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Kuva: Leena Hanni

Ritva-Liisa Nisula
johtaja
ProAgria Keski-Pohjanmaa

Tuotosseuranta – 
ikinuori 120 vuotias
Tuotosseuranta käynnistyi Suomessa 1898 viidentenä maana maailmas-
sa. Vain Yhdysvallat, Tanska, Saksa ja Unkari ehtivät edellemme. Ruotsi ja 
Norja aloittivat tuotosseurannan samana vuonna kuin Suomi. Tänä vuon-
na juhlimme tuotosseurannan 120. toimintavuotta. 
 Tuotosseurannan tietoihin pohjautuvat monet tilanjohtamisen kannal-
ta oleelliset tunnusluvut. Tuotosseurannan tuloksiin nojaavat myös Pro-
Agrian palvelut. Ruokintaa optimoidaan tilakohtaisten maitotuotostieto-
jen pohjalta, maitomääristä ja -pitoisuuksista voidaan tehdä johtopäätök-
siä peltopuolen olosuhteista ja meijeriin toimitetun maidon määrä ja laatu 
ovat maitotilan talouslaskelmien perusta. Myös jalostus pohjautuu tuotos-
seurannan tietoihin. Maitonäytteestä voi jo määrittää tiineyden.
 Tuotosseurannan juhlavuonna uudistuvat myös KarjaKompassi-ruo-
kinnansuunnitteluohjelmisto sekä Ruokinnan ohjauspalvelut. KarjaKom-
passin Päivälaskelma auttaa karjan ruokinnan oikeellisuuden – niin ravin-
to-opillisen kuin taloudellisen – selvittämisessä sekä ruokinnan suunnitte-
lussa että käytännön ruokinnan toteutuksessa. 
 Karjantarkkailusta on tultu 120 vuoden aikana melkoinen tekninen 
harppaus sentrifugista elektronisiin maitomittareihen ja robottibokseihin. 
Myös palvelut ovat kehittyneet huimasti. Tekoäly ja tiedosta ennustaminen 
ovat seuraavia askeleita, joissa ProAgria tekee määrätietoista työtä tuotos-
seurantatiedon muuntamisessa tilanjohtamiseen hyödyksi. 

Tapahtumakalenteri
Hyönteisistäkö elinkeino?
Toholampi 16.3. klo 11-15.15, Toholammin kunnantalon kulttuurisali, 
Lampintie 5. Ilmoittautumiset (viim. 12.3.) ritva.jaakkola@kpedu.fi tai p. 
044 7250 625. 

Maatilan yhtiöittäminen
Toholampi, ti 27.3. klo 9.30-14.30, Osuuspankki. Aloituskahvi klo 9.30. 
Tilaisuus alkaa klo 10. Ilmoittautumiset (viim. 21.3.) ritva.jaakkola@
kpedu.fi p. 044 7250 625. 

Luonnonmukaisen tuotannon peruskurssi (5 pv)
Kannus, 20.-22.3. ja 27.-28.3. klo 9-15, Kannuksen kaupungintalon 
valtuustosali (Asematie 1). Ilmoittautumiset ja lisätietoja 13.3. mennessä
Jari Tikkanen p. 0400 162 147, jari.tikkanen@proagria.fi tai 
Seija Roimela, p. 040 847 9740, seija.roimela@proagria.fi. 

Luonnonmukaisen kotieläintuotannon peruskurssi (2 pv)
Kannus, 3.-4.4. klo 9-15, Kannuksen kaupungintalon valtuustosali 
(Asematie 1). Ilmoittautumiset ja lisätietoja pe 13.3. mennessä 
Jari Tikkanen, p. 0400 162 147, jari.tikkanen@proagria.fi tai 
Seija Roimela, p. 040 8479740, seija.roimela@proagria.fi.

Aurinkosähköjärjestelmä maatilalle tai turkistilalle
Kannus, ke 4.4. klo 10-14.30, K-P ammattiopiston Kannuksen toimi-
paikka, päärakennus Ollikkala, A-luokka (Ollikkalankatu 3, Kannus) 
Ilmoittautumiset (viim. 27.3.) ritva.jaakkola@kpedu.fi tai p. 044 7250 625. 

Jäsenrekisterin käyttökoulutukset
Kälviä, ti 20.3. klo 18.30-20.30, Kälviän aluetoimisto, Kälviäntie 24 
Sievi, ke 21.3. klo 18.30-20.30, Haikolantie 16
Ilmoittautumiset 14.3 mennessä, p. 040 521 1735 tai 
Ritva Karri, p. 040 523 4113 / ritva.karri@proagria.fi. 
Oma tietokone tai tabletti mukaan! Alussa kahvitarjoilu. 
Koulutus on maksuton.

ProAgria Keski-Pohjanmaan Kasvinsuojelukoulutukset ja -tutkinnot 
keväällä 2017
Sievi, ti 27.2. klo 10-14, kunnanvirasto (Haikolantie 16)
Kalajoki, to 1.3. klo 10-14 Hotelli Ratakalla (Matkailutie 150)
Kaustinen, ti 6.3. klo 10-14, kunnantalo (Kappelintie 13) 
Lohtaja, ke 7.3. klo 10-14, Lohtaja-talo (Alaviirteentie 4B)
Toholampi, to 8.3. klo 10-14, kunnantalo (Lampintie 5) 
Kälviä, to 3.5. klo 10-14, aluetoimisto (Kälviäntie 24) 
Kannus, ke 6.6. klo 10-14, kaupungintalo (Asematie 1) 
Tilaisuuksiin ilmoittaudutaan ProAgrian nettisivujen kautta 
www.proagria.fi/kp -> Tapahtumat tai sähköpostilla kirsi.saarikettu@
proagria.fi tai p. 043 825 4280 viimeistään 7 työpäivää ennen 
tapahtuman ajankohtaa. 

Maa- ja kotitalousnaisten toiminta 

Toteutukoon sinun tahtosi -tilaisuus, naistenpäivänä 8.3. klo 18, 
Kokkola, Kruununvoudintalo (Kaarlelankatu 43) 

Avoimet hygieniatestitilaisuudet
Kokkola, ti 13.3. klo 16, Kruununvoudintalo, Kaarlelank. 43. 
Ilmoittautumiset pe 9.3.2018 mennessä Auli Saukko, p. 043 825 4281.
Kannus, ti 20.3. klo 15, kaupungintalo, Valtakatu 1. 
Ilmoittautumiset pe 16.3.2018 mennessä Auli Saukko, p. 043 825 4281.
Henkilöllisyystodistukset mukaan.

Haikon puutarhamarkkinat 10.-11.5.
Reinin laakso, Genevenjärvi ja Maggiorejärvi 25.9.-2.10.
Patikointi- ja syysmatka Kolin kansallismaisemiin 27.-30.9.

Maa- ja kotitalousnaisten tapahtumista ja 
matkoista lisätietoja 
Piia Karhulalta, p. 040 1664 434
Maa- ja kotitalousnaisten kursseista ja 
Kruununvoudintalon tapahtumista lisätietoja 
Auli Saukolta, p. 043 825 4281

Kuva: Annika Nisula
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Puheenjohtaja

Pohjavesialueiden rajaukset
Parasta aikaa ovat käynnissä pohjavesialueiden uudelleen luokitukset. Pohjavesi on maanpinnan ala-
puolella olevaa vettä sellaisessa syvyydessä, jossa maa on vedestä kylläinen. Pohjavesi muodostuu huo-
nosti vettä läpäisevien maakerrosten päälle. Se soveltuu hyvin vesihuollon raakavedeksi, koska se kulkee 
muodostuessaan yläpuolella olevien maakerrosten läpi, jotka suodattavat siitä epäpuhtauksia. Alueelli-
sia pohjavesivaroja ryhdyttiin laajemmin kartoittamaan ja niiden käyttöä suunnittelemaan 1960-luvulla. 
1970-luvulla vesihallinto määritteli vedenhankinnan kannalta tärkeät pohjavesialueet. 
 Pohjavesialueilla on pääsääntöisesti kaksi rajaa. Pohjavesialueen raja, kartalla ns. ulompi raja, erot-
taa alueen, jolla on vaikutusta pohjavesimuodostuman veden laatuun tai muodostumiseen. Muodostu-
misalueen raja erottaa alueen, jolla pohjavesialueen pohjavesi pääosin muodostuu.
 Ely-keskukset ovat nyt tekemässä pohjavesialueiden uudelleenrajauksia ja luokituksia. 1970-luvulta 
peräisin olevat edelliset pohjavesialuerajaukset ovat jossain määrin epätarkkoja ja voivat olla myös tar-
peettoman laajoja. Yhteinen etu on, että pohjavedet pysyvät jatkossakin hyvinä ja aluerajaukset olisivat 
tarkoituksenmukaisia. Maanomistajille ja maanviljelijöille pohjavesialueiden rajoilla on merkitystä niin 
peltoviljelyssä lannankäytön, metsienhoidossa lannoituksen kuin ojituksienkin kannalta. Pohjavesialuei-
den rajat vaikuttavat myös asunto- ja tuotantorakennusten sijoittumiseen.
 Nyt kannattaa seurata ja selvittää tilannetta omalla alueella ja pyrkiä vaikuttamaan niin, että poh-
javesialueiden rajaukset tulevat riittävällä tarkkuudella tehtyä ja mahdollisia maakairauksiakin tehdään 
tarpeellinen määrä todellisen pohjavesialueen määrittämiseksi.

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

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

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

MAASEUTUNEUVONNAN ASIANTUNTIJAPALVELUT
Tuotosseuranta
 Elina Järvenoja (perhevapaalla) 
 Salme Asiala, mekaanisten maitomittareiden testaus 040 5234 124
 Armi Hotakainen, näytteenotot, koelypsyt, asemantestaukset, 
 robottimaitojen tallennukset, viivakoodien opastukset  0400 644 261
 Katja Kellokoski  040 8492 870 
 Jonna-Minna Lassila (perhevapaalla) 
 Kirsi Leppikorpi (opintovapaalla) 
 Leena Hanni (perhevapaalla) 
Energianeuvonta Jari Tikkanen 0400 162 147
EU-tuet Sirkku Koskela ja 0400 137 124
Jari Tikkanen 0400 162 147
Kannattavuuskirjanpito Taina Kulla 0400 723 288
Kasvinsuojeluruiskujen testaus Jouni Huhtala ja 040 5123 703
Jarmo Karhula 044 5212 210
Kasvinviljelyneuvonta
 Elina Finnilä (kasvinviljelyn talous) 043 8254 283
 Sari Harju  040 5234 114
 Sirkku Koskela (peruna ja erikoiskasvit)  0400 137 124
 Taina Kulla 0400 723 288
 Pekka Polso 040 5234 112
 Jari Tikkanen (luomu ja luomukoulutukset) 0400 162 147
Kasvinsuojelukoulutukset Sirkku Koskela  0400 137 124
Kotieläinneuvonta, myös luomu Anna-Riitta Leinonen 0400 168 647
Lammas- ja vuohitilojen neuvonta Milla Alanco ja 040 706 0558
Sini Sillanpää 043 825 0526
Luonnonmukainen tuotanto, EU-tukineuvonta Jari Tikkanen ja 0400 162 147
Seija Roimela 040 847 9740
Maatilojen kehityskeskustelut Liisa Koskela  050 5120 615
Maatilojen talousneuvonta, budjetointi, omistajanvaihdokset
 Teemu Kinnunen 0400 137 899
 Erkki Laide 0400 137 169
 Juha Nivala 040 8610 641
 Matti Poutiainen 043 825 4287
 Ville Moilanen 043 827 2866
  Jouni Huhtala 040 5123 703
 Heikki Ojala 040 5342 166
Neuvo2020 Jari Tikkanen 0400 162 147

Nurmikasvituotanto Sari Harju  040 5234 114
Puutarhatuotanto Kirsi Voho 0400 387 406
Robottilypsyn käyttöönoton apu Sonja Kuronen  043 825 4282
Seosrehuruokinta Sinikka Kreus 044 5263 059
Sikatilojen neuvonta, ProAgria Liha Osaamiskeskus
 Ari Nopanen 0400 432 582
 Maija Yliaho 040 529 0832
Viljakaupan tarkkailu Jouni Huhtala 040 5123 703
Viljelijöiden työterveyshuolto
 Sari Harju 040 5234 114
 Jouni Huhtala 040 5123 703
 Liisa Koskela 050 5120 615
 Taina Kulla 0400 723 288
Yritysten talousjohtamisen asiantuntijapalvelut,  
turkistilojen spv-palvelut Erkki Laide 0400 137 169
Yritysjohtaminen ja laatuasiat Liisa Koskela 050 5120 615
Ympäristöneuvonta, ympäristötukiasiat
 Sirkku Koskela 0400 137 124
 Jari Tikkanen 0400 162 147
 Jaana Höglund  043 8254 284

KALATALOUSKESKUS
Kalatalousneuvonta Eero Hakala 0400 162 445

MAA- JA KOTITALOUSNAISET 
etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi
Toiminnanjohtaja Piia Karhula 040 1964 434
Kotitalousneuvonta ja -koulutus, hygieniatestaukset ja
Kruunuvoudintalo, tapahtumien ruokapalvelut, Auli Saukko  043 8254 281
Ympäristöpalvelut Jaana Höglund  043 8254 284

RAKENNUSSUUNNITTELU
Elina Tiinanen 040 560 9038

TILITOIMISTOPALVELUT
Sievin tilitoimisto 
 Maija-Leena Eerikkilä 040 5216 416
 Seija Roimela 040 847 9740
Kaustisen tilitoimisto
 Mika Jouppila  044 5234 430
 Kirsi-Maria Saarikettu  043 8254 280

RUOKINNAN OHJAUS- JA TUOTANNON                                                            
OHJAUSPALVELUT 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
Kälviä, Kannus, Lohtaja, Reisjärvi Sari Hihnala 0400 974 165
Lestijärvi, Reisjärvi, Toholampi, Kaustinen, Veteli Katja Kellokoski 040 8492 870
Toholampi, Himanka Sonja Kuronen 043 825 4282
Toholampi, Lestijärvi, Sievi, Kannus, Kokkola Heidi Lehkonen  040 523 4116
Perho, Veteli, Kaustinen, Halsua Hanna Heikkilä 040 684 5111
Kalajoki, Sievi Tuija Korpela 0400 260 575
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Ajankohtaista

Muista hakea 
Kela-korvaus ajoissa!
Kaustisen ja Kokkolan seutukuntien työterveyshuolto on siirtynyt Työplus-
saan. Sen myötä maatalousyrittäjien työpaikka- eli tilakäynteihin on tullut 
muutoksia. Maatiloilla ja yrityksissä kannattaa jatkaa työterveyshoitajan ja 
eri asiantuntijoiden käyntejä entiseen malliin, jotta ennakoiva työterveys-
huolto toteutuisi parhaiten. 
 Tilakäynnistä tulee ensin lasku myel-vakuutetulle, joka saa korvauksen 
Kelalta hakemusta vastaan. Myel-vakuutettu hakee tilakäynnistä laskun saa-
tuaan korvausta Kelalta, jolloin Kela-korvaus ennättää hakijan tilille par-
haimmillaan jopa ennen Työplussan laskun eräpäivää. Joiltakin myel-vakuu-
tetuilta on Kela pyytänyt hakemuksen liitteeksi myös laskun kuittia, joten 
työterveyshuollon lasku kannattaa maksaa ennen korvauspäätöstä, sillä pe-
rintä- tai viivästyskorkoja Kela ei korvaa.

Tiineystesti maitonäytteestä
Tuotosseurannan maitonäytteestä voi tehdä muiden analyysien lisäksi myös 
tiineystestin. Testi voidaan tehdä, kun lehmän siemennyksestä on kulunut 28 
vrk ja poikimisesta 60 vrk. Ohjeet tiineystestin tilaamiseen ja hintatiedot saa 
omasta osuuskunnasta. Tiineystestin tehokkaalla hyödyntämisellä saa tyhjät 
lehmät nopeasti kiinni. Se vähentää kustannuksia, jotka aiheutuvat poikima-
välin pitenemisestä. Kustannuksia säästyy myös töissä, kun lehmiä ei tarvitse 
ottaa kiinni tiineystarkastuksen tekemistä varten, eikä tiineystarkastusta tar-
vitse tehdä erikseen rektalisoimalla tai ultraäänellä. Tämä parantaa myös työ-
turvallisuutta ja hygieenisyyttä. 

Opas arvokkaiden maisema-
alueiden maankäytön 
suunnitteluun
Maisema – opas arvokkaiden maisema-aluei-
den maankäytön suunnitteluun tuo täsmällis-
tä ja punnittua maisematietoa kuntien päät-
täjille, maanomistajille ja kaikille kansalaisille.

