen kuosiin-
sa ollut ELY:n reunaehtoja ylittämättä 
mahdollista, pyrittiin monimuotoista-
maan jokiympäristöä kevyemmin kei-
noin eli vettä nostamatta ja rantoja 
kaivelematta. Käytännössä se tapah-
tui istuttaen uomasta tai sen partailta 
löytyneitä isoja kiviä joen pohjille sekä 
uomassa ollutta liekopuustoa sopivas-
ti asetellen. Siinä sivussa koetettiin seu-
loa mudan, hiekan ja murikoitten se-
kaan hautautunutta sopivaisenkokois-
ta soraa taimenten kutualueiksi. Vähä-
lukuisiksi ja pienialaisiksi nuo sorapai-
kat jäivät, niin huolellisesti joki oli ai-
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Kalastussivustoja: 
ahven.net  •  eraluvat.fi  •  luontoon.fi  •  kalastusrajoitus.fi  •  kalat.fi  •  mmm.fi

Eero Hakala

Korona toi paljon uusia harras-
tajia kalastuksen pariin ja kalas-
tonhoitomaksujen kertymä ko-
hosi uudelle tasolle. Hyvä niin. 

Samalla on kannettu huolta kotimai-
sen kalan vähyydestä ruokapöydässä. 
Tämän korjaaminen edellyttää, että 
saamme lisää ammattimaisia kalasta-
jia ja kalankasvattajia. Monia esteitä 
on raivattava pois, hylkeet etunenäs-
sä. Myönteinen asia on myös ollut voi-
makas panostus virtavesien kunnos-
tukseen. Sanoista on ryhdytty tekoi-
hin ja paljon hyvää saatu aikaan. Pa-
toja ja muita kalojen nousuesteitä ol-
laan lisääntyvässä määrin poistamas-
sa. Olenpa jossakin lehdessä nähnyt 
ehdotuksen Korpelan padon poistami-
seksi. Aika näyttänee!

Asia, joka viime vuonna suuresti 
muuttui, on kokouskäytännöt. Yhdis-
tykset ovat pitäneet etäkokouksia joko 
kokonaan tai niin, että läsnä on enin-
tään 10 henkilöä ja loput etänä. Etä-
kokoukset varmasti yleistyvät osakas-
kuntienkin keskuudessa halusimmepa 
tai emme. Kehotankin osakaskuntia 
touhuamaan uudentyyppisiä kokouk-
sia. Saattaisimme saada mukaan toi-
mintaan innokkaita nuoria kalastuk-
sen harrastajia, jotka eivät etäisyyden 
tai muun syyn vuoksi pääse paikan 
päälle.

Kalastuspäiväkirja
Ajattelin laskea päiväkirjastani, joka 
on Pellervon iso kalenteri, monenako 
päivänä syötävää kalaa kertyi viime 
vuonna. Saalista näytti tulleen 48 päi-
vänä. Kovin vaan jakautui epätasaises-
ti. Marras-joulukuussa ei tullut saalista 
ollenkaan (ei ollut pyyntiäkään) ja tou-
kokuussa saalista tuli 17 päivänä. Sil-
loin saatiin purkittaa särkiä, jauhettiin 

haukia pakasteeseen ja perattiin sa-
vuahvenia. Hyvin ne rasvattomat ka-
lat säilyvät useamman kuukauden 
pakasteessa. Särki purkissa helposti 
puoli vuotta tai vuodenkin. Ehkä on 
hyvä, että voi syksyllä keskittyä enem-
pi riistalihan syömiseen ja käydä välillä 
kaupasta ostamassa kotimaista kalaa 
ja kalatuotteita.

Jäät
Satuin helmikuun alussa järvelle, kun 
naapuri oli jääkairan ja mittanauhan 
kanssa mittailemassa jään vahvuuksia. 
Jään kokonaisvahvuus oli 35 cm, sii-
tä n. 10 cm kohvajäätä ja useamman 
sentin vesikerros jäiden välissä. 
Pohdimme välikerroksen jäätymistä 
ja totesimme, että keväällä kaikki jää 
ei sitten ole teräsjäätä. Lumisimmissa 
paikoissa voi nytkin jää olla pakkasista 
huolimatta pettävää.