Oppaassa avataan maisemakäsitettä, ker-
rotaan mistä aineksista maisema rakentuu ja 
mitä arvoja sisältyy arvokkaisiin maisema-alu-
eisiin. Opas toimii työkaluna alueen erityis-
piirteiden huomioon ottamiseen, kun uusia 
toimenpiteitä suunnitellaan ja kohdennetaan 
arvokkaille maisema-alueille. Lisäksi oppaas-
sa käsitellään mahdollisuuksia, joita maisema 
voi tarjota elinkeinoelämälle ja ihmisten hy-
vinvoinnille.

Oppaan ovat laatineet Etelä-Suomen Maa- 
ja kotitalousnaisten MKN-maisemapalvelujen Jutta Ahro, Auli Hirvonen, 
Katriina Koski, Helena Pakkanen ja Riikka Söyrinki. Ympäristöministeriö 
on tukenut hanketta.

Opas on ladattavissa verkosta osoitteesta: www.maajakotitalousnaiset.fi/
maisemaopas. Guiden finns att ladda ner på svenska: www.maajakotitalo-
usnaiset.fi/landskap

Keski-Pohjanmaan Maanviljelys-
seuran Säätiön apurahat

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

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

 
 

AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄ 
MAATILALLE tai TURKISTILALLE

4.4.2018 klo 10-14.30 Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Ollikkala, A-luokka, Ollikkalankatu 3, Kannus

10.00 Tilaisuuden avaus: Jari Tikkanen, ProAgria Keski-Pohjanmaa
10.05 MTK:n aurinkosähkökampanja: Jouni Jyrinki, 
 MTK Keski-Pohjanmaa
10.20 Aurinkosähköjärjestelmän mitoitus ja 
 kannattavuus maatilalla: Antti Niemi, Pikes Oy
11.30 Lounas (omakustanteinen)
12.30 Energia-avustus ja hakeminen: Heikki Rautio, 
 Pohjanmaan ELY-keskus
12.50 Aurinkosähköjärjestelmä maatalouteen: Termater Oy
13.20 Kahvitauko
13.40 Sähkösopimus ja aurinkojärjestelmä: Ari Koskinen, 
 Korpelan Voima
14.00 Neuvo 2020 - Energia: Jari Tikkanen, 
 ProAgria Keski-Pohjanmaa
14.15 Keskustelu aurinkosähköjärjestelmän toiminnasta
14.30 Tilaisuuden päätös

Ilmoittautumiset (viim. 27.3.) ritva.jaakkola@kpedu.fi tai 
p. 044 7250 625. 
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Ajankohtaista

Jäsenet rekisteriin
Valtakunnallinen ProAgian sekä Maa- ja kotitalousnaisten jäsenyhdistyksille 
tarkoitettu Sense-jäsenrekisteriohjelma on valmis. Se on ilmainen jäsenyhdis-
tyksillemme ja käyttöönotettavissa parin tunnin käyttökoulutuksen jälkeen. 
 Jäsenrekisterissä jäsenet pysyvät järjestyksessä, sen kautta yhdistykset voi-
vat hoitaa viestintäänsä ja sen avulla jäsenyhdistykset voivat täyttää touko-
kuussa voimaan tulevan tietosuoja-asetuksen henkilörekistereihin liittyvät 
velvoitteet. Sense on käytettävissä kaikilla laitteilla, joissa on nettiyhteys. Jä-
senrekisterin suurin työ on syöttää jäsentiedot ohjelmaan. Sen jälkeen jäsen-
ten hallinnointi sekä luottamustehtävien muokkaaminen käy helposti. 

Jäsenmaksutieto ProAgriaan
ProAgria Keski-Pohjanmaan jäsenlaskutus on muuttunut Sense-järjestelmän 
käyttöönoton myötä. ProAgria ei laskuta enää yhdistystä (esim. Kangasky-
län Maaseutuseuraa), vaan suoraan jäsenyhdistyksen jäsentä (siis Kangasky-
län Maaseutuseuran jäseniä). Jäsenmaksu koostuu jäsenyhdistyksen omas-
ta jäsenmaksusta sekä ProAgrian 5 euron osuudesta. Jäsen maksaa jäsenlas-
kunsa valtakunnalliselle jäsenmaksutilille, josta yhdistykselle tilitetään yhdis-
tyksen osuus jäsenmaksutuloista. Jatkossa jäsenlaskussa näkyy laskuttajana 
ProAgria Keskusten Liitto/jäsenlaskutus. Jotta jäsenmaksut voidaan laskut-
taa, tulee yhdistysten syöttää jäsentensä tiedot jäsenrekisteriohjelmaan. Jä-
senmaksunsa maksaneet jäsenet ovat oikeutettuja valtakunnallisiin ja maa-
kunnallisiin jäsenetuihin. 
 Ne yhdistykset jotka ovat jo syöttäneet jäsentietonsa jäsenrekisteriin sekä 
yhdistyksen tilinumeron sille varattuun kohtaan yhdistyksen perustiedoissa, 
ilmoittakaa ProAgrialle vuosikokouksenne päättämä yhdistyksen jäsenmak-
sun suuruus. Tiedot Ritva Karrille, p. 040 523 4113 tai ritva.karri@proagria.
fi mahdollisimman pian. Kiitos kaikille, jotka ovat tiedon jo toimittaneet! 
Saatujen tietojen perusteella maksetut jäsenmaksut kirjautuvat kunkin yh-
distyksen ilmoittamalle pankkitilille. 

Kurkistus historiaan
(Lähde: Sata vuotta karjantarkkailua 1898-1998)
 
Keisarillisen Suomen Talousseura lausui senaatille 1844: ”Talonpojan pitäi-
si vihdoinkin käsittää, että hänen karjastaan saama maito ja liha on kiinni 
ruokinnasta. Kehnot luonnonniityt ja rehunviljelyksen täydellinen puuttumi-
nen ovat suurimpana jarruna karjatalouden kehitykselle. ”
 Eri rotujen menestystä alettiin seurata tarkemmin vasta 1800-luvulla. 
Myös maatiaiskarjassa nähtiin mahdollisuuksia: ”Maan vanha karjakanta 
on kyllä hyvää, kunhan vain vasikoita kasvatetaan paremmin ja karjaa toisin 
ruokitaan”, lausui Suomen Talousseuran sihteeri C.C. Böcker vuonna 1823.
Nyt lähes kaksisataa vuotta myöhemmin, samoista asioista tiloilla keskustel-
laan: ruokinnasta ja vasikoiden hoidosta.

TAVOITAT MEIDÄT ARKISIN KLO 8.15-16 

NUMEROSTA  (09) 8566 5980  TAI 
SÄHKÖPOSTITSE tuotosseuranta@proagria.fi

Hei,  
olemme Iina ja Teija.  
Palvelemme sinua tuotos- 
seurannan asiakaspalvelussa. 

Soita meille, kun mietit tuotos- 
seurantaan liittyviä asioita,  
pieniä tai isoja, selvitetään  
ne yhdessä. 

Meille on tärkeää, että saat  
täyden hyödyn tuotosseuran- 
nasta ja saavutat tavoitteesi.  
Sydämemme sykkii tuotos- 
seurannalle!

Iina Näyskä

Onnistumme yhdessä!

Teija Hellberg
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Kälviä, ti 20.3. klo 18.30-20.30, Kälviän aluetoimisto, Kälviäntie 24 
Sievi, ke 21.3. klo 18.30-20.30, Haikolantie 16.

Ilmoittautumiset 14.3 mennessä Kokkolan toimistolle, 
p. 040 521 1735 tai Ritva Karri, p. 040 523 4113 / 
ritva.karri@proagria.fi. Oma tietokone tai tabletti mukaan! 
Alussa kahvitarjoilu. Koulutus on maksuton.

Jäsenrekisterin koulutukset on tarkoitettu:
• puheenjohtajille
• sihteereille
• rahastonhoitajille ja 
• yhdyshenkilöille.

Yhdistyksen jäsentietojen muokkausoikeus annetaan vain jäsenrekis-
terin käyttäjälle, joka on yksi yllämainituista. Muut saavat halutes-
saan jäsentietojen katseluoikeudet.
 Sense-ohjelman käyttökoulutuksessa harjoitellaan jäsenrekiste-
rin käyttöä ja ohjelman viestiominaisuuksia. Koulutuksessa voi aloit-
taa tai jatkaa oman yhdistyksen jäsentietojen syöttämistä järjestel-
mään. Ohjelman käyttö on yksinkertaista ja se toimii kaikissa lait-
teissa, joissa on nettiyhteys. Koulutuksiin voi myös tulla kertaamaan 
ja muistelemaan syksyn koulutuksissa läpikäytyjä asioita.

JÄSENREKISTERIN 
KÄYTTÖKOULUTUKSET

ProAgria järjestää kevään aikana kaksi samansisältöistä 
Sense-jäsenrekisterin käyttökoulutusta

Seuraa, tykkää ja tägää  
meitä somessa  

@ProAgria  #proagria

Yrittäjäjäsenedut 
ProAgrian palveluista 2018
Liiketoiminnan johtamispalvelut
• Kehittämiskeskustelu
• Hallituspalaveri-palvelu, 
 muut tulospalaverit
• Maatilanyhtiöittämispalvelut  
 (aloituspalaveri)
• Tulosanalyysi
• Kassabudjetointi ja -seuranta
• Johtamisjärjestelmien 
 ohjaus ja auditointi
• Yrityksen perustamisvaiheen 
 konsultointi
• Verotilinpäätös

Muut palvelut
• EU-tukineuvonta

Kasvintuotannon palvelut
• Kasvituotannon 
 seurantalaskelma
• Viljelysuunnittelu
• Nurmipaketit

Kotieläintuotannon palvelut
• Tuotosseuranta
• Tuotannon ohjaus

Jäsenmobiili
• Kasvinsuojelukoulutus-
 todistus

Jäsenalennus 5 %, 
enintään 25€/palvelu.
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Maatalousneuvontaorganisaation 
perustamisesta Suomeen tuli viime 
vuonna kuluneeksi 220 vuotta. Maa-
talousseurajärjestön historia vie vuo-
teen 1797, jolloin Turkuun perustet-
tiin Suomen Talousseura. Pohjan-
maalle aate levisi 1860-luvulla, ja 
oma keskipohjalainen yhdistys maa-
talousneuvonnalle perustettiin 1909. 
– Nimi on vaihtunut, mutta perusteh-
tävä on säilynyt: suomalaisen maa-
talouden tuottavuuden ja kannatta-
vuuden parantaminen, totesi ProAg-
ria Keski-Pohjanmaan hallituksen pu-
heenjohtaja Jyrki Halonen avauspu-
heessaan. 

Henkilövalinnat

ProAgrian hallitukseen kaudeksi 
2018-2020 valittiin uutena jäsene-
nä Eveliina Jussila Lestijärveltä (va-
ralle Susanna Tuikka). Riitta Huhta-
la Kokkolasta (varalle Leila Nieme-
lä), Merja Himanka Kalajoelta (va-
ralle Sanna Pernu) ja Juho Nivala Sie-
vistä (varalle Veikko Jokitalo) uusi-
vat paikkansa hallituksessa. ProAgria 
Keski-Pohjanmaan puheenjohtajana 
jatkaa naudanlihantuottaja Jyrki Ha-
lonen Reisjärveltä. 
 Maa- ja kotitalousnaisten johto-
kuntaan valittiin uutena Jonna Kor-
kiakangas-Sahipakka Perhosta. Joh-
tokunnassa jatkavat Anu Karhukorpi 
Halsualta ja Leila Niemelä Kokkolas-
ta. Varajäseniksi valittiin Tarja Huo-
pana Perhosta, Karoliina Tunkkari 
Vetelistä ja Anni Lätti Kokkolasta.

Järjestö toimii
 
– Järjestön voima näkyy mielekkää-
nä toimintana, johon nuorempikin 
sukupolvi osallistuu, totesi Maa- ja 
kotitalousnaisten Keskuksen toimin-
nanjohtaja Mirja Hellstedt juhla-
puheessaan. Vaikka kaikki järjestöt 
kamppailevat ihmisten vapaa-ajas-
ta ja uusista jäsenistä, aktiivista toi-
mintaa löytyy edelleen maaseutuseu-
rajärjestön sekä maa- ja kotitalous-
naisten keskipohjalaisyhdistyksistä. 
Esimerkiksi Reisjärvellä ja Perhossa 
toiminta on vireää, totesi Hellstedt.

Seija Varila eläkkeelle

Järjestöväki saatteli pitkäaikaisen 
ruoka- ja ravitsemusasiantuntija Sei-
ja Varilan puhein, lahjoin ja lauluin 
kolmekymmenvuotisen työuran päät-
teeksi eläkkeelle. Perholainen Varila 
aloitti työnsä kotitalousneuvojana 
pitämällä mikroaaltouunien käyttö-
kursseja. – Ruokakursseja pidetään 
edelleen. Nyt ne ovat illan mittaisia, 
1980-luvulla kurssit kestivät kaksikin 
viikkoa, muisteli Varila. 
 Järjestöjuhlassa esiintyivät myös 
Kannuksen soittokunta ja Teatteri 
Pystymehtä Ullavasta.

Huomioinnit

ProAgria Keski-Pohjanmaan halli-
tus kutsui järjestön uusiksi kunniajä-

Järjestö

Järjestöjuhlaa muistellessa

ProAgrian uudet kunniajäsenet Vesa Kaunisto Vetelistä, Marja-Leena Vuollet Kalajoelta sekä Tapio Kurki Kok-
kolasta. 

Järjestöjuhlassa huomioitiin ansioituneita luottamus- ja toimihenkilöitä: vas. Matti Honkala Toholampi, Jukka Rahja Ka-
lajoki, Marjo-Riitta Pajala Kälviä, Pentti Leppäaho Toholampi, Ritva-Liisa Nisula Reisjärvi sekä Raija Virta Himanka. 

50-vuotisesta kannattavuuskirjanpidosta palkittiin (oik.) Mika Torpan Vetelistä sekä 25-vuotisesta kannattavuus-
kirjanpidosta Pakka Hannulan Kalajoelta. Tapani Potilan tila Toholammilta palkittiin 50-vuotisesta tuotosseuran-
nasta. Asko Huntus Kaustiselta ja Henna Nuorala Kälviältä huomioitiin 25-vuotta kestäneestä tuotosseurannasta.
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Järjestö

ProAgrian järjestöjuhlassa esiintyi Kannuksen soittokunta Ahto Huhtalan johdolla.

Maa- ja kotitalousnaiset muistamassa Seija Varilaa. Vas. Piia Karhula, Helena Velin, Mirja Hellstedt, Auli Saukko, Seija 
Varila, Riitta Huhtala, Johanna Hylkilä ja Jaana Höglund.

!
Yhdistysten toiminta-
kertomukset ja suunnitelmat 
Palauttakaa toimintakertomuksenne vuodelta 2017 
maaliskuun loppuun (31.3.) mennessä Keski-Poh-
janmaan ProAgriaan. Laittakaa mukaan myös toi-
mintasuunnitelmanne vuodeksi 2018. Toivomme, 
että otatte toimintasuunnitelmissanne huomioon 
maa- ja kotitalousnaisten kampanjat, tempaukset 
ja teemapäivät sekä ruokakurssit ja erilaiset retket. 
Sihteerit löytävät vuosikokouksen asialistat ja toi-
mintasuunnitelmapohjat nettisivuiltamme, osoit-
teesta www.proagria.fi/kp>Järjestö ja kumppanuu-
det >Yhdistykset >Paikallisyhdistysten avuksi. 

Materiaalin voi myös pyytää järjestövastaava 
Ritva Karrilta, puh. 040 523 4113 tai 
ritva.karri@proagria.fi. 