Liikkukaahan turvallisesti vesillä 
kalareissuilla ja muistakaa, että kai-
kenlaisille saaliskaloille löytyy hyviä ka-
laruokareseptejä. Roskakaloja ei ole 
olemassakaan.

MAUNO KORHONEN
puheenjohtaja

kanaan tältä osin perattu ja tulvat 
hoitaneet jälkihuuhtelun. 

Surullisen hupaisaa on, että so-
raharjun vierustoja seurailevan joen 
pohjille piti perustaman soraikoita 
kauempaa, aina Ullavasta saakka, 
paikalle tuodulla soralla. Samaan 
koskijatkumoon kuuluvan Pitkäkos-
ken niskalla avarrettiin kuivillaan 
ollutta ja uittoaikoina soukennet-
tua sivu-uomaa pienpoikasalueek-
si ja leviteltiin uoman suulle soraa 
taimenten toivottuja lemmenpuu-
hia varten. Sitä touhutessa ihme-
tystä herätti se, millaista olikaan ol-
lut esi-isäimme temmelys tuolloin, 
rapiat sata vuotta sitten, kun oli-
vat uittopuuhissaan ja sen aikuisin 
vehkein siirrelleet kuutioluokan ja 
sitäkin suurempia kiviä sivu-uoman 
tukkeeksi. Kunnostustyössä ei tah-
tonut 18 tonnin kaivurin onka nii-
den vierittelyyn piisata. 

Alajuoksun alimman, Harakka-
perän nimeä kantavan koskialueen 
konetyörupeamassa vellottiin uo-
masta sivuun siirrettyjä kiviä takai-
sin jokeen ja väliin poistettiin liian 
tukkoisilta alueilta murikoita pen-
kalle. Semmoista se on, ero uittoin-
sinöörin ja kalatalousasiantuntijan 
katsannossa. Uittoa varten pykätyt 
ja uomassa mahdollisesti kymme-
niä vuosia lilluneet puiset uittosuis-
teet jätettiin aloilleen ja rantarun-
goista värkättiin ohjuripuita kivivä-
lit täyttävän hiekan ohjaamiseksi 
rantamataliin. Uoman kaikenpuo-
lista elinvoimaa lisäävää liekopuus-
toa ei isommin poistettu jokiuo-
masta, pikemminkin toisin päin. 
Kapeaan uomaan lisäiltiin sopi-
vin paikoin soraa ja paikoin seu-
lottiin uomassa olleesta kivimate-
riaalista luomusoraikoita ja pienen 
kalan olomatalikoita. Joessa yritet-
tiin hääriä kaivurilla rantapuita tär-
velemättä. Karkeakivisempiä jakso-
ja puuhattiin isommille taimenille 
passaavammiksi elinalueiksi. 

Tuossa vaiheessa todettiin, et-
tei kaivinkoneella rytyyttely suojel-
luilla ja sievempänä säilyneillä jo-
kialueilla tullut kysymykseen. Siellä 
päätettiin korjailla uoman muutet-
tuja muotoja lihasvoimin. Työnjoh-
toa puuhaan ryhtyminen hieman 
arvelutti, elettiinhän oudon tauti-
sia aikoja. Vaan olipa asiaan sytty-
nyt Järvenpään Jarmo saanut hou-
kuteltua Pitkänkankaan ulkoilualu-
een kodalle toistakymmentä ylen 
innostunutta paikallista talkoo-
laista. Kodalta jokivarteen laskeu-
tunut talkooporukka jakautui kah-
teen ryhmään, joista toinen sakki 
tonki hienon hiekan tasaisen kivi-

kovaksi muuraamaa pohjasoraa ta-
likoilla, lapioilla ja kangilla irtonai-
semmaksi. Samalla joukko sijoitte-
li rannanvierustoilta esiin kaivettuja 
kivenmurikoita ja pöllinkappaleita 
sinne tänne monimuotoistamaan 
virtausoloja sekä luomaan soralaik-
kujen väliin syvyysvaihtelua. Toinen 
ryhmä keskittyi rakentelemaan ran-
noille ja uomaan sortuneista lieko-
puista pohjaan ankkuroituja ohju-
ripuita suuntaamaan pohjaa täyt-
tävää hiekkaa rantapenkereiden 
tuntumaan. Samoin puin yritettiin 
luoda kiihtyvän virran alueita, joil-
le hiekka ei läjittyisi kutusoraa peit-
tämään. Pieteetillä kumpainenkin 
sakki hommaan ryhtyi ja urakan 
päätteeksi kyseli, milloin tämmöis-
tä hyötyliikuntaa taas harrastetaan. 
Jäi hyvä mieli, kaikille. Toinen tal-
koosavotta kohdistui samoin kujein 
ylempänä jokivarressa olevalle ja jo-
en merkittävimmäksi havaitulle tai-
menen lisääntymis- ja poikasalueel-
le. Pätevää jälkeä, ihmisen mieles-
tä, syntyi sielläkin parin sadan met-
rin verran. Jälleen onnistunut savot-
ta muhevine eväineen ja nuotiojut-
tuineen. 

Jälkihuomiointia
Semmoista panimme merkille, et-
tä lähes kaikki rantojen omistajat 
antoivat luvan temmeltää tonteil-
laan. Varmastikin aiheesta sem-
moisesta, että ennakolta selitet-
tiin varsin tarkkaan mitä ollaan 
tekemässä ja miksi. Pikemminkin 
sellainen oli kylillä tuuminki, että 
olihan jo aika puuhata jotain jo-
en puolestakin. Vesien omistaji-
en palstat ovat Lohijoella sikin so-
kin ja toistensa lomassa. Siitäkään 
ei koitunut ongelmia. Koneyrittä-
jä ymmärsi puuhan luonteen ja 
omistautui savottaansa ja jälki oli 
moitteetonta, vaikka kone oli pie-
nelle joelle raskaahko. Talkooväen 
innostus tarttui työnjohtoonkin. 
Metsähallitus hoiteli oman roolin-
sa mallikkaasti ja heidän purokun-
nostusasiantuntijansa Pirkko-Lii-
sa Luhta ja Eero Moilanen antoi-
vat arvokkaita ja kokemuksellisia 
näkemyksiä kunnostusten toteut-
tamiseksi. Valmiiksi savottaa ei 
saatu, tokkopa milloinkaan, mut-
ta pikku korjailuja tehdään vielä 
tulevan suven aikana. Tähän asti 
onnistunut ponnistus ja toivoa so-
pii, että luonto kiittää ja taimen-
kin tykkää. 

On tuo somaa seutua ihmisen-
kin silmälle ja mielelle. Käykää vil-
kaisemassa. 

Mauno Korhonen

Koronan 
kourissa
kevättä 
kohti
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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

ANU KARHUKORPI
puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan
Maa- ja kotitalousnaiset

Katse kohti kevättä

Keski-Pohjanmaan Maa- ja 
kotitalousnaisten johtokun-
ta on järjestäytynyt ja käyn-
nistänyt vuoden 2021 toi-

mintansa. Uutena johtokunnan jä-
senenä aloitti Riikka Rekilä Lohtajal-
ta. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Maa- ja kotitalousnaisten tee-
mat kaudeksi 2021−2025 ovat Suo-
malaisen ruoan sankaritarinat, il-
mastomyönteinen ja kestävä yhteis-
kunta, monimuotoinen luonto ja 
Suomi kutsuu kylään. Näiden poh-
jalta on hyvä miettiä yhdistysten 
omaa toimintaa. Impin päivänä kut-
sutaan kaikki kylään ja järjestetään 
yhteinen yrttisaunatapahtuma Ka-
lajoella 11.6.2021, jos rajoitukset 
sen sallivat. Samaa ideaa voi toteut-
taa myös yhdistysten omissa tapah-
tumissa.