Maakunnallisten jäsenmäärämme mukaan saamme 
edustuspaikkoja valtakunnallisiin järjestön kokouksiin, 
joissa tehdään jäsenistöä koskevia linjauksia. Jokai-
nen jäsen on tämän vuoksi tärkeä! Elleivät jäsentie-
tonne ole vielä Sense-jäsenrekisterissä, voitte palaut-
taa jäsenlistat yhdessä yhteystietojen päivityslomak-
keen kanssa. Muistakaa ilmoittaa myös luottamusteh-
tävissä lopettaneet henkilöt, jotta yhdistyksenne yhte-
ystiedot pysyvät ajan tasalla. Merkitkää yhteystietolo-
makkeelle lisäksi luottamushenkilöidenne sähköposti-
osoitteet, niin voimme tiedottaa nopeammin tärkeistä 
tapahtumista, retkistä ja yhdistystä koskevista asioista. 
Jäsenlistat voi toimittaa postitse Kokkolan toimistolle 
tai sähköpostilla osoitteeseen ritva.karri@proagria.fi.

seniksi Arto Hautalan Lestijärvel-
tä, Vesa Kauniston Vetelistä, Tapio 
Kurjen Kokkolasta ja Marja-Leena 
Vuolletin Kalajoelta. 
 Tasavallan presidentin v. 2016 
myöntämän Suomen Valkoisen Ruu-
sun ritarimerkin sai Ritva-Liisa Nisu-
la Reisjärveltä, Suomen Leijonan an-
sioristi annettiin Pentti Leppäaholle 
Toholammilta, Marjo-Riitta Pajalalle 
Kälviältä ja Jukka Rahjalle Kalajoelta. 
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan 
mitalin sai Raija Virta Himangalta.
 ProAgria Keskusten Liiton myön-
tämä kultainen järjestömerkki annet-
tiin Ulla Järvelle Kokkolasta ja hopei-
nen järjestömerkki Matti Honkalalle 
Toholammilta. 
 Maatalouden taloudellisen tutki-
muslaitoksen myöntämät kannatta-
vuuskirjanpitopalkinnot kirjanpito-
vuodelta 2015: 50-vuotisesta kirja-
pidosta palkittiin Mika Torppa Ve-
telistä ja 25-vuotisesta kirjanpidosta 
Anne ja Pekka Hannula Kalajoelta.

Pitkäaikaiset 
tuotosseurantatilat
Janne ja Helena Känsälän tila Kaus-
tiselta palkittiin 100 vuotta tuotos-
seurannassa yhtäjaksoisesti muka-
na olleena maitotilana. Yhtä pitkään 
tuotosseurannassa olleita tiloja on 
Suomessa yhteensä kolme. Tapani ja 
Ulla Potilan tila Toholammilta pal-
kittiin 50-vuotisesta tuotosseuran-
nasta. Pasi ja Meeri Erkkilä Kan-
nuksesta, Matti Hannila sekä Asko 
ja Katri-Helena Huntus Kaustiselta, 
Lasse Juola Kalajoelta, Mikko Koi-
vukoski Perhosta, Pasi Kreus ja Juk-
ka Parpala Kokkolasta, Ismo Rah-
kola Ullavasta sekä Heidi ja Tomi 
Rönn Kalajoelta palkittiin 25-vuo-
tisesta tuotosseurannassa mukana 
olosta. Neljännesvuosisadan tuo-
tosseurannassa olleita tiloja on Suo-
mesta yhteensä 79 ja Keski-Pohjan-
maalla yhdeksän. 

Parhaat karjat

Tänä vuonna julkaistiin ensimmäisen 
kerran Suomen 500 parhaan tuotos-
seurantakarjan tulokset energiakorja-
tun maitotuotoksen (EKM) perusteel-
la. Suomessa on 92 tuotosseurantati-
laa, joilla keskimääräinen EKM-tuotos 
ylittää 12 000 kilon rajan. Kahdeksan 
tiloista on Keski-Pohjanmaalta. Mai-
dontuotannon osaaminen on näillä 
tiloilla huippuluokkaa ja tulokset kor-
keita myös kansainvälisesti vertailtu-
na. Keski-Pohjanmaan parhaimmas-
ta karjasta palkittiin Markku ja San-
na Rajala Reisjärveltä (tila myös Suo-
men 2. paras), toiseksi paras karja oli 
Pasi Hautalalla Reisjärveltä. Kolman-
neksi parhaasta karjasta palkittiin Iri-
na ja Veikko Jokitalo Sievistä.
 Vuoden maa- ja kotitalousnaise-
na huomioitiin Seija Varila Perhos-
ta. Keski-Pohjanmaan Maa- ja koti-
talousnaisten Vuoden Maisemateko 
2017 palkinto myönnettiin kaustis-
laiselle Virkkalan perinneseuralle. 

Jäsenlistat tärkeitä
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Teho-DeTox
www.feedex.fi

Oy Feedex Ab, Teollisuuskatu 4, 68800 Kolppi  puh. 020 1984 820

Teho-DeTox on helppokäyttöinen ja laaja-
vaikutteinen täydennysrehu lypsylehmille ja 
hiehoille, kun hometoksiinitaso viljassa ja/tai 
nurmirehussa on haitallisen korkea.
Tuote sisältää hometoksiinien haittavaikutuksia 

®vähentävää Mycosorb A+  -toksiinisitojaa sekä 
pötsin toimintaa tukevia elävää hiivaa ja soodaa.

Annostus 200 g / lehmä / päivä
Jauheinen
25 kg säkki / 625 kg lava

NORDKALKILLA 
KASVATETTU

Lisää kannattavuutta 
ja kasvuvoimaa! Pyydä 

Aito-kalkkitarjous 
maatalouskaupastasi.

www.nordkalk.fi

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

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

KIVENNÄIS- 

JA ERIKOISREHU-

KAMPANJA

Nyt avataan 
kivennäiskevät

Kaupan päälle

Kun nyt 
tilaat 

1 000 kg
rakeisia kivennäisiä, 

erikoisrehuja ja  
Premi-Tähti-kiven- 
näisiä tai 2 000 kg 

muita jauheisia 
kivennäisiä samalla 

kertaa

Saat 
huippu
tuotteen

Tässä  todella 
laadukas 14 työkalun 

kombo, mm. jousi-
avusteiset kärki-

pihdit, sivu leikkurit, 
sakset, veitsi, viila,  

3 ruuvi meisseliä 
ja mitta.

Leatherman Wingman

Myynti: maatalouskaupat

Kampanjaaika 
1.3.–31.5.2018

Saat halutessasi edun 
alennuksena.

Murrontie 2
91600 Utajärvi
p. 08 514 4700
www.kinnusentahtirehut.fi
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Märehtijän muodostaa pötsissä 
nurmirehun raakavalkuaisesta ami-
nohappoja sisältävää mikrobival-
kuaista. Ruokinnan valkuaispitoi-
suus on yksi tärkeimmistä mittareis-
ta eläimen ruokinnassa. Valkuaista 
tarvitsevat kaikki, mutta tarve vaih-
telee jonkin verran eläinryhmien välil-
lä. Eniten valkuaista vaativat korkean 
tuotosvaiheen lypsylehmät (yli 160g/
kg ka) ja vasikat. Hiehot tarvitsevat 
kasvuunsa valkuaista noin 140 g/kg 
ka ja ummessa olevien lehmien val-
kuaistasoksi 120 g/kg ka on sopiva. 
Naudoille tarkoitetun nurmisäilöre-
hun sopiva raakavalkuaispitoisuus 
on noin 130-160 g/kg ka. 
 Raakavalkuaistakin tärkeämpi mit-
tari ruokinnan ja maitotuotoksen kan-
nalta on OIV (ohutsuolessa imeytyvä 
valkuainen). Se koostuu rehuvalkuai-

sen pötsissä hajoamattomasta osasta 
ja pötsissä tuotetusta mikrobivalkuai-
sesta. Säilörehun OIV-arvon tulisi olla 
80-85 g/kg ka. PVT (pötsin valkuais-
tase) kuvaa hajoavan valkuaisen riittä-
vyyttä pötsimikrobien typentarpeeseen. 
Pötsin tarpeisiin riittää, että koko ruo-
kinnan PVT on 0. Säilörehun PVT arvo 
asettuu useimmin välille 14-46.

Laadun mittarit

Tärkeimmät säilönnällisen laadun mit-
tarit valkuaisen kannalta ovat sokeri, 
maitohappo, haihtuvat rasvahapot, 
ammoniakkityppi ja liukoinen typpi. 
Sokerin tavoitearvo on 50-150 g/kg 
ka. Lehmällä ei varsinaisesti ole so-
kerin tarvetta, mutta se tekee rehusta 
maittavampaa ja on tärkeää onnistu-
neen säilöntäprosessin kannalta. 

Ammoniakki ja 
liukoinen typpi
Ammoniakkitypen suositeltu arvo on 
alle 60 g/kg N. Korkeammalla arvol-
la kasvien entsyymitoiminta on jatku-
nut korjuun jälkeen hajottaen nurmen 
valkuaista. Valkuaisen laatu on heiken-
tynyt ja se vähentää syöntiä ja samal-
la maitotuotosta. Liukoinen typpi on 
toinen valkuaisen hajoamisesta kertova 
luku. Liukoisen typen määrä tulisi olla 
alle 400 g/kg N. Mitä pidemmälle rehu-
käyminen etenee, sen korkeampi arvo 
on. Korkea (yli 500 g/kg N) määrä vä-
hentää rehun maittavuutta ja syöntiä. 
Korkealla liukoisen typen määrällä re-
hun valkuaisaineet ovat alkaneet hajo-
ta virhekäymisen vuoksi, eivätkä ne ole 
lehmän käytettävissä. Korkea liukoinen 
typpi nostaa usein maidon urealukua.

 Haihtuvia rasvahappoja syntyy re-
hussa tapahtuneen sivu- ja virhekäymi-
sen seurauksena. Tavoitteena on, että 
haihtuvia rasvahappoja on rehussa alle 
20g/kg ka. Haihtuvia rasvahappoja ovat 
etikka-, voi- ja propionihappo. Maito- ja 
muurahaishapon sekä haihtuvien rasva-
happojen ollessa yli 55g/kg ka, maidon 
pitoisuudet voivat alkaa laskea. 

Kotieläin

Säilörehun 
valkuaispitoisuus 

Kuva: Leena Kärjä

Säilörehun valkuaisarvot määrittämällä voidaan valita paras lehmien 
tarpeita vastaava rehutäydennys. Nurmisäilörehun valkuaispitoisuus 
riippuu kasvista, korjuuajankohdasta ja typpilannoituksesta. 
Myös säilönnällinen laatu vaikuttaa valkuaisen määrään ja laatuun. 
Virhekäymisen yhteydessä osa säilörehun valkuaisesta alkaa hajota, 
eikä ole lehmän käytettävissä.

ProAgrian asiantuntijapal-
veluista saat neuvoja sekä 
nurmenviljelyyn että säilö-
rehun laadun parantami-
seen. Hyvä säilörehu on poh-
ja ruokinnan onnistumiselle.

Hanna Heikkilä
Maidontuotannon 
asiantuntija
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Ruokinnan suunnittelua 
ja seurantaa on tehty ak-
tiivisesti ja rehunäyttei-
tä otettu runsaasti. Hyvä 
lopputulos on kokonai-

suuden summa, missä korostuu Ilo-
lan tilanväen pyrkimys muuttaa roh-
keasti omia toimintatapoja ja viedä 
muutokset nopeasti käytäntöön. 

Täysaperuokinta

Ruokinnan pääkomponentti on nur-
mirehu. Yrittäjä Tarmo Ilolan mu-
kaan ravinteet on helpoin ja edul-
lisin antaa lehmälle nurmen kaut-
ta. Laadukas, maittava säilörehu ta-
kaa korkean syönnin. Hygieenisesti 
ja ravitsemuksellisesti korkealaatui-
nen säilörehu edistää hyvää utare-
terveyttä ja vähentää mahdollisuut-
ta sairastua korkean tuotannon vai-
heessa. Tilalla on käytössä täysape-

ruokinta. Kahdella pystyruuvilla va-
rustettu apevaunu on tehokkaassa 
käytössä. Pääkokkina toimii Tommi 
Ilola. – Yhden päivän aikana lehmille 
tehdään kaksi 4 500 kg annosta. Li-
hanaudoille puretaan 3 400 kg:n an-
nos päivittäin ja hiehot saavat 1 500 
kg, kertoo Tommi Ilola. Umpilehmil-
le tehdään 1 700 kg:n seos joka toi-
nen päivä. Tommin työaikaa kuluu 
päivittäin appeen tekoon viisi tuntia. 
Tilan karkearehuvalikoima on run-
sas. Nurmisäilörehua täydentävät 
kokovilja- ja maissisäilörehu, olki se-
kä heinä. Vilja syötetään murskevil-
jana. – Vuodesta riippuen puolet vil-
jasta tulee omilta pelloilta ja puolet 
on syksyllä ostettua tuoreviljaa. Os-
torehuina hankitaan vasikoiden kas-
vatusrehu, kivennäiset, hivenaineet, 
suojattu rasva ja rypsi valkuaistäy-
dennykseksi, sanoo Tarmo Ilola. Ti-
lalla säilörehut ja murskevilja säilö-
tään siiloihin. Ostorehut tilataan ir-

totavarana tai suursäkeissä, mitkä 
säilytettään lähellä siiloa sijaitsevas-
sa rehuvarastoissa. Pyöröpaalirehut 
ovat lähellä appeen tekopaikkaa. Re-
hupiha on asfaltoitu. Siisteydestä ja 
järjestyksestä huolehditaan lean-op-
pien mukaisesti, mikä edistää töiden 
hoitamista sujuvaa.

Ruokinnan suunnittelu 
helpottaa omaa työtä ja 
parantaa kannattavuutta

Appeen on oltava joka päivä saman-
laista ja se on tehtävä yhtä tarkasti 
tekijästä riippumatta. Rehukompo-
nenttien on oltava laadukkaita, ja ne 
laitetaan vaunuun puntarin kautta. 
Rehuanalyysejä otetaan säännöllises-
ti ja resepti päivitetään uuden ana-
lyysin mukaan. – Jos ruokintaa ei las-
kettaisi, se olisi summamutikassa toi-
mimista. Kun rehumäärät ovat pa-

perilla ja siitä näkee konkreettisesti, 
mitä pitää syöttää, se helpottaa käy-
tännön työtä. Ruokintasuunnitelma 
antaa myös mahdollisuuden säätää 
apereseptiä, kun sellainen tilanne tu-
lee vastaan, kertoo Tarmo Ilola. Tilan 
väki toteaa, että ruokinnan suunnit-
telu parantaa kannattavuutta, koska 
silloin ei syötetä ylisuuria määriä kal-
liita komponentteja. Eläimen tarpeen 
mukainen ruokinta vähentää ruokin-
nasta johtuvia ongelmia. 

Ruokinnan muutokset 
tuottaneet tulosta

Vuosi sitten umpilehmät siirrettiin 
kestokuivikepihattoon ja niille ryh-
dyttiin tekemään oma apeseos. Ape 
tehtiin väkevämmäksi vastaamaan 
paremmin siirtymäkauden ruokitta-
vien tarpeita. Hiehojen ruokinnassa 
muutokset koskivat kasvavien hieho-

Ilolan tilalla ruokinta kohdallaan

Ilolan tilalta lähti meijeriin 
150 000 litraa edellisvuotta 
enemmän maitoa ja keskituo-
toksessa saavutettiin 10 000 kg 
rajapyykki. Ilolan maatalousyh-
tymän yrittäjät Anne, Tarmo, 
Ira-Crista ja Tommi Ilola pyörit-
tävät 160 lypsylehmän ja 200 li-
hanaudan maatilaa Reisjärvellä. 
Vuoden 2017 kasvanutta tuotos-
ta yrittäjä Tarmo Ilola perustelee 
tilan hyvälaatuisella säilörehul-
la, eläinaineksen paranemisel-
la ja ruokinnan onnistumisella. 

Kotieläin
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Ilolan tilalla ruokinta kohdallaan

Ilolan tilan tunnusluvut 2016 2017
Keskituotos, kg/lehmä 9 574 10 284
Ensikoiden keskituotos, kg/lehmä 8 155 9 064
Elossa olevien elinikäistuotos, kg/le 22 464 23 256
Poikimaväli 392 395
Siemennyksiä/poikiminen 1,61 1,48
Keskipoikimakerta 2,69 2,73
Lehmien poisto-% 28,3 34,5
Säilörehu syönti-indeksi 104 107
Ostorehukustannus, snt/litra 6,8 5,5
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jen eri ikäryhmien tarpeiden parem-
paa huomioimista ja tunnutusruokin-
taa. – Tunnutusruokinta toteutetaan 
tällä hetkellä niin, että hiehot laite-
taan lypsävien joukkoon useita viik-
koja ennen poikimista, missä ne saa-
vat lypsävien seosta. Ruokinnan tar-
kentaminen ja umpilehmien olosuh-
teiden muutos selittävät ensikoiden 
900 kg:n tuotoksen nousua, useam-
man kerran poikineiden lehmien kor-
keampaa herumista, tuotosta sekä 
parempaa terveyttä, kertoo Anne Ilo-
la. Vuonna 2017 päivälaskelman mu-
kaan ostorehukustannus pysyi 5,5-6 
sentissä maitolitraa kohti.

Ruokinnan seuranta

Ilolan tilanväki seuraa ruokinnan on-
nistumista päivämaidon ja maidon 
pitoisuuksien perusteella. KPI-avain-
mittaristo on käytössä. – Seuraamme 
maidon rasva/valkuaissuhdetta haku-

kerroittain, kertoo Anne Ilola. Lisäksi 
tuotosseurannan raportilta seurataan 
keskituotosta, ensikoiden tuotosta 
ja lehmäkohtaisten tulosten mukaan 
ruokinnan onnistumista sekä hedel-
mällisyyden tunnuslukuja. – Pro- Ag-
rian ruokinnan seurannan päivälas-
kelmia tehdään säännöllisesti, jotta 
nähdään vastaako toteutettu ruokin-
ta ravinnontarpeita ja mihin suuntaa 
ruokintaa tulisi korjata, jatkaa Anne. 
Ruokinnan lisäksi tilanväki seuraa na-
vettahavainnoin, kuntoluokitusten ja 
mittausten avulla tuotannon kehitty-
mistä. Eläinlääkäri käy säännöllises-
ti Ilolan tilalla tekemässä tiineys- ja 
terveystarkastuksia. Sorkat hoidetaan 
kolme kertaa vuodessa. 
 Tilan eläinten terveys on parantu-
nut kivennäisruokintaa tarkentamal-
la. Kun analysoidaan omien rehujen 
sisältämät kivennäis- ja hivenainepi-
toisuudet, voidaan räätälöidä tila-
kohtainen kivennäisseos. – Tilakiven-

Anne ja Tarmo Ilolan (vas.)
 sekä Ira-Crista ja Tommi Ilolan 
tilalla ruokinnan suunnittelua ja 
seurantaa on tehty aktiivisesti ja 

rehunäytteitä otettu runsaasti. 
Tommi Ilola (oik.) on Ilolan maitotilan 

pääkokki appeen teossa. 
Hyvä lopputulos on kokonaisuuden 

summa, missä korostuu tilanväen 
pyrkimys muuttaa rohkeasti 

omia toimintatapoja ja viedä 
muutokset nopeasti käytäntöön. 

Rami (keskellä) on vanhempiensa 
mukana tilan töissä.

Kotieläin

näisestä emme luovu, se helpottaa 
ruokintaa ja parantaa eläinten ter-
veyttä, kertoo Tarmo Ilola.
 Tilan johtamisessa ja tuotan-
non kehittämisessä Ilolat käyttävät 
hyväkseen laajaa verkostoaan sekä 
ProAgrian palveluja. Käytössä ovat 
pelto-, kotieläin- ja talousjohtamisen 
palvelut. ProAgrian ruokinnan, tuo-
tannonohjauksen ja tuotosseuran-
nan palveluille ja asiantuntijoiden 

tilakäynneille Ilolan tilanväki näkee 
jatkossakin tarvetta. – Asiantuntijoi-
den kanssa viemme kehittämistyötä 
yhdessä eteenpäin, summaavat An-
ne ja Tarmo Ilola.

Anna-Riitta Leinonen
Maidontuotannon 
erityisasiantuntija
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Kotieläin

Markku ja Sanna Rajala aloittivat ti-
lanpidon Reisjärvellä vuonna 2014. 
Samana vuonna valmistui uusi yhden 
robotin navetta. Keskituotos on nous-
sut kolmessa vuodessa 10 992 kg:sta 
13 166 kg:n, samalla lehmälukukin on 
noussut 43,1 lehmästä 67,4 lehmään. 
Maitotuotoksen nousuun ovat vaikut-
taneet mm. olosuhteiden paranemi-
nen, siirtyminen robottilypsyyn sekä ti-
lanväen rautainen ammattitaito, mikä 
näkyy siinä, että kokonaisuus on hal-
linnassa pellosta pöytään asti. 
 Sannan ja Markun mielestä yhtei-
sesti asetetut tavoitteet ja tasaisuus 
ovat valttia. Kokonaisvaltainen ajatte-
lu auttaa tavoitteiden asettamisessa 
sekä niihin pääsyssä. Vaikka Sannalta 
ja Markulta löytyy kokeilunhalua uu-
siin asioihin, niitä kokeillaan maltilla, 
ja jos ei toimi, palataan entiseen. 
 Rajalat ovat jalostaneet karjaan-
sa suunnitelmallisesti robottilypsyyn. 
– Robottilypsyssä on tärkeää saada 
poikimiset tasaisesti ympäri vuoden. 
Robotin kapasiteetti pysyy sopivana 
ja maitoa tulee tasaiseen tahtiin. Tä-
hän mekin pyrkimme, mutta käytän-
nössä sen toteuttaminen on hieman 
haasteellista, kertovat Sanna ja Mark-
ku Rajala. Mahdollisimman tasalaa-
tuinen ape ympäri vuoden auttaa saa-
maan hyvän maitotuotoksen sekä ter-
veet lehmät.

Laadukas säilörehu 
avaintekijä
Kaikki säilörehu tehdään pyöröpaalei-
hin. – Tämän kokoluokan lypsykarjati-

lalla se on aivan hyvä ratkaisu, toteaa 
Markku. Rehunteon yhteydessä joka 
lohkolta otetaan raaka-ainenäytteet. 
Niiden perusteella selvitetään tulevan 
vuoden rehut ja suunnitellaan tasa-
laatuinen ape ympäri vuoden. Paa-
lirehussa on erittäin vähän hävikkiä, 
joten on helppo laskea vuoden tarve 
eteenpäin. Ylivuotisia paaleja ei juuri-
kaan tarvitse syöttää. – Säilörehu teh-
dään omalla kalustolla, jotta sen te-
koon ja laatuun pystytään vaikutta-
maan mahdollisimman paljon itse, 
sanoo Markku. Sanna ja Markku ot-
tavat raaka-ainenäytteiden lisäksi säi-
lörehunäytteitä paalien tullessa syöt-
töön. Niiden perusteella tarkennetaan 
ruokintasuunnitelmaa. 

Tulevaisuuden 
tavoitteet
Sanna ja Markku ovat asettaneet ku-
luvan vuoden tavoitteekseen 850 000 l 
maitoa meijeriin vuodessa. Kun tavoit-
teeseen on päästy, asetetaan uudet ta-
voitteet. – Hyvää keskituotosta ei ta-
voitella, se on tullut tavallaan siinä si-
vussa, kertoo tilanväki. Viljan viljelys-
sä on myös omat haasteensa, ja siihen 
Rajalat panostavat tulevaisuudessa.

Tavoitteet kohdallaan 
Rajalan tilalla

Vuonna 2017 julkaistiin ensimmäisen kerran 500 parhaan tuo-
tosseurantakarjan viralliset tuotokset vuodesta 2016. Listalla 
karjat on laitettu järjestykseen energiakorjatun maitotuotok-
sen (EKM) perusteella, jotta myös rasva- ja valkuaispitoisuus 
voitiin ottaa huomioon. 
 Suomessa on 92 tuotosseurantatilaa, joilla EKM-tuotos 
keskimäärin ylitti 12 000 kilon rajan vuonna 2016, näistä ti-
loista kahdeksan on Keski-Pohjanmaalta. Maidontuotannon 
osaaminen on näillä tiloilla huippuluokkaa ja tulokset ovat kor-
kealla myös kansainvälisesti vertailtuna. Tulokset kertovat siitä, 
että tavoitteet kannattaa asettaa korkealle, sillä ne ovat saaa-
vutettavissa.

Keski-Pohjanmaan 
Parhaat karjat 2016
sijalla 1. 
Markku ja Sanna Rajala, 
Reisjärvi 
(Suomen 2. paras)

sijalla 2. 
Pasi Hautala, 
Reisjärvi

sijalla 3. 
Irina ja Veikko Jokitalo, 
Sievi

Sanna ja Markku Rajalan tilan EKM-tuotos oli 13 629 kg. Se on Suomen toiseksi 
paras tulos vuonna 2016. Keskituotos on noussut kolmessa vuodessa 10 992 kg:sta 
13 166 kg:n, samalla lehmälukukin on noussut 43,1 lehmästä 67,4 lehmään. Mai-
totuotoksen nousuun ovat vaikuttaneet mm. olosuhteiden paraneminen, siirtyminen 
robottilypsyyn sekä tilanväen rautainen ammattitaito.

Tuotosseurannan
parhaat karjat 2016

Armi Hotakainen
Maidontuotannon 
asiantuntija
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Kotieläin

Alankomaissa tuotetaan 8 % 
Euroopan maidosta. Tuotantoa on 
rajoitettu tämän vuoden alussa käyt-
töönotetulla fosfaattikiintiöllä. Kiin-
tiö oli puheenaihe joka tilalla, sillä se 
maksoi 8 000-9 000 €/lehmä. Kiin-
tiön vuoksi nuorkarjan määrää ra-
joitettiin. Siemennyksistä jopa 50-90 
% tehtiin liharodulla. Genomitesta-
us oli yleistä. Neljän robotin tila jät-
ti kuukaudessa 8 lehmävasikkaa uu-
distukseen.
 Maidonhinta oli tammikuussa 
37 snt/litra. Kriittinen maidonhinta, 
jolla vielä pystyttiin kattamaan kus-
tannukset, oli 32,72 snt/litra. Pellon 
keskihinta oli 57 000 €/ha, kalleim-
millaan jopa 120 000 €/ha. Hollan-
nin pinta-alasta viljelyssä on 70 %. 
Maidontuottajia on 17 000. Tilois-
ta 75 % laidunsi. Laiduntaville tiloil-
le maksettiin maidosta 2 snt/litra 
enemmän. 

Umpilehmät ja 
vastasyntyneet
Ensimmäisenä päivänä tutustuttiin 
Grinin perheen tilaan. Tilalla oli 230 
lehmää ja neljä lypsyrobottia. Päi-
vämaito oli 37 kg/lehmä ja lypsyjä 
2,9 kpl/lehmä. Tilalla tehtiin aktii-
visesti yhteistyötä rehufirma De He-
usin kanssa. Tilalta jäi päällimmäi-
senä mieleen umpilehmien ruokin-
ta. Umpilehmiin ja varsinkin niiden 
syöntiin panostettiin. Tavoite oli, et-
tä umpilehmä söi apetta 12-15 kg 
ka/pv. Umpilehmien ruokinnassa 
käytettiin anionisia suoloja sisältä-
vää kivennäistä. Lehmien umpeutus 
tehtiin nopeasti ja antibiootteja käy-
tettiin vain, jos joku neljännes so-
lutti. Vastasyntyneen vasikan hoitoa 
pidettiin erittäin tärkeänä. Vasikal-
le annettiin viimeistään kahden tun-
nin päästä syntymästä ternimaitoa, 
myös yöllä. Seuraava juotto oli noin 
5 tunnin päästä, sekin ternimaitoa. 

Maatilan johtamisopissa 
Hollannissa 

Matkasin MaitoLiideri-hankkeen 
porukan kanssa tammikuus-
sa Hollantiin tutustumaan 
hollantilaisten maatilayri-
tysten johtamiseen.

Ternimaidosta katsottiin aina refrak-
tometrilla maidon vasta-aineet. Vas-
ta-ainepitoisuudeltaan laimeaa mai-
toa ei annettu.

Huomio parren 
mitoitukseen
Dairy Campuksessa tutkittiin ruo-
kinnan vaikutusta lehmien kaasujen 
tuotantoon. Lehmien hyvinvoinnista 
esitelmöi CowHouselta Egbert An-
ne Andriga. Yritys myi eläinten hy-
vinvointia edistäviä navettakalustei-
ta. Parren mitoitusta verrattiin sii-
hen, paljonko lehmä tarvitsee tilaa 
laitumella noustessaan ylös. Kun 
parsi on liian lyhyt tai eläimen päälle 
ei ole edessä riittävästi tilaa, takaja-
lan kuormitus nousee korkeaksi ja ai-
heuttaa jatkossa hankaluuksia. 

Siemennysten 
tunnusluvut
Alta Genetiksen Marten Jan Haasken 
esitteli maailmanlaajuisen jalostuk-
seen erikoistuneen yrityksen toimin-
taa. Päällimmäisenä mieleen jäi se, 
kuinka kallista on pitää tyhjää leh-
mää karjassa. Keskimäärin kustan-
nus oli 5 €/pv. Haasken esitteli hyviä 
tunnuslukuja arjen johtamisen avuk-
si: montako lehmää on siemennet-
ty kuukaudessa, montako prosenttia 
siemennetyistä lehmistä on tiinehty-
nyt ja montako prosenttia on tiineh-

tinyt niistä lehmistä, joita kuukau-
den aikana olisi pitänyt siementää. 
Poikimaväli kertoo historian, nämä 
tunnusluvut kertovat lähihistorian.
 CRV-jalostuskeskuksessa huuh-
deltiin hiehoilta alkioita. Maailmal-
le lähtevien alkioiden määrä oli noin 
10 000 kpl/vuosi, tavoitteena oli 20 
000 kpl. Yrityksellä oli 100 000 asi-
akasta ympäri maailmaa. CRV hoiti 
myös lehmien tuotosseurantaa ja re-
kisteröintiasioita. 
 
Vastapoikineiden 
terveyden seuranta
Eläinlääkäri teki ennakoivaa tervey-
denhuoltoa ja kävi tiloilla kerran vii-
kossa, kaksi kertaa viikossa tai ker-
ran kuukaudessa. Poikineiden leh-
mien terveydenseuranta oli yksi tär-
keimmistä joka käynnillä seuratta-
vista asioista. Vastapoikineilta tes-
tattiin ketoosi maidosta otettaval-
la testillä. 

Bruunshogen tilalla 
keskityttiin johtamiseen
Tilalla työskenteli kaksi työntekijää 
ja isäntä. Työnjohtaja vastasi töi-
den organisoinnista. Hänelle tuli 
puhelimeen hälytyksiä häiriötilan-
teista. Pääasia oli, että niihin rea-
goitiin nopeasti. Työntekijöillä oli 
selvät vastuualueet ja töitä tehtiin 
tehokkaasti.  

Kaasboerderij 
De Gelderin juustotila
Tilan maidosta 90 % käytettiin mm. 
juustojen, voin ja jogurttien valmis-
tamiseen. Tilalla lypsi 6 lypsyrobot-
tia. Poikimaväli oli 400 pv ja hieho-
jen poikimaikä 23,5 kuukautta. En-
sikot olivat omassa ryhmässä, hyvä-
tuottoiset lehmät omassa ryhmässä 
ja heikommat sekä loppulypsykau-
den lehmät muodostivat oman ryh-
mänsä.

Tuliaisina Suomeen

Johtamisen hallitsevat tilat olivat tie-
toisia taloudestaan. Rutiinit selkeyt-
tivät tekemistä tiloilla. Työn tehok-
kuutta seurattiin keskittyen ydintoi-
mintoihin ja asioita tehtiin mahdol-
lisimman yksinkertaisesti. Myös avoi-
muus oli tärkeää. Hollantilaisisän-
nän sanoin: Ole laiska, se lisää aja-
tuksia!

Katja Kellokoski
Maidontuotannon 
asiantuntija
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Lypsyrobotin tuloon voi varautua 
suunnittelemalla valkotaulua tai vih-
koa apuna käyttäen, mihin työvai-
heisiin käyttää aikansa päivittäisis-
sä töissä. Lypsyrobottinavetassa työ-
aikaa lisäävät heikosti robotille kul-
kevat tai utarerakenteeltaan auto-
maattilypsyyn sopimattomat leh-
mät. Nämä eläimet voi siirtää lihan-
tuotantoon. Vaihtoehtoisesti on hy-
väksyttävä rakenteellisesti sopimat-
tomien eläinten aiheuttama työajan 
lisääntyminen. Eläinten kuljetteluun 
ja autteluun robotilla voi helposti ku-
lua viikossa puolen työpäivän verran 
aikaa (30 min/vrk x 7 vrk= 3,5 h). Ai-
kaa kuluu helposti enemmän, jos ro-

botin luona ei ole riittävästi lehmien 
ohjausaitoja, jotka estävät lehmän 
karkaamisen robotin luota. Työ-
aikasuunnittelussa kannattaa poh-
tia, miten siirtelee eläimiä navetas-
sa ja mitä kävelyreittejä itse käyttää 
esimerkiksi erottelumaitojen siirtä-
miseen. Työsuunnitteluun varataan 
aikaa myös omalle levolle, lomille ja 
sille, kuka vastaa robotin hälytyksis-
tä poissaolon aikana.