Keski-Pohjanmaan Maa- ja koti-
talousnaisten vuoden 2021 kurssi-
tarjottimelta löytyy monenlaisia val-
miskursseja. Kurssi voidaan toteut-
taa myös omien toiveidenne mu-
kaan. Jos koronarajoitukset jatku-
vat, kurssit onnistuvat myös Teams-

yhteyden kautta. Siitä meillä on ko-
kemusta viime syksyltä ja palaute oli 
yllättäen erittäin positiivista. Etäyh-
teydellä tapahtuvista kursseista yh-
teyttä voi ottaa Niinaan tai Anuun.

Toimintakertomukset 2021
On taas aika kertoa viime vuoden 
toiminnasta. Todennäköisesti ko-
rona peruutti paljon suunniteltu-
ja tilaisuuksia. Sen vuoksi on tärke-
ää, että kaikki toteutuneet tapah-
tumat kirjataan toimintakertomuk-
siin. Muistakaa myös verkkotapah-
tumanne ja osallistumisenne nii-
hin, kokoukset ja muut tapahtumat 
esimerkiksi Teamsissa tai Zoomis-
sa. Palauta toimintakertomus vii-
meistään 5.4.2021. Suosittelemme 
toimintakertomuksen lähettämistä 
sähköisellä lomakkeella. 
https://www.maajakotitalousnai-
set.fi/jarjestotoiminta/yhdistyssivut. 
Asiakirjapohjista löydät muokatta-
van word-lomakkeen ja käsin täytet-
tävän pdf-lomakkeen.

Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalous-
naisten huomionosoitukset 2020

Keski-Pohjanmaan vuoden 
2020 Maa- ja kotitalousnai-
seksi valittiin Helena Saaren-
pää Hillilän Maa- ja koti-

talousseurasta Himangalta. He-
lenalla on erittäin pitkä histo-
ria yhdistyksen jäsenenä ja pu-
heenjohtajana. Helena edustaa 
Maa- ja kotitalousnaisten pe-
rinteistä järjestötyötä ja hän on 
pitänyt Maa- ja kotitalousnais-
ten asioita esillä omalla esimerkil-
lään. Kiitos ja onnea Helena!

Keski-Pohjanmaan Maa- ja koti-
talousnaisten elämäntyöpalkinnolla 
huomioitiin kalajokinen Raili Mylly-
lä Pitkäsenkylän Maa- ja kotitalous-
naisista. Raili Myllylä on ollut järjes-
tön jäsen yli 45 vuotta, siitä 39 vuot-
ta Pitkäsenkylän Maa- ja kotitalous-
naisten johtokunnassa. Raili on toi-
minut pitkään Maa- ja kotitalous-
naisten äänenä ja pitää kaikissa yh-
teyksissä esillä hienoa järjestöämme. 
Kiitos ja onnea Raili!

Maa- ja kotitalousnaisten vuo-
den 2020 maisematekokilpailun tee-
mana oli Niityn lumo. Keski-Pohjan-

maan voittajaksi valittiin Raija Heik-
kilä Kalajoelta. Raija Heikkilä per-
heineen hoitaa suunnitelmallisesti 
arvokasta yli 50 ha suuruista perin-
nebiotooppia Kalajoen Vihaslahdes-
sa. Kohde on maakunnallisesti ar-
vokkaalla kulttuuri- ja maisema-alu-
eella sekä Natura 2000 -suojelualu-
eella. Maisemallisesti kauniiden ha-

kamaiden halki kulkee esteetön ja 
opastettu luontopolku. Niittyjä hoi-
taa kesäisin toista sataa Heikkilän 
lammasta. Raija on tehnyt satoja 
tunteja raivaustyötä alueella. Kiitos 
arvokkaasta työstä Raija!