Ruokintasuunnittelulla 
eläinliikenne toimivaksi
Eläinten kulkemattomuus robotil-
le johtuu yleensä robotin asetuksien 

säätämättömyydestä tai suunnittele-
mattomasta ruokinnasta. Jotta leh-
mille ei tule liikaa muutoksia kerral-
la, ne kannattaa totuttaa uuteen ruo-
kintaan jo ennen robotin käyttöönot-
toa. Ruokinta-asiantuntijan avulla voi 
suunnitella taloudellisen ja houkutte-
levan rehustuksen. Jos koko rehustus 
muuttuu esimerkiksi erillisruokinnas-
ta appeeksi, kannattaa ottaa asian-
tuntija mukaan aperuokintaan siirty-
misessä. Apesheikerin avulla löytyvät 
tilakohtaiset oikeat sekoitusajat ja la-
jittumisen minimointi omille rehuille 
onnistuu. Jos ruokinnan suunnittelun 
laiminlyö, lehmien robotille kulkemi-
sen oppiminen vaikeutuu.

Tekniikka tutuksi

Tekniikkaan tutustuminen alkaa 
ohjemateriaaleihin perehtymäl-
lä. Suunnitteluvaiheessa kannat-
taa verkostoitua muihin robottiti-
loihin ja asiantuntijoihin erilaisten 
työratkaisujen löytämisessä. Jos ro-
botin hankkii nykyiseen navettaan, 
kannattaa selvittää, toimivatko esi-
merkiksi nykyiset e-korvamerkit tu-
levassa lypsyrobotissa, vai pitääkö 
tilata erilaisia korvamerkkejä. Tyh-
jä robotin tietokone täytyy täyt-
tää eläinten historialla, kuten sie-
mennys- ja tiineystarkastustiedoil-
la. Eläindatan siirtäminen koneel-

Lypsyrobotti tulee, oletko valmis? 
Kotieläin

Automaattilypsyyn siirtyminen muuttaa tilan päivittäisiä töitä. Lypsytyö jää 

pois, mutta valvonta lisääntyy. Valvontaa ei voi vähentää, mutta töitä voi 

huolellisella alkusuunnittelulla tehostaa. Alkusuunnittelussa on huomioita-

va karjan sopivuus robotille, ruokintasuunnittelun ajantasaisuus ja tekni-

set valmistelut. Teknisiä valmisteluita ovat esimerkiksi eläindatan siirtämisen 

mahdollisuus koneellisesti rekisteristä, tunnistetietojen yhteensopivuus ja kir-

jaus järjestelmään. Alkusuunnittelu kannattaa ajoittaa mahdollisimman var-

haiseen vaiheeseen, jopa useita kuukausia ennen robotin käyttöönottoa. 
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Lypsyrobotti tulee, oletko valmis? 
Kotieläin

lisesti eläinrekisteristä nopeuttaa 
valmistelutyötä.

Eläinten totutus uuteen

Lehmiä voi tutustuttaa lypsyrobottiin 
jo ennen käyttöönottoa esimerkiksi 
ruokkimalla lehmiä robotilla etukä-
teen. Kannattaa muistaa perussään-
tö: Ei väkisin vaan houkuttelemalla, 
positiivinen mielikuva on tärkeä leh-
mälle. Jos lehmälle jää huono ensi-
kokemus robotista, sitä todennäköi-
sesti pelottaa mennä uudestaan ro-
botille. Jos lehmä ei käyttöönotossa 
anna maitoa robotilla, täytyy se ot-
taa uudestaan lypsyyn ja se lisää ih-

misten työmäärää. Lehmien vierai-
luttaminen uudessa navetassa ennen 
käyttöönottoa vähentää lehmien uu-
den paikan pelkoa. Rauhallinen tun-
nelma ja kiireetön tutustuminen ro-
bottiin ennen h-hetkeä edesauttaa 
sekä ihmisten että lehmien käyttöön-
ottopäivää. 

Jotta lehmille ei tule liikaa muutoksia kerralla, ne 
kannattaa totuttaa uuteen navettaan ja ruokintaan jo 
ennen robotin käyttöönottoa. ProAgrian asiantuntijat 

Jessika Eklund ja Sonja Kuronen auttavat 
automaattilypsyyn siirtymisessä, käyttöönotoissa ja 

ruokinnan suunnittelussa. 

Sonja Kuronen
Maidontuotannon
asiantuntija

Lehmien yksilöllisiä 
lypsyaikoja kannattaa 
seurata säännöllisesti. 
Helppo konsti on luoda 
Oma raportti, 
joista näkee kaikkien 
lehmien lypsyajat 
kerralla. Suosituslypsy-
aika on n. 7 min/
lypsy. Jos aika ylittyy 
useilla minuuteilla, 
kannattaa tarkistaa 
lypsyasetukset.

Tiesitkö?

Vedinten sijainti ja nel-
jänneksien tasapaino vaikuttavat 
oleellisesti robottilypsyn onnistu-
miseen. Epäonnistuneen lypsyn 
yleisimpinä syinä voivat olla ristik-
käiset tai vinot vetimet. Ongelmia 
tuottavat myös liian lähekkäin ole-
vat vetimet, jotka robotti voi tun-
nistaa yhdeksi vetimeksi. Eturas-
kas utare voi estää robottia näke-
mästä takavetimiä. Ongelmat pi-

dentävät lypsyaikaa, kun robot-
ti yrittää löytää vetimiä. Jalostuk-
sella voidaan vaikuttaa oleellisesti 
utareen rakenteeseen. Irtipotkujen 
määrä voi olla korkeampi sellaisel-
la lehmällä, jolle robotin on vai-
keampi saada lypsimiä. Lehmäl-
lä saattavat hermot pettää, kun 
robotin käsivarsi voi töniä utaret-
ta haastavasijaintisia vetimiä et-
siessään. 

Kuva: Sonja Kuronen
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Kotieläin

Maissi rehukasvina 

Rehu  2016 2017
Säilörehu, kg ka 10 7,9
Maissisäilörehu 1,5 2,3
Tuoresäilötty vilja 8 8
Rypsi 4,1 4,5
Kivennäinen 0,35 0,3
Suojattu rasva  0,4
yhteensä kg ka 23,95 23,4
Seoksen rehuarvo, g/ kg ka  
ME, MJ/kg ka 1,7 11,4
Syönti-indeksi  145 128
OIV 99 100
NDF-kuitu 253 245
Tärkkelys 209 215
Tuotosseurannan maitomäärä, kg/pv 
26.2.2017 ja 27.1.2018 34,5 34,5

Maissisäilörehu  28.11.2016 16.11. 2017
Koostumus  
Kuiva-aine, g/kg 240 264
D-arvo, g/kg ka 644 589
Raakavalkuainen, g/kg ka   83 111
Kuitu, g/kg ka 573 627
Sulamaton kuitu, g/kg ka 113 157
Tärkkelys, g/kg ka 40   
Tuhka 54 60
Rehuarvot  
ME, MJ/kg ka 10 9,1
OIV, g/kg ka 74 73
PVT, g/kg ka -29 3
Syönti-indeksi 112 103
Säilönnällinen laatu  
pH 3,7 3,7
Ammoniakkityppi, g/kg N 4 14
Maito-ja muurahaishappo, g/kg ka 22 16
Haihtuvat rasvahapot, g/kg ka 4 4
Liukoinen typpi, g/kg N 290 209
Sokeri, g/kg ka 194 74
Laatuarvosana Kiitettävä Kiitettävä

Maissi kasvaa kolmen metrin korkuiseksi, 
kun kasvupaikkavaatimukset ja viljelytekniikka 
vastaavat kasvin vaatimuksia.

Maissisäilörehu lypsylehmien ruokinnassa 2016 ja 2017 
satojen rehuarvoilla laskettuna.

Maissisäilörehun käymislaatu ja 
rehuarvot vuosina 2016 ja 2017

Ilolan tilalla Reisjärvellä innostut-
tiin maissin viljelystä, koska yh-
dellä korjuukerralla on mahdol-
lista päästä 10 000 kg kuiva-ai-
nesatoon. Iloloilla on positiivi-
sia kokemuksia maissin käytöstä 

lehmien ruokinnassa. – Maissisäilö-
rehu on syötetty kylmimpänä aikana 
ja siilo on avattu marraskuun alussa. 
Yhteen ape-erään maissisäilörehua 
on lisätty 500-700 kg ja säilörehua 
2 200-2600 kg riippuen kuiva-aine-
pitoisuudesta. Kun maissisäilörehu 
otetaan syöttöön, appeen menekki 
kasvaa ja seoksen kokonaismäärää 
joudutaan nostamaan, kertoo Tar-
mo Ilola. Maissirehun hyvä maitta-
vuus näkyy myös maitotankissa. Ilo-
lan tilan kokemus on, että maissi-
säilörehulla on saatu kaksi kiloa li-
sää maitoa päivää kohti. – Kahden 
vuoden aikana maissisäilörehun an-
siosta myös syömättömien lehmien 
pullottaminen on jäänyt pois, toteaa 
Tommi Ilola.

Viljely yleistynyt

Maissi on lyhyen päivän kasvi ja 
sen lämmön tarve on suuri. Mais-
sin viljely on yleistynyt uusien la-
jikkeiden ja viljelyn sekä korjuun ja 
ruokinnan teknologisen kehityksen 
ansiosta. Maissilla on satopoten-
tiaalia myös Keski-Pohjanmaalla. 
Viljelyn onnistuessa maissista saa-

daan korkea kuiva-ainesato. Vuo-
sien, kasvupaikan ja lajikkeen vä-
linen sadon vaihtelu voi kuitenkin 
olla suurta. 

Maissi on energiakasvi

Viljelyn tavoitteena on tähkän tuot-
taminen ja sadon korkea tärkkelyspi-
toisuus. Tutkimuksen mukaan mais-
sin korjuussa optimaalinen kuiva-ai-
nepitoisuus on 300-350 g/kg ka. 
Suomessa maissi on korjattava en-
nen optimia, minkä vuoksi kuiva-ai-
nepitoisuus on pienempi, valkuais-, 
sokeri- ja NDF-pitoisuudet suurem-
pia ja tärkkelyspitoisuus matalampi. 
Maissisäilörehu sopii lypsylehmän 
ruokintaan korvaamaan osan nurmi-
rehusta. Maissi sisältää ohitustärk-
kelystä. Maissin käyttö ruokinnassa 
lisää syöntiä, typen hyväksikäyttöä 
ja maitotuotosta. Maissi parantaa 
myös maidon pitoisuuksia.

Maissisäilörehu sopii 
lypsylehmän ruokintaan 
korvaamaan osan 
nurmirehusta.  
Maissin käyttö ruokin-
nassa lisää syöntiä, 
typen hyväksikäyttöä
ja maitotuotosta.

Anna-Riitta Leinonen
Maidontuotannon 
erityisasiantuntija
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Viime syksystä asti valiolaiset 
maitotilat ovat voineet seurata tilan-
sa tunnuslukuja KPI-Avaimen kautta. 
KPI-Avain on kehitetty yhteistyössä 
Valion, ProAgrian, Faban ja Mtechin 
kanssa. Kiitosta KPI on saanut siitä, 
että se kerää useammasta eri paikas-
ta yhteen maitotilan tärkeimpiä tun-
nuslukuja. – Ennen tilan tunnusluku-
ja katsottiin tankkiauton jättämäs-
tä tulosteesta, Valmasta, ProAgrian 
tuotosraporteista sekä minun maa-
tilastani. KPI kerää reaaliaikaiset tie-
dot yhteen paikkaan, listaavat Mi-
ka ja Leena Hanni KPI Avaimen hy-
viä puolia.
 Kannuksessa Hannin Mikan ja 
Leenan vajaan 30 lehmän maitoti-
lalla KPI-Avain otettiin innolla käyt-
töön. Ensisilmäyksen tilanväki sai 
KPI:hin Farmarissa. Seuraavaksi se 
tuli vastaan Pohjolan Maidon tuot-
tajapäivillä, jossa ProAgrian asian-
tuntijat esittelivät KPI:n mobiiliso-
vellusta. – Mobiilisovelluksen kautta 
KPI:ta tulee seurattua lähes joka päi-
vä, kertoo Leena. – Kännykän kautta 

on helppo katsoa tilanne vaikka kah-
vipöydässä. – Ja lomalla ollessa voi 
tarkistaa kotopuolen tilanteen, lisää 
Mika. Lisäksi KPI Avaimen tunnuslu-
kuja voi katsoa Minun maatilani -oh-
jelman ja Valman kautta. – Ainoas-
taan silloin, kun on muutakin asiaa 
Valmaan tai Minun maatilaan, tun-
nusluvut tulee katsottua sitä kautta, 
toteaa Mika. 

Vaihtoehtoja mistä valita

Hannit valitsivat 17:sta eri vaihto-
ehdoista itselleen sopivimmat kuusi 
mittaria. – Nopeasti päivittyviä, sel-
keitä lukuja, listaavat Mika ja Lee-
na. – Tässä navetassa tilanne on jo 
varsin vakiintunut ja tällaisella leh-
mämäärällä siemennykset ja muut 
muistettavat asiat pysyvät vielä hy-
vin muistissa. KPI on varmistuskei-
no, jotta pysymme hyvissä tunnus-
luvuissa. Tilan ayshirekarjan keski-
tuotos on 11 500 kg. – Eniten tulee 
seurattua hakukerran maitomäärää 
ja meijerimaitoa l/lehmä/pv. Ruo-

kinnan muutoksen yhteydessä mie-
lenkiinto kohdistuu myös tankki-
maidon rasva/valkuainen -tunnus-
lukuun. – Ja siitä myös väännetään 
eniten kättä, naurahtaa Leena. Ran-
king-listaa Hannit eivät juuri seuraa. 
Ranking-listaus näkyy järjestysluku-
na lypsytyypin (putki-, asema- tai au-
tomaattilypsy) mukaan vasemmassa 
yläreunassa. Näkyviin tunnusluku tu-
lee klikkaamalla yksittäisen mittaris-
ton auki. Vertaistukea ja käyttöko-
kemuksia Hannit ovat saaneet kes-
kustelemalla tuttujen maidontuotta-
jien kanssa. 
 KPI-Avain voidaan asettaa jo-
ko janaan tai mittariksi puoliympy-
rään. Lisäksi väritys kertoo millä ta-
solla mennään. – Mittaristo, ehdot-
tomasti, paljon selkeämpi ja luetta-
vissa heti, Hannin isäntäväki tote-
aa yhdestä suusta. Tavoitteet sekä 
minimit ja maksimit voi itse mää-
rittää. Tilalle sopivat raja-arvot Lee-
na päivitti samalla kun tilan mittarit 
valittiin käyttöön. – Sen jälkeen ra-
ja-arvojen muuttamiselle ei ole ol-

lut tarvetta, hän kertoo. Raja-arvo-
ja voi päivittää tilanteen muuttuessa 
tai tavoitteiden täyttyessä. KPI-Avai-
men mittaristoa voi käyttää kirittä-
jänä ja apuna hahmottamaan tilan 
kokonaisuutta. Mittariston vieressä 
olevan nuolen väri ja suunta kerto-
vat mihin suuntaan tunnusluku on 
menossa. Vihreä ylöspäin oleva nuo-
li näkyy, kun tulos on muuttunut pa-
rempaan suuntaan. Keltainen vaaka-
nuoli kertoo tasaisesta alle 1 %-yksi-
kön muutoksesta ja punainen alas-
päin oleva nuoli heikommasta tulok-
sesta. – KPI-Avain on ehdottomasti 
tervetullut, hyvä kun kehitetään uu-
sia seurantavälineitä, kiittelee Han-
nin isäntäväki.

Tuija Korpela
Maidontuottaja- 
asiantuntija

Kotieläin

KPI-Avaintuloksia 
tutkimassa Hannin tilalla

Hannit valitsivat 17:sta eri 
vaihtoehdoista itselleen sopivimmat 
kuusi mittaria. – Nopeasti päivitty-
viä, selkeitä lukuja, listaavat 
Mika ja Leena.
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Ruokinnallisten syiden aiheuttaman 
ripulin oireena on yleensä löysä ulos-
te, mutta mahdollisia ovat myös ok-
sentelu, pötsin täyttyminen, juoksu-
tusmahaoireet ja kipuilu. Ruokinnal-
liselle ripulille altistavat vääränläm-
pöinen juoma, väärä juoma-asen-
to, epäsopiva juomarehu, huonos-
ti sekoittunut juoma, liian suuri ker-
ta-annos, likainen juomavesi tai as-
tiat ja äkilliset muutokset tai epä-
säännöllisyys juotossa. 
 Tartunnalliset aiheuttajat ovat 
joko viruksia, bakteereja tai suolis-

toloisia. Vasikan omalla vastustus-
kyvyllä on suuri vaikutus siihen, sai-
rastuuko vasikka vai ei. Siksi riittävä 
ja varhainen hyvälaatuisen ternimai-
don juotto on tärkeää. Navetan kyl-
myys, kosteus ja vetoisuus, puutteel-
linen kuivitus, kuljetus ja epäsään-
nöllinen hoito aiheuttavat vasikalle 
stressiä ja alentavat sen vastuskykyä 
taudinaiheuttajia vastaan. 