KIRSI VARILA

Raili Myllylä

Helena Saarenpää

Maa- ja koti-
talousnaisten 
toiminta-
kertomusten 
palautus 5.4.2021 
mennessä

 

Vuosi  2020 oli haasteelli-
nen myös järjestötoimin-
nassa. Toimintaa ehdit-

tiin järjestää vain alkuvuonna ja 
kesällä kun korona hetkeksi hel-
potti. Impit sentään pääsivät 
pyöräilemään. Tärkeää on, että 
kaikki -vaikka vähäinenkin- toi-
minta saadaan tilastoitua.  Kä-
tevimmin toimintatiedot hoitu-
vat sähköisellä lomakkeella

https://link.webropolsurveys.
com/S/543C4B1185B499F7.

Maa- ja kotitalousnaisten yh-
distyssivujen kohdasta asiakir-
jat löytyy myös tulostettava ja 
muokattava toimintakertomus-
lomake.

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

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

Huom!

Maistuva, monimuotoinen,
kestävä, elinvoimainen

Kurssitarjotin 2021
Uusi virkeä minä -kurssi

Kurssi sisältää 4 tapaamiskertaa. Kurssilla käydään läpi kaikki hyvin-
voinnin osa-alueet (ravinto, liikunta, uni) ja se sopii vertaisryhmäksi 
elintapaohjaukseen. Ohjaajina Niina Vihelä ja Anu Ainasoja.

Terveellistä ja ilmastoystävällistä ruokaa -kurssi

Kurssilla valmistetaan yhdessä monipuolisesti eri ruokia alkuruuasta 
pääruokaan, herkkuja unohtamatta ilmastoystävällisesti ja terveellisyys 
huomioiden. Kurssin voi toteuttaa miehille omanaan tai kaikille avoime-
na. Ohjaajana Niina Vihelä.

Peruna on pop -ruokakurssi

Kokeilemme yhdessä hauskoja uusia reseptejä perunasta. Kylmiä, 
kuumia, suolaisia ja makeita herkkuja. Ohjaajana Niina Vihelä. 

Luonnonyrttikävely

Lähdetään yhdessä luontoon aistikävelylle ja tunnistellaan matkalla 
eteen tulevia luonnonyrttejä. Matka n. 2 km. Toteutus keväällä. Ohjaaji-
na Anu Ainasoja ja Niina Vihelä.

Hävikistä herkuksi -ruokakurssi

Miten kotitalouden ruokahävikkiä vähennetään? Valmistetaan herkkuja 
yleisimmin hävikkiin päätyvistä elintarvikkeista. Ohjaajana Niina Vihelä. 

Maistuvat salaatit -kurssi

Kurssilta saa uusia vinkkejä salaattivaihtoehtoihin. Valmistamme yh-
dessä muutaman klassikkosalaatin sekä tutustumme tämän hetken sa-
laattitrendeihin. Hyviä vinkkejä esim. kesän erilaisiin juhliin.

Kotitarveviljely

Kurssi sisältää 2 tapaamiskertaa. Ensimmäisellä kerrotaan minivihan-
nesten ja versojen kasvatuksesta ja toisella kerralla lavakasvimaan pe-
rustamisesta. Myös käytännön töitä. Ohjaajina Anu Ainasoja ja Niina 
Vihelä.

Voitte myös esittää toiveita kurssien aiheista!

Lisätiedot ja varaukset:
Niina Vihelä, niina.vihela@maajakotitalousnaiset.fi, p. 043 8254 281

Uusi virkeä minä
-elämäntapakurssi

Miniversojen kotikasvatus
Suosittu miniversokurssi 
nyt webinaarina!
ti 23.3. klo 17-18.30
ma 12.4. klo 17-18.30

Miniversot ovat pieniä, 
mutta ravintorikkaita 
kasvivauvoja. Ne moni-
puolistavat ruokavaliota 
sekä hellivät kehoa ja miel-
tä. Versokasvattamon hoito 
on helppoa ja onnistuu pienil-
lä panoksilla.

Kurssi toteutetaan Teams-yhteydellä. Opastamme huolella 
tekniikan käyttöön. Kurssin hinta 10 €/kerta.

Ilmoittaudu mukaan 18.3. mennessä Keski-Pohjanmaan 
Maa- ja kotitalousnaisten nettisivuilla » Tapahtumat ja ajan-
kohtaista » Tapahtumakalenteri » Miniversojen kotikasvatus

Kerätkää 8-12 hengen ryhmä, virkistykää ja 
voimaantukaa Niinan ja Anun kanssa. Kurssilta saat 
hyviä elämäntapoja vahvistavia neuvoja arkeesi. 
Nettikurssi sisältää neljä tapaamiskertaa, joissa korostuu 
vertaistuki ja yhdessä tekeminen.

* 1. kerta: Motivaatio ja tavoitteet
* 2. kerta: Ruoka
* 3. kerta: Liikunta
* 4. kerta: Uni ja palautuminen

Kurssi toteutetaan Teams-yhteydellä. Opastamme huolella 
tekniikan käyttöön.

Pyydä tarjous Niinalta: niina.vihela@maajakotitalousnaiset.fi

Muista tilata pihasuunnittelu tulevalle kesälle!
Kysy	tarjous:	anu.ainasoja@maajakotitalousnaiset.fi, 
p. 043 825 4284.

Anu Ainasoja
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Maaseudun

naisia

E
eva Saarenpää-Mendes 
asuu Saarenpään kyläl-
lä Lestijoen rannalla. Hän 
päätyi markkinointi- ja mat-
kailualalta ammattiainei-
den opettajaksi. Eläkkeelle 

jäätyään Eeva kouluttautui vanhus-
tenhoitoon erikoistuneeksi lähihoita-
jaksi ja tekee keikkatöitä tarvittaes-
sa. Vapaaehtoistyö veteraanien paris-
sa johti kipinään kouluttautua hoito-
alalle. Tällä hetkellä mummoilu on 
Eevan tärkein työ. 

Piia Arola muutti muutamia vuo-
sia sitten Helsingistä Halsualle, kun 
lomakeskus Masala houkutteli hä-
net matkailuyrittäjäksi. Kaksi poikaa 
asuu edelleen Helsingissä. Aiemmin 
Piia työskenteli mm. Valtiovarainmi-
nisteriössä johdon sihteerinä. Myös 
Piia on kouluttautunut vanhusten-
hoitoon erikoistuneeksi lähihoitajak-
si. Hoitotyö jäi, kun Piia tuli Halsual-
le kehittämään Masalan toimintaa. 
Piian mukaan matkailuyrittäjän täy-
tyy olla moniosaaja ja hyvät verkos-
tot ovat tärkeitä. Piia on viihtynyt 
Keski-Pohjanmaalla erittäin hyvin.

Maa- ja kotitalousnaisten 
toiminta vetää puoleensa
Eeva on pitkänlinjan maa- ja koti-
talousnainen. Ennen eläköitymis-
tään Eeva osallistui järjestön toimin-
taan silloin tällöin ehtimisensä mu-
kaan. Eläköitymisen jälkeen oli aikaa 
mielekkäälle harrastukselle. Nyt Eeva 
on Himangan Hillilän Maa- ja koti-
talousseuran johtokunnassa muka-
na aktiivisesti tapahtumissa ja niiden 
suunnittelussa. Piia on melko tuo-
re Halsuan Maa- ja kotitalousseuran 
jäsen. Ensimmäinen järjestökokemus 
Piialla oli Niina Vihelän vetämältä 
kakkukurssilta ja heti seuraavana oli-
kin ohjelmassa matka Tallinnaan. 