Rota ja muut virukset

Yleisin ripulin aiheuttaja on rotavi-

rus, mutta muita vaihtoehtoja ovat 
myös E. coli, coronavirus, Cryp-
tosporidium parvum, kokkidioosi ja 
salmonella. Loismatoja voi tulla lai-
duntaville naudoille. Cryptospori-
dium parvum voi tarttua myös ih-
miseen. Kryptosporidioosi voi olla 
hoitamattomana jopa hengenvaa-
rallinen vastustuskyvyltään heikoilla 
henkilöllä. Ripuloivaa vasikkaa käsi-
teltäessä kannattaa siis muistaa hyvä 
hygienia ja asialliset suojavarusteet. 

Nopea ja oikea hoito 

Mitä aikaisemmin ja mitä tehok-
kaammin vasikkaripulia hoidetaan, 
sitä paremmat ovat paranemismah-
dollisuudet ja sitä nopeammin para-
neminen yleensä tapahtuu. Ensim-
mäisenä ripuliin sairastunut vasikka 
eristetään muista. Tärkeintä ripulin 
hoidossa on huolehtia vasikan riittä-
västä nesteen saannista ja estää eläi-
men nälkiintyminen. Pikkuvasikan 
maitojuottoa kannattaa jatkaa näl-
kiintymisen estämiseksi. Ripulivasik-
ka tarvitsee myös elektrolyyttejä si-
sältävää nestettä nestevajeen korjaa-
miseen, nestetasapainon ylläpitoon 
ja ripulin aiheuttaman nestehukan 
estämiseen. Jos vasikka ei juo itse ei-
kä pääse jalkeille, on syytä turvautua 
eläinlääkärin apuun. Nestehoidon li-
säksi sairas vasikka tarvitsee hyvää 

huolenpitoa ja sille pitäisi järjestää 
mahdollisimman rauhallinen, läm-
min ja kuiva ympäristö sekä pehmeä 
makuupaikka. 

Ennaltaehkäisy 
tuo säästöä
Vasikan vastustuskykyä voidaan pa-
rantaa antamalla riittävästi hyvälaa-
tuista ternimaitoa heti syntymän jäl-
keen. Tartuntapainetta vähentävät 
hyvä hygienia (poikimakarsina, kas-
vuympäristö) ja isojen ryhmien vält-
täminen. Jos vasikkaripulia esiintyy 
tilalla runsaasti, kannattaa ongel-
ma selvittää perusteellisesti. Selvitys 
edellyttää yleensä koko vasikkakas-
vatuksen läpikäymistä, altistavien teki-
jöiden selvittämistä ja tartunnallisten 
aiheuttajien määritystä. Tässä hyvänä 
apuna on ProAgrian Karjatsekki-pal-
velu, jossa voidaan perehtyä kunnol-
la asiaan ja tehdä toimintasuunni-
telmia tilanteen parantamiseksi. Ota 
yhteyttä!

Voihan ripuli!
Vasikkaripuli aiheuttaa suuret taloudelliset tappiot, kun 

kustannuksiin otetaan huomioon suorat eläinlääkintä-

kulut sekä niiden lisäksi kulut lisääntyneestä työstä, pi-

dentyneestä kasvatusajasta sekä ripulin aiheuttamas-

ta tuotoksen alenemasta ensikkokaudella. Varsinainen 

vasikkaripuli johtuu yleensä eri tekijöiden yhteisvaiku-

tuksesta. Vasikan sairastumiseen vaikuttavat eläimen 

oma vastustuskyky, vasikan ruokinta sekä useat eri tau-

dinaiheuttajat ja niiden määrä vasikan ympäristössä. 

Vasikoiden ripulit johtuvat yleensä joko ruokintaperäi-

sistä syistä tai tartunnallisista aiheuttajista.

Kuva: Paula  Orava

Heidi Lehkonen
Maidontuotannon 
asiantuntija

Karjatsekki-asiantuntijamme 
löydät täältä: 
 www.proagria.fi/
 karjatsekkiasiantuntija

Kotieläin
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Talous

Tärkein peruste yhtiöittämiselle 
on kannattava yritystoiminta. Tulo-
ja täytyy kertyä vuodesta toiseen pal-
jon. Verotukseen olennaisesti vaikut-
tavat tekijät maatiloilla ovat tulok-
sen jakaminen osakkaille ja nettova-
rallisuus. Ensimmäinen vaikuttaa sii-
hen paljonko osakastasolla jää vero-
tettavaksi progressiivisena ansiotulo-
verona ja jälkimmäinen siihen, kuin-
ka suuri osa tuloksesta voidaan ot-
taa pääomatulona. Siinä tapaukses-
sa, että maatila yhtiöitetään, edel-
tävän vuoden nettovarallisuus siirtyy 
osakeyhtiöön jatkuvuusperiaatteen 
mukaisesti. Siksi nettovarallisuutta 
kannattaa kehittää siitä huolimat-
ta, onko tila yhtiömuotoinen vai ei, 
koska se vaikuttaa yhtiömuotoisessa 
maataloudessa positiivisesti.

Varallisuuserien 
arvostuksessa eroja
Yhtiöittämisen houkuttelevuutta ar-
vioitaessa olennaista on nettovaralli-
suuden ennustettava kehitys tulevai-
suudessa ja eri yhtiömuodoissa. Va-
rojen arvostamisessa on eroja yhtiö-
muodosta riippuen. Esimerkiksi pel-
lot arvostetaan osakeyhtiössä han-
kintahintaan, kun taas maatilalla 
verottajan vuotuisen tuoton mukai-
seen arvoon. Toisaalta osuuskunnan 
osuudet arvostetaan osakeyhtiössä 
vain maksetun osuusmaksun suu-
ruutta vastaavaksi eli ei matemaat-
tiseen, korkeampaan vertailuarvoon, 
kuten maatilalla.

Ansiotulot ja yksityisotot

Yrittäjälle kertyvän ansiotulon mää-
rä ja toisaalta yksityistalouteen tar-
vittava rahamäärä vaikuttavat yh-
tiöittämisestä saatavaan hyötyyn. 
Osakeyhtiöstä osinkoa otettaes-
sa veroprosentti on aina vähintään 

noin 28 %, koska yhteisöveron lisäk-
si myös osingoista maksetaan ve-
roa. Osinkoverotuksen kannalta on 
huomioitava, että osinkoa voi ja-
kaa vasta, kun yhtiön vapaa oma 
pääoma on positiivinen. Ansiotu-
loverotuksessa saman keskimääräi-
sen veroprosentin osakas saavuttaa 
vajaan 40 000 euron palkkatuloil-
la. Kun yksityistalouden kulutus on 
suuri ja nettovarallisuus heikko, jää 
osakeyhtiöittämisen hyötyjä saavut-
tamatta.

Oy:lle ei yrittäjävähennystä

Yhtiömuotoisen maatilan etuna on 
se, että voi itse päättää paljonko ot-
taa tuloja ja säädellä niitä monipuo-
lisemmin kuin maatilalla. Osakkaan 
palkka on yhtiölle vähennyskelpoista 
menoa, mutta verotetaan osakkaan 
ansiotulona. Toisaalta uusi tulois-
ta tehtävä 5 %:n yrittäjävähennys ei 
koske osakeyhtiöitä. Isoissa tuloluo-
kissa yrittäjävähennyksen hyöty mi-
tataan tuhansissa euroissa ja veroas-
teena hyöty on n. 2 %-yksikköä. Osa-
keyhtiön hallinnointi ja kirjanpito on 
maatilaa raskaampaa ja kalliimpaa. 
 Yhtiöittämisen houkuttelevuutta 
arvioitaessa tulee selvittää, mikä on 
yhtiöittämisprosessin kustannuksen 
ja saavutettavan verohyödyn erotus 
pitkällä aikavälillä. Aikavälilläkin on 
väliä, sillä mitä pitemmälle tulevai-
suuteen mennään, sitä epävarmem-
paa on verotuksen ja oman tuloksen-
tekokyvyn arviointi.

Yhtiöittäminen ei ole 
patenttiratkaisu maatiloille

Matti Poutiainen
Talousjohtamisen 
asiantuntija

MAATILAN 
YHTIÖITTÄMINEN

ti 27.3. klo 9.30-14.30, 
Toholampi, Osuuspankki

Aloituskahvi klo 9.30. 
Tilaisuus alkaa klo 10.

 
Aiheina maatilaosakeyhtiö ja yhtiöittämisessä huomioitavaa. 

Kasvavien maatilojen taloudenhallinnan haasteet -yhtiömuoto 
ratkaisuna. Yhtiön MYEL-vakuuttaminen. Yrittäjän kokemuksia. 

Mukana ProAgria Keski-Pohjanmaan, Melan ja 
Keski-Pohjanmaan Osuuspankin asiantuntijat.

 
Ilmoittautumiset (viim. 21.3.) ritva.jaakkola@kpedu.fi 

p. 044 7250 625. 
Ei osallistumismaksua. 

Omakustanteinen lounas.
 

Järjestää Ajantasalla-hanke.
 

 
 

www.laatulastu.fi

LAATULASTU ON BAKTEERITON, 
100 % AITOA JA PUHDASTA SUOMALAISTA 

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

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

Kuiviketta saatavana 
myös irtokuormina 

suoraan tiloille 
toimitettuna ympäri 

Suomen!
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Talous

Maatilan investointituen kohden-
tamisesta annetun asetuksen 3 §:ää 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
parsinavettainvestoinnissa tukea voi-
taisiin myöntää vain peruskorjauk-
seen. Peruskorjauksen yhteydessä tu-
kea ei voitaisi myöntää kustannuksiin, 
jotka aiheutuvat navettarakennuksen 
pinta-alan tai tilavuuden lisäämisestä. 
 Navetan parsipaikkamäärälle ei 
kuitenkaan asetettaisi rajoitteita in-
vestointituen kohdentamisesta an-
nettavilla säädöksillä, vaan perus-
korjatunkin tuotantorakennuksen 
eläinpaikkamäärän tulee täyttää 
eläinten hyvinvointia koskevassa Eu-
roopan unionin ja kansallisessa lain-
säädännössä asetetut vaatimukset. 
Parsinavetan peruskorjausta koskisi-
vat edelleen voimassa olevan asetuk-
sen 2 §:n säännöt rakentamisinves-
tointien tukemisesta sekä muut voi-
massa olevat investointituen myön-
tämisen edellytykset.
 Asetus on tarkoitettu tulemaan 
voimaan 16.10.2018. Vuoden 2018 
investointituen kolmas hakujakso 
päättyy 15.10.2018. Tämä hakujak-
so on viimeinen, jonka aikana vireil-
le tuleviin tukihakemuksiin tehdään 
päätökset ennen vuoden vaihtumista 
ja vuoden 2018 varoista. Näin ollen 
muutos koskisi siirtymäajan jälkeen 
vuoden 2019 alusta lähtien myönnet-
täviä investointitukia. Muutos on nyt 
lausuntokierroksella, joten siihen on 
mahdollista tulla vielä muutoksia.
 Jos miettii parsinavetan laajen-
tamista, kannattaa pitää kiirettä. 
Suunnittelu on syytä aloittaa heti ja 
laittaa ympäristö- ja rakennusluvat 
kuntoon, että hakemus ehtii vireil-
le viimeistään 15.10.2018. Tukitaso 
lypsy- ja nautakarjatalouden raken-
tamisinvestointiin on 35 % avustusta 
ja 60 % korkotukilainaa.

Heikki Rautio
Pohjanmaan Ely-keskus

Parsi-
navetta-
investoin-
teihin 
muutoksia

P. 015 320 400 • PL 500 (Graanintie 7) • 50101 Mikkeli • www.viljavuuspalvelu.fi 
P. 044 5885 262 • Sammonkatu 8 • 90570 Oulu • www.suomenymparistopalvelu.fi
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LAATUA TILAN
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Tilaaminen on helppoa ja vaivatonta
  Valitse neuvonnan aihe 

Mieti yhdessä ProAgrian asiantuntijan kanssa  
mistä neuvonnan aihealueesta yrityksellesi on  
eniten hyötyä.

	 	 Asiantuntija hoitaa käytännön asiat 
ProAgrian asiantuntija tekee neuvonnan  
sovitun mukaisesti ja hoitaa kaikki tarvittavat  
paperityöt.

  Ja valmista tuli
  Neuvonnan jälkeen tarvitaan vain vahvistus  

neuvontaan käytetystä ajasta. 

 
 

Varmuutta oikeellisuudesta ja 
vähemmän huolia 

Selvityksiä ja kartoituksia 
varmojen valintojen pohjaksi

Hyviä käytäntöjä ja 
vinkkejä pienryhmistä

Neuvo 2020 -palvelua tarjoavat asiantuntijamme 
ovat Maaseutuviraston kouluttamia ja hyväksymiä.

Palvelua asiakkaille rahoittaa Maaseuturahasto.

1.

2.

3.

HYÖDYNNÄ  
RAHANARVOISET  
NEUVO 2020 
-PALVELUT!

Tutustu tarjontaamme
www.proagria.fi/neuvo2020

●		Täydentävät ehdot
●		 Luonnon monimuotoisuus
●		 Luonnonmukainen tuotanto
●		 Kasvinsuojelu ja integroitu torjunta
●		 Tuotantoeläinten hyvinvointi
●		 Ympäristö-, energia- ja resurssitehokkuus
●		 Innovaatiot
●	 Ilmastomuutoksen hillitseminen ja  

muutokseen sopeutuminen
●		 Ympäristökorvaus
●		 Vesien ja maaperän suojelu
●		 Viherryttämisen vaatimukset

RAHANARVOISET  
NEUVO 2020 
-PALVELUT

Jäikö vielä kehitettävää? Hyödynnä ProAgrian asian- 
tuntijoita määrärahan puitteissa. Käytettävissäsi on  
Neuvo 2020 -palveluihin yhteensä 3 500 euroa koko 
ohjelmakauden aikana. Ota yhteyttä! 

ProAgria Keski-Pohjanmaa

Eerikkilä Maija-Leena,  
040 521 6416 
Roimela Seija, 040 847 9740

Hanni Leena, 040 353 3295
Hotakainen Armi, 040 523 4116
Kellokoski Katja, 040 849 2870
Keto Helena, 040 523 4115
Lassila Jonna-Minna, 0400 644 261
Leinonen Anna-Riitta, 0400 168 647

Koskela Liisa, 050 512 0615

Hihnala Sari, 0400 974 165
Karhula Jarmo, 044 521 2210

Harju Sari, 040 523 4114 
Kaskela Sirpa, 0500 862 695
Kulla Taina, 0400 723 288
Polso Pekka, 040 523 4112

Tikkanen Jari, 0400 162 147

Yli-Jylhä Aulikki, 050 596 8502

Huhtala Jouni, 040 512 3703
Koskela Sirkku, 0400 137 124

Kasvinsuojelu

Luomu

EnergiaYmpäristö

Tuotanto- 
eläimet www.proagria.fi/kp
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Vuoden 2018 viljelijätukienna-
koiden maksuaikataulu muuttuu 
MMM tiedotteeseen perustuen to-
dennäköisesti lokakuulta marras-
kuulle. Siksi rahojen riittävyyden sel-
vittäminen on tänä vuonna aiempaa 
tärkeämpää. Maa- ja metsätalous-
ministeriön mukaan luonnonhaitta-
korvauksen ja luonnonmukaisen kas-
vituotannon korvausten ennakot voi-
daan ensi syksynä maksaa vasta mar-
raskuussa. Mavin ensi syksyn tavoit-
teellisen maksuaikataulun mukaan 
nämä tuet pyrittäisiin edelleen mak-
samaan lokakuussa. Epävarmuus ai-
heuttaa haasteita maksuvalmiudelle, 
sillä maatalouden korkotukilainojen 
eräpäivä on lokakuun lopussa. Jos 

maksatus siirtyy, tukiennakot eivät 
olisi käytettävissä korkotukilainojen 
maksamiseen ensi syksynä.

Korkomarginaali kasvaa

Pankin näkökulmasta lainojen mak-
sun rästiytyminen nostaa auto-
maattisesti asiakkaan riskiluokitus-
ta. Jatkossa uusista lainoista jou-
tuu maksamaan korkeampaa kor-
koa. Koska pankit ottivat vuoden 
2018 alusta käyttöön IFRS9-järjes-
telmän, lainat rästiytyvät aiempaa 
nopeammin (30 päivässä) ja laina-
ohjelmien muutokset vanhoihin lai-
noihin nostavat uusien, nostetta-
vien lainojen korkoja. 

Kassabudjetointi avuksi

Maatilojen kannattaa reagoida tilan-
teeseen tekemällä tarvittaessa mak-
suvalmiusbudjetti vuodeksi 2018 ja 
keräämällä rahaa kassaan tulevaa lo-
kakuuta varten. Tarkempi kassabud-
jetointi on suositeltavaa erityisesti sil-
loin kun maksuvalmius on valmiiksi 
tiukoilla tai luonnonhaittakorvaus ja 
luomukorvaus muodostavat merkit-
tävän osan tilan tulovirrasta. Maksu-
valmiusbudjetin avulla voidaan myös 
selvittää, kuinka paljon tilalla voi-
daan käyttää rahaa kassasta inves-
tointeihin ennen marraskuuta.

Lähteenä käytetty Maa- ja metsätalousmi-
nisteriön artikkelia: http://mmm.fi/artik-
keli/-/asset_publisher/siirtymaaika-paat-
tyy-maaseutuohjelman-viljelijatukienna-
koiden-maksuaikataulu-muuttuu-vuon-
na-2018. Mavin maatalousosaston johta-
ja Jukka Pekonniemi otti asiaan kantaa 
tammikuussa 2018 Maaseudun Tulevai-
suudessa ja kielsi useiden tukien maksa-
tusten siirtymisen, mutta ei ottanut kantaa 
siihen, siirtyvätkö luonnohaittakorvauksen 
ja luonnonmukaisen kasvintuotannon tu-
kien ennakot.

Matti Poutiainen

Yrittäjän kannattaa olla pankkiin 
yhteydessä mahdollisimman var-
hain, kun investointihanketta ale-
taan suunnitella. Näin rahoittaja voi 
antaa ajoissa oman näkemyksensä 
hankkeen rahoituksen edellytyksistä 
ja käytännön toteutuksesta. Raken-
nusinvestoinnin suunnittelu on jär-
kevää aloittaa vähintään vuotta ai-
kaisemmin, ennen kuin varsinainen 
rakennustyö käynnistyy. Hyvä raken-
nussuunnittelu, laadukkaat kannat-
tavuus- ja rahoituslaskelmat, realis-
tinen kustannusarvio, hankintojen 
tehokas kilpailuttaminen, rakennus-
työn onnistunut aikataulutus ja seu-
ranta korostuvat menestyksekkäässä 
investoinnissa. Suunnittelu vie myös 
yllättävän paljon aikaa. Liian usein 
maatalouden rakentamisessa toteu-
tuneet kustannukset ovat ylittäneet 
suunnitelman ja niiden takia lainan 

takaisinmaksu venyy, mikä on osal-
taan johtanut maksuvalmiusongel-
miin.

IFRS9 käytännössä

Pankkien sääntelyä tiukennettiin vuo-
den vaihteessa, kun uusi tilinpäätös-
tandardi IFRS9 (International Finan-
cial Reporting Standard) tuli voi-
maan. Käytännössä muutos tarkoit-
taa pankkien tapaa kirjata lainojen 
arvonalennuksia aiempaa reaaliaikai-
semmaksi. Arvonalentumisessa siir-
ryttiin aiemmasta toteutuneen tap-
pion kirjaamisesta odotettujen tap-
pioiden kirjaamiseen. Pankkien tilin-
päätöksen arvonalennuksiin liitty-
vät muutokset voivat olla merkittäviä 
pankin kannalta, mutta asiakkaalle 
muutokset eivät näy. Maatalouden 
hankkeiden rahoittamista koskevat 

samat periaatteet kuin muidenkin yri-
tysten rahoitusta. Uudessakin sään-
tely- ja tilinpäätösympäristössä hyvät 
investointihankkeet ja maksukykyiset 
asiakkaat saavat rahoitusta aivan ku-
ten ennenkin.

Maksuvalmius

Maatalousyrittäjän kohdatessa mak-
suvaikeuksia, kannattaa siitä kertoa 
heti omalle pankille. Yllätyksiltä väl-
tytään huolellisella talouden suun-
nittelulla. Erityisesti maksuvalmius-
budjetin laadinta on hyödyllistä jo-
kaiselle maatilayritykselle. Yleensä lai-
nan maksuohjelmamuutoksiin löytyy 
joustava ratkaisu hyvällä yhteistyöl-
lä oman pankin kanssa. Tosiasioi-
ta ei tule vältellä tarpeettoman pit-
kään lyhennyslykkäyksillä. Mikäli yri-
tyksen maksukykyä ei tuotantotoi-
minnan tehostamisella saada kestä-
välle tasolle vaikkapa lyhytaikaisen 
lyhennysvapaan avulla, tulee pohtia 
myös muita ratkaisuja. Joissakin ta-
pauksissa maksusuunnitelman pi-
dentäminen voi olla kestävä ratkai-
su. Maatalousyrittäjän kannattaa ai-
na noudattaa lainanhoidon ja las-
kujen eräpäiviä, koska maksuviiveet 
vaikuttavat asiakkaan luottoluokitte-
luun. Luottoluokituksen heikkenemi-
sellä on puolestaan vaikutusta asiak-
kaan tulevan rahoituksen saatavuu-

teen ja ehtoihin. Hyvin asiansa hoita-
va ja talouttaan ennakoiva yritys saa 
edulliset ja joustavat rahoitusratkai-
sut jatkossakin. 

Katseet nousevien 
korkojen maailmaan
Taloudessa on saatu nauttia investoi-
van yrittäjän näkökulmasta suotui-
sasta korkomarkkinasta, sillä mark-
kinakorot ovat olleet pitkään histo-
riallisen matalat. Viimeaikaiset liik-
keet pitkissä koroissa ennakoivat 
markkinakorkojen nousua. Maatalo-
us on pääomavaltaista ja toimialan 
laina-ajat muuta yritysrahoitusta pi-
demmät. Korkoriski saattaa muo-
dostua merkittäväksi uhaksi mak-
suvalmiudelle, mikäli iso osa maa-
tilayrityksen lainoista on markkina-
ehtoista. Yrittäjän kannattaa arvioi-
da mitä korkotason nousu tarkoit-
taisi oman lainanhoitokyvyn kannal-
ta. Varautumisen muotoja on erilai-
sia, säännöllisestä säästämisestä eri-
laisiin korkosuojausvaihtoehtoihin. 
Itselle sopivimman ratkaisun korko-
riskiltä suojautumiseen saa omasta 
pankista. 

Anssi Ala-Kopsala
Asiakkuusjohtaja, 

OP Keski-Pohjanmaa

Tukimaksatukset siirtyvät – 
riittävätkö rahat lokakuussa?

Maatilan rahoitusmahdolli-
suudet ja pankkisäätely
Maatalouden kannattavuuden heikentyminen ja maata-
louden rakennemuutos huolestuttavat maatalousyrittä-
jiä. Samaan aikaan pankkien sääntely kiristyy ja uusia 
viranomaisvalvonnan asettamia vaatimuksia tulee lisää. 
Vuoden 2018 alusta astui voimaan kansainvälinen tilin-
päätösstandardi IFRS9, jonka vaikutus pankkien toimin-
taan on kiinnostanut myös maatalousyrittäjiä. 
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Yrityksen ja maatilan toimintaan liittyviä 
asioita pitää laskea ja miettiä. Lisäksi kannattaa 
pohtia, miksi työtä tekee ja mitä tavoitteita on ase-
tettu. Vai onko tavoitteita edes asetettu?
 Tavoitteet ohjaavat arjen valintoja ja tekemis-
tä. Strategisten linjausten pohjalta päätetään, mi-
tä ja miten tehdään itse ja onko tehtäviä, joita ul-
koistetaan tai teetetään palkkatyövoimalla. Perhe-
viljelmillä on omat haasteensa resurssien suhteen. 
Isommilla maatiloilla pohtimista aiheuttavat teke-
misen hallinta sekä työn ja henkilöstön johtami-
nen. Selkeät johtamiskäytännöt auttavat selviyty-
män arjen haasteista.

Arkirutiinit ratkaisevat 

Mikäli arki ei suju, toiminta ei ole riittävän tulok-
sekasta tai/ja kellossa tunnit eivät riitä, kannat-
taa kysyä apua ulkopuoliselta. Toisen ihmisen on 
helpompi katsoa tekemistä toiminnan tehokkuu-
den tai hukkien kannalta. Arkitekemisiä tarkaste-
lemalla päästään myös miettimään pitkän aikavä-
lin tavoitteita.

 Unelmat ja tavoitteet ovat perusta, jolle johta-
minen rakentuu. Tavoitteita kohti mennään suun-
nitelmien, toiminnan seurannan ja analysoinnin 
sekä parantamiskohteiden avulla. Ja päätökset 
toteutetaan jämäkästi. Hyvä johtamisosaaminen 
mahdollistaa paremmat tulokset ja tuo lisää val-
miuksia yrityksen kehittämiseen.

Liisa Koskela

Talous

Teksti ja kuvat
Liisa Koskela

Leanilla kohti jatkuvaa 
toiminnan parantamista

Lean maataloudessa
Lean on tulossa voimakkaasti maatalou-
teen tuotantosuunnasta riippumatta. Yhä 
useimmilla maatiloilla on palkattua työvoi-
maa. Leanin avulla tehostetaan tuotantoa 
järkevöittämällä tekemistä. Samalla lisätään 
työntekijöiden sitoutumista työhön ja jatku-
vaan kehittämiseen. Leanissa parasta on ha-
vainnollisuus. Asiat tuodaan kaikkien näky-
ville esim. ohjeina, mitattavina tavoitteina 
tai työsuunnitelmana valkotaululle. Lean on 
ajattelutapa, mutta samalla konkreettinen ja 
asioita ymmärrettävälle tasolle pilkkova toi-
mintatapa. Siitä innostuu ja sen jälkeen nä-
kee maailman uudenlaisten lean-linssien lä-
pi. Leanissa tarkastellaan tekemisiä ja pro-
sesseja ihmisten, tuotannon ja talouden nä-
kökulmista. Mittarointia voi tehdä esimer-
kiksi valiolaisilla maitotiloilla KPI-Avaimen 
avulla.
 ProAgrian Lean-osaajia on jokaisessa 
maakunnassa. Tuemme palveluilla maata-
lousyrittäjiä tavoitteiden asettamisessa, pul-
lonkaulojen purkamisessa, arjen työssä ja tu-
losten parantamisessa. Asiantuntijapalvelu-
jamme ovat mm. viikkopalaverit, arvovirta-
kuvaukset, johtamisen pienryhmät, johta-
misprofiilit, KPI-Avain, SOP-työohjeet sekä 
valmennus ja rinnalla kulkeminen tavoittei-
den saavuttamiseksi.

SOPataan työohjeet 
kuntoon!
Siellä missä useampi kuin yksi tekee samaa 
työtä, tarvitaan aina työohjeistusta varmis-
tamaan tekemisen taso. Työn ohjeistaminen 
voi tapahtua suullisesti tai kirjallisten ohjei-
den avulla. Helppolukuiset työohjeet varmis-
tavat, että työ navetassa tehdään aina sa-
malla tavalla, viestintä pelaa ja tekeminen 
on yhdenmukaista. ProAgriasta löytyy mai-
totilan keskeisiin prosesseihin valmiita piir-
roskuvallisia työohjepohjia. Valiolaiset mai-
dontuottajat löytävät Lypsy-työohjeen Val-
masta. SOP-malleja on kahdeksan. Niistä voi 
työstää omat työohjeet itse tai ProAgrian 
avustamana.Lean maataloudessa -kirja on käsikirja maatalo-

usyrittäjille, jotka haluavat parantaa yrityksensä 
kannattavuutta. Kirjassa kuvataan havainnollises-
ti, miten Lean otetaan käyttöön, miten Lean-työ-
kaluja käytetään ja kuinka vähennetään hukkaa. 
Kirja sopii kaikille maatiloille tuotantosuunnasta 
riippumatta, vaikka kirjan esimerkit ovat maidon-
tuotannosta.
 Kirjan liitteenä on kooste suomalaisista esi-
merkeistä ja havainnoista, miten Lean toimii suo-
malaisilla tiloilla ja mitä hyötyä se on tuottanut. 
Esimerkkejä on Etelä-Savosta, Lapista ja Kes-
ki-Pohjanmaalta. Lisäksi liitteessä on kansainvä-
lisiä kohteita ja havaintoja niistä verrattuna suo-

malaiseen maidontuo-
tantoon. Kirja sisältää 
myös netistä ladattavaa 
lisämateriaalia, joka 
helpottaa Leanin käyt-
töönottoa. Lean-kirja 
on tilattavissa ProA-
grian verkkokau-
pasta www.proag-
riaverkkokauppa.
fi. Kirjan hinta on 
42,80 euroa. 

Helposti Leanin maailmaan kirjan avulla

Lisätietoja strategisesta johtamisesta, 
SOP-malleista ja lean-menetelmistä
huippuosaaja Liisa Koskela
puh. 050 5120 615
liisa.koskela@proagria.fi
ProAgrian kaikki lean-asiantuntijat: 
www.proagria.fi/
leanasiantuntijat 
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Maatalousyhtymien tulee 
tarkistaa erityisellä huolella keväällä 
esitäytetyt veroilmoitukset ja syksyl-
lä veropäätökset. Eniten virheitä yh-
tymien veropäätöksissä on korkojen 
vähentämättä jättämisessä ja netto-
varallisuuden laskennassa, molem-
milla on merkitystä verotuksen mää-
rään. Vastuu virheiden korjauksista 
on yrittäjillä, ei verottajalla.
 Vaikka verosuunnittelu vaatii hen-
kilökohtaiseen tulonlähteeseen liittyvi-
en vähennysten ja lisätulojen selvityk-
siä maatalouden tilinpäätöksen teon 
yhteydessä, mm. kotitalousvähen-
nykset, matkakulut, luovutusvoitot ja 
pääomatulot vuokrahuoneistoista, 
ei niitä liitetä 2-lomakkeen mukaan. 
Nämä selvitysliitteet annetaan vasta 
esitäytetyn veroilmoituksen mukana. 
Verotuksen suunnittelun vuoksi asiat 
täytyy kuitenkin tietää tilinpäätöksen 
yhteydessä.

Verotuksen 
suunnitelmallisuus
Vuoden 2017 verotukseen voi vaikut-
taa enää pääomatulo-osuuden mää-
rityksellä joko 0 %, 10 % tai 20 %:ksi, 
käyttöomaisuuden poistomääril-
lä ja tulontasausvarauksen käytöllä. 
Käytettävissä on myös laskennallisia 
ja arvionvaraisia vähennyksiä, kuten 
työhuone- ja moottorisahavähennys, 
mutta niiden vaikutus on pieni. Mer-
kittävin vähennyksistä on matkakulu-
vähennys, mikä vaatii ajopäiväkirjan 
ylläpitoa. Nyrkkisääntönä voi sanoa, 
että se kannattaa. 
 Verotuksen päätavoite on vuosit-
tain tasaisesti kasvava verotettava ko-
konaistulo. Veropelko voi johtaa sii-
hen, että ei haluta työstä kunnon 
palkkaa, koska verotettavaa tuloa ei 
ole halua nostaa. Tämä ajattelu alen-
taa maatalousyrittäjän tuntipalkkaa 
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 suunni-
telmanmukaiseen käyttöaikaan. Täl-
löin poistoja riittää siksi aikaa kuin 
investointi tuottaa tuloja, eikä synny-
tetä maksuvalmiusongelmaa. Lisäksi 
verottaja osallistuu hankinnan kuole-
tukseen isommalla prosenttiosuudella 
kuin täysiä poistoja käytettäessä.
 Perussäännön mukaan poistot ei-
vät ylitä lyhennysten määrää. Nyrkki-
sääntö rakennuksille sopivasta pois-
toprosentista on 7 % ja koneille 15 %. 
Nämä poistotasot vastaavat 14,5 ja 

6,5 vuoden käyttöaikoja. Investointei-
hin otettujen lainojen lyhennykset on 
syytä pitää samassa tahdissa poisto-
aikojen kanssa, jottei jouduta poistot 
ylittävien lyhennysten osalta maksa-
maan verojakin.
 Koneisiin ei kannata ottaa annui-
teetti- tai tasaerälainaa, vaan tasa-
lyhennyslaina, koska sillä poistot on 
helpompi tasoittaa vastamaan lyhen-
nyksiä. Lisäksi tasalyhennyslainassa 
korkomenokin on alhaisempi. 