Kohtalokas matka Tallinnan 
joulumarkkinoille 2019
Järjestin retkeä Keski-Pohjanmaan 
Maa- ja kotitalousnaisille Tallinnan 
joulumarkkinoille 2019. Minulla oli 
majoituslistaa tehdessäni kaksi nais-
ta ilman huonekaveritoivetta. Laitoin 
Eevan ja Piian samaan huoneeseen ja 
kerroin heille, että tämmöinen siirto 
on tehty. Asia sopi molemmille hyvin, 
vaikka naiset eivät toisiaan tunteneet 
eivätkä olleet koskaan aiemmin ta-
vanneet. Ensikohtaaminen oli Tal-
linnan retken linja-autossa, kun Ee-
va meni huhuilemaan, että kukahan 

täällä on Piia. Naiset huomasivat sa-
man tien, että nyt löytyi sukulais-
sielu. Molempia kiehtoi toisen puhe-
lias, empaattinen ja lämmin olemus. 
Puheenaiheita riitti ja elämänkatso-
mus sekä arvomaailma kohtasivat. 
Molemmilla oli elämänkokemusta ja 
näkemystä asioihin. Loppuelämän 
ystävyys oli syntynyt. 

Naisten välinen helppo kanssa-
käyminen huomattiin ja jo Tallin-
nan reissulla. Matkakavereilta kysel-
tiin, että montako vuotta olette tun-
teneet. Viime vuoden maa- ja koti-
talousnaisten pikkujouluissa Kalajo-
ella heiltä kysyttiin, että oletteko si-
saruksia. Hyvä ystävyys ei vaadi vuo-
sia vaan samanlaisen mielenlaadun. 
Molemmat listaavat toistensa par-
haiksi puoliksi luottamuksen, huu-
morintajun, suvaitsevaisuuden se-
kä eteenpäin katsovan ja iloisen elä-
mänasenteen.

Maa- ja kotitalousnaisten 
toiminnan parhaat palat
Piia ja Eeva kertovat, että parasta 
toiminnassa on yhteisöllisyys, joka ri-
kastuttaa kylien elämää. Matkat ja 
retket ovat aivan parasta ja Eeva lis-
taakin useita reissuja, joissa hän on 
ollut vuosien varrella mukana. Reis-
suilla kohtaa samanhenkisiä ihmisiä 
ja oppii aina jotain uutta. Piiasta on 
hienoa, että myös poikkeusaikana 
voi osallistua kursseille etäyhteyksi-
en avulla. Hän uskoo, että etäkurssit 
jäävät maa- ja kotitalousnaisten oh-
jelmistoon jatkossakin. Seuraavaksi 
Piia osallistuu Miniversojen kotikas-
vatus -webinaariin. 

Terveiset päättäjille
Haastattelun lopuksi Eeva lähet-
tää terveisensä päättäjille: Pidetään 
maaseutu elinvoimaisena tuleville 
sukupolville ja varmistetaan palve-
luiden saatavuus myös maaseudulla. 
Etätyö mahdollistaa työnteon maa-
seudulta. Se edistää paluumuuttoa 
ja uusia asukkaita maaseudulle.

Kiitokset ihanille ystävyksille Ee-
valle ja Piialle haastattelusta. Me ta-
paamme viimeistään koko Suomen 
Maa- ja kotitalousnaisten Kekri-ta-
pahtumassa 
Seinäjoen 
Ruokaprovinssissa 
14.-16.10.2021!

KIRSI VARILA
Sielunsiskot Eeva Saarenpää-Mendes ja Piia Arola ystävystyivät maa- ja kotitalous-
naisten Tallinnan joulumarkkinareissulla 2019. 

Tällä kertaa Maaseudun naisia 
-sarjassa haastatellaan sielun- 
sisaria Eeva Saarenpää-
Mendesiä ja Piia Arolaa, jotka 
ystävystyivät maa- ja kotitalous-
naisten reissulla reilu vuosi sitten. 

Eeva ja Piia,
sielunsiskot Himangalta ja Halsualta

Kirsi Varila