Tulontasausvaraus

Tulontasausvarausta tulisi käyttää 
vain verotettavan tuloksen vuotuisten 
vaihteluiden tasaamiseen. Varauksen 
käyttäminen investointeihin synnyttää 
piilevää verovelkaa, joka tulee myö-
hemmin maksettavaksi. Jos tasausva-
rausta käytetään investointeihin, on 
puolet varauksen määrästä laittava 
talteen, jotta varaukseen liittyvä pii-

levä verovelka pystytään hoitamaan. 
 Epäedullisimmin tulontasausvara-
usta käytetään silloin, kun se käyte-
tään koneisiin tai rakennuksiin, jotka 
hankitaan velkarahalla. Kun 10 000 € 
kone on hankittu velaksi ja se poiste-
taan varauksella nollille, joudutaan ly-
hennykset hoitamaan täysin verotet-
tavalla tulolla. Kun ei ole poistoja, ei 
ole verottomia tulojakaan, joilla ly-
hentää velkaa ilman maksuvalmiuson-
gelmaa. Lyhentääkseen eurolla velkaa, 
on eurosta pitänyt maksaa jo vero, eli 
10 000 € lyhennys syö tilan tuloksesta 
pahimmillaan 20 000 € marginaalive-
rosta riippuen. Ei olekaan ihme, jos ti-
la joutuu maksuvalmiusongelmiin!
 Jos investoinnin pystyy tekemään 
täysin omalla rahalla, ei tasausvara-
usta käytettäessä synny piilevää vero-
velkaa. Vain kannattava tila voi aja-
tella käyttävänsä tasausvarausta näin, 
mutta silloinkin mieluiten pienten 
poistoprosenttien kohteisiin.

Kuva: Pixhill

Verotilinpäätös 2017

Poistojen tulisi vastata lyhennysten määrää, ettei tulisi maksuvalmiusongelmaa verojen 
takia. Esim. traktori-investointi 100 000 e, laina-aika 5 vuotta 20 000 e/v, poisto 25 %.

Verotuksen tarkis-
tamisella on merki-
tystä! Esitäytetty ve-
roilmoitus kannattaa 
tarkastaa ja lisätä sii-
hen uupuvat vähen-
nykset ja tulot sekä 
toimittaa esitäytetty 
veroilmoitus korjat-
tuna verottajalle. 
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Paras tulontasausvaraustapa

Maidon hinnan ollessa alhaalla, kan-
nattaisi vuonna 2017 tulouttaa hy-
vän maidon hinnan aikana kertyneitä 
tasausvarauksia suoraan tuloksi, jos 
tulostaso aleni vuodesta 2016. Täl-
löin saadaan siirrettyä verotusta kor-
keammasta veroasteesta matalam-
paan (esim. yli 40 %:sta jopa alle 30 
% tasolle). 
 Tasausvarauksia lienee tehty sen 
takia, ettei siltä tulon osalta ole ha-
luttu maksaa korkeaa veroa. Alhai-
sen maidon hinnan aikana on järke-
vää maksaa vero aikaisempien vuo-
sien siirretystä tulosta. Jos varauksen 
jättää tulouttamatta, tilalla ei välttä-
mättä ole mahdollisuutta leikata tu-
losta, kun maidon hinta seuraavan 
kerran nousee. Tilan verotettavaa tu-
loa ei myöskään kannata laskea niin 
alas kuin maidon hinnan alenama an-
taisi varaa, vaan purkaa kertyneitä ta-
sausvarauksia tuloksi, ja jopa alentaa 
poistoja, jotta voi kerryttää nettova-
rallisuutta seuraavaa maidon hinnan 
nousukautta varten. Hyvällä nettova-
rallisuudella tuloksen nousun verotus 
saadaan hoidettua kevyellä alle 30 % 
verotasolla. 
 Varauksen purkaminen suoraan 
tuloksi on edullista silloinkin, kun on 
suuria yksittäisiä suoria rahamenoja 
polttoöljyssä, kalkituksessa, ojitukses-
sa, teiden, koneiden tai rakennusten 
kunnossapitokuluissa. Tuloutuksen 
avulla kuluja voidaan jaksottaa vero-
tuksessa useammalle vuodelle eli me-
non tuottovaikutusajalle.
 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 no-
peammin kuin myyntitulot kotieläin-
taloudessa, kustannusten nousun vai-
kutusta voidaan tasata tasausvaraus-
ta tulouttamalla. 
 Maatilan kannattaa pitää tasaus-
varauksia sisässä kolmelle (3) vuodel-
le jaksotettuna n. 10 % liikevaihdosta. 
Varauksia tehdessä tulosta ei kannata 
turhaan alentaa, vaan kannattaa alen-
taa poistoja niin, että tulos säilyy nor-
maalitasolla. Eli 200 000 € liikevaih-
dolla oleva tila tekee kolmena peräk-
käisenä normaalivuonna 6 500 € va-
rauksen, joita se neljännestä vuodesta 
eteenpäin vain ylläpitää, voidakseen 
käyttää niitä huonon vuoden tulon ta-
saukseen. Lisäksi tulostason ylläpitä-
miseksi kannattaa vastaavasti alentaa 
poistoja, joka nostaa seuraavan vuo-
den pääomatulo-osuutta.

Pääomatulo-osuus 

Pääomatulo-osuus lasketaan nettova-
rallisuuden perusteella ja siksi on tär-
keää, että kaikki siihen vaikuttavat te-
kijät on ilmoitettu oikein 2-lomakkeel-
la. Yleisin puute on se, että maata-
lousmaan ja tuotantorakennusten ra-

kennuspaikan arvoa ei ilmoiteta ol-
lenkaan. Tämä arvo löytyy verovuo-
den 2016 verotuspäätöksestä ja 2017 
kiinteistöveroilmoituksesta. Maatalo-
usyhtymillä vastaava tieto löytyy jo-
ko yhtymän omasta veropäätöksestä 
tai osakkaiden veropäätöksistä ja kiin-
teistöveroilmoituksista. 

Nyrkkisäännön mukaan kannattaa 
valita pääomatulo-osuudeksi se tuot-
to-olettama (0, 10 tai 20 % nettova-
rallisuudesta), jolla ansiotulo-osuus 
muodostuu lähimmäksi 16 900 € 
henkilöä kohti.

Arvionvaraiset vähennykset

Selvityksiin perustuvia vähennyksiä on 
useita, joista merkittävin on oman au-
ton käyttökulut. Yksityistalouden va-
roihin kuuluvan auton kustannukset 
saa vähentää samoin perustein kuin 
sen käyttö korvattaisiin palkansaajal-
le. Edellytyksenä on, että matkoista 
on pidetty ajopäiväkirjaa. Ajopäiväkir-
jasta selviää matka-aika, matkareitti, 
matkan pituus ja ajon tarkoitus. Kor-
vaus on 0,41 €/km. Peräkärryn vedos-
ta saa seitsemän (7) sentin ja kyydis-
sä olevasta lisähenkilöstä kolmen (3) 
sentin korotuksen kilometriltä. 
 Jotta kuolinpesän ja maatalous-
yhtymän osakkaat saisivat vastaavan 
korvauksen (0,41 €/km), on kuolin-
pesän ja yhtymän täytynyt maksaa 
korvaukset osakkaille heidän esittä-
mänsä laskun perusteella verovuoden 
loppuun mennessä. Korvaukset ovat 
osakkaalle verovapaita ja ne vähen-
netään maatalouden palkkausmenoi-
na. Jos matkakuluja ei ole korvattu, 
vähennetään maatalouteen kohdistu-
vina menoina matkakuluja vain 0,24 
€/km. Kuolinpesän lesken matkaku-
lut vähennetään normaalisti maata-
louden menoina.
 Jos matkan kohde ei ole tilapäi-
nen, vaan esimerkiksi hiehoille vuok-
rattu navetta, jossa käydään päivit-
täin, matkakulut vähennetään esitäy-
tetyllä veroilmoituksella työmatkaku-
luna. Vähennysoikeus on silloin 0,24 
€/km. Työmatkavähennyksessä on 
750 € omavastuuosuus.
 Luontoisetujen arvo perustuu to-
dellisiin menoihin tai arvioon, jona 
voidaan käyttää vahvistettua ateria-
edun verotusarvoa (6,4 €/ateria). An-
nettujen etujen määrästä ja saajista 
tulee olla selvitys.
 Maatalouden tulohankintaan 
liittyvien, tavanomaisten toimin-
ta-alueen ulkopuolelle tehtyjen, ti-
lapäisten matkojen ns. ylimääräiset 
elantokustannukset voidaan vähen-
tää yrittäjäpäivärahana. Vähennyksen 
määrä on yli 6 tuntia kestäneen mat-
kan osalta 19 € ja yli 10 tunnin mat-
kalta 41 € vuorokautta kohti. Mat-
kan keston ylittäessä viimeisen täyden 
matkavuorokauden 2 tunnilla vähen-
nys on 19 € ja ylityksen ollessa vähin-
tään 6 tuntia, vähennys on 41 €.
 Maksetut matkaliput ja majoi-

tusmenot ovat maatalousverotuksen 
normaaleja vähennyskelpoisia meno-
ja. Ulkomaan opintomatkojen vähen-
tämisoikeus riippuu matkan sisällös-
tä. Niistä annetaan yksityiskohtainen 
selvitys veroilmoituksen yhteydessä. 
Opintomatkaksi hyväksytty matka oi-
keuttaa myös ulkomaan päivärahan 
vähentämiseen. Sen suuruus vaihtelee 
maan mukaan.
 Työhuonevähennyksenä voidaan 
käyttää muun selvityksen puuttuessa 
osapäiväisesti työhuonetta käyttävien 
palkansaajien mukaisesti 420 € vuo-
dessa.
 Moottori- ja raivaussahan maa-
talouskäytöstä aiheutuneina kuluina 
voidaan vähentää enintään 85 €, eli 
molemmista yhteensä 170 €. Puun 
myyntituloverotukseen tulee tehdä 
vastaava tuloutus, jos saha kuuluu 
metsäkalustoon. 
 Moottorikelkan ja mönkijän käy-
töstä maataloudessa voidaan kuluina 
vähentää 14 €/h sisältäen peräkärryn-
kin. Tällöin käyttötunneista ja tarkoi-
tuksesta on oltava luotettava selvitys 
muistiinpanoissa.

Oikaisuerät ja 
jaettavat menot
Sähkö-, puhelin-, vesi- ja muut vastaa-
vat menot jaetaan käytön mukaan yk-
sityistalouteen ja eri tulolähteisiin. Ve-
rotoimistot ovat omaksuneet kaava-
maisia jakotapoja, joita sovelletaan, 
jos verovelvollinen ei selvitä luotetta-
vasti menojen jakautumista. 
 Sähkömenoista yksityistalouteen 
kuuluu uuden laskukaavan mukaan 
8,88 €/asuin-m2. Suositeltavaa on 
hankkia taloon joko takamittareita 
tai kokonaan oma mittari. Kaava tuo 
korkean sähkön oikaisuerän, esim. 
180 m2 talon oikaisuerä on 1 598,4 
€/v, mikä vastaa n. 18 000 kWh vuo-
sikulutusta, kun normaalikulutus on 
n. 7 500 kWh. 
 Puhelinmenoja jaetaan puhelin-
kohtaisesti (lankapuhelin yksi, matka-
puhelin toinen ja laajakaistaliittymä 
kolmas) yksityistalouteen 500 € as-

ti ja loput maatalouteen. Maksimitu-
loutus yksityistalouteen on siis 250 €/
puhelin.
 Tietokoneiden, ruohonleikkurei-
den ja muiden paljon yksityistaloudes-
sa käytettävien omaisuusosien han-
kintamenosta verottaja hyväksyy vain 
osan vähennettäväksi maatalouden 
menona, esimerkiksi puolet. 
 Lisäksi yksityistalouden, metsäta-
louden ja muiden tulonlähteiden töis-
tä aiheutuvat kulut traktoriin ja mui-
hin maatalouskoneisiin poistetaan 
maatalouden tulonlähteestä. Pelkän 
traktorin käytön tai kalustoon kuulu-
mattomien laitteiden kanssa käytetty-
nä korjauserä on 11 €/h. Suositelta-
vaa on laittaa koneiden käytön korja-
useräksi vähintään 110 € metsätalou-
teen ja 110 € yksityistalouteen. Muis-
ta tehdä yksityistalouden käytön ai-
heuttama arvonlisäveron oikaisu.

Pellonraivauskulut

Pellonraivauksen menot eivät ole vä-
hennyskelpoisia maatalousverotuk-
sessa ja niiden osuus maatalouden 
vuotuismenoista ja poistoista tulee 
oikaista pois maatalouden vähennys-
kelpoisista menoista. Jos on käyttä-
nyt omaa traktoria pellon raivaami-
seen, on siitä tehtävä yksityiskäytön 
korjauserä edellä mainitulla tuntihin-
taperusteella. Pellonraivaukseen liitty-
vät alv-menot ovat täysin vähennys-
kelpoisia. 
 Järjestelmälliset muistiinpanot 
vuoden aikana tekevät eri selvitysten 
teon suhteellisen vaivattomaksi. Jälki-
käteen tehtynä se on paljon työlääm-
pää. Ennen veroilmoituksen täyttöä 
kannattaa tiedustella omasta verotoi-
mistosta sen soveltamat menettelyt ja 
esimerkiksi maataloudessa käytetyn 
puutavaran arvostus.

Talous

Heikki Ojala
Talousjohtamisen
erityisasiantuntija

MUISTA MYÖS NÄMÄ

Vuosimenoksi hyväksytään alle 1 000 € konemenot ja alle 2 500 € rakennusten 
korjausmeno.
• Koneiden, rakennusten ja salaojien alle 1 000 € menojäännösarvo 
 voidaan poistaa kerralla.
• Ulkomaanpäivärahoja 2017: Alankomaat 65 €, Brasilia 65 €, 
 Britannia 65 €, Irlanti 66 €, Kanada 66 €, Ranska 66 €, Ruotsi 63 €, 
 Saksa 61 €, Tanska 68 € ja USA 68 €.
• Ulkomaanpäivärahoja 2018: Alankomaat 66 €, Brasilia 71 €, 
 Britannia 61 €, Irlanti 66 €, Kanada 68 €, Ranska 67 €, Ruotsi 64 €, 
 Saksa 62 €, Tanska 69 € ja USA 66 €.
• Matkakustannusten ja elantokulujen korvaukset vuonna 2018: 0,42 €/km, 
 peräkärry + 7 stn/km ja tavarat joiden paino > 80 kg +3 stn/km, 
 osapäiväraha 19 € ja kokopäiväraha 42 €. 
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Lestijärvinen yrittäjäpariskun-
ta Petri ja Susanna Tuikka päätti-
vät hyödyntää Neuvo-palvelua suun-
nitellessaan tulevaisuuden tuotan-
tovaihtoehtoja. Petrin ja Susannan 
isännöimä ja emännöimä tila on Pet-
rin kotitila ja sukupolvenvaihdos on 
tehty vuonna 2002. Alkuvaiheessa 
tilalla oli 13 lehmää ja peltoa vil-
jelyksessä 20 hehtaaria. Tuotantoa 
on laajennettu ja peltoa ostettu pää-
asiassa viimeisten viiden vuoden ai-
kana. Tällä hetkellä tilalla on kolmi-
senkymmentä lehmää ja lisäksi liha-
karjan kasvatusta. 
 Susannan terveyshuolien vuoksi 
yrittäjäpariskunta pohtii tulevaisuu-
den vaihtoehtoja, nykyisellään jat-
kaminen ei ole mahdollista. Vaihto-
ehtoja kartoitetaan avoimin mielin. 
Pääasiassa mielessä ovat työntekijän 
palkkaaminen, lihantuotannon eri 
vaihtoehdot, tuotannon vähentämi-
nen tai laajentaminen. Vaihtoehtoja 
tarkastellaan talouslaskelmien avulla. 
 – Isojen päätösten tueksi on hy-

vä saada ulkopuolista näkökulmaa, 
toteaa Susanna. Itse on hankala tar-
kastella asiaa kriittisesti. – Lisäksi ih-
minen pyrkii ajattelemaan tulevai-
suudesta todellisuutta positiivisem-
min, miettii Petri. Ihmisen perus-
luonteeseen kuuluu tunteella ajatte-
leminen, mutta yritystoimintaan liit-
tyviä asioita tulee tarkastella pää-
asiassa eurojen kautta. 
 Yrittäjillä on omia visioita tulevai-
suudesta. Heistä on hyvä saada mus-
taa valkoiselle ja apua päätöksente-
koon. Isojen asioiden päättäminen ei 
aina ole helppoa. Neuvo-palvelu on 
hyvä apu eri vaihtoehtoja tarkastel-
taessa. – Ilman tuettua Neuvo-palve-
lua tuskin olisimme teettäneet näin 
laajaa selvitystä eri vaihtoehdoista, 
toteaa Susanna. 

Talous

Muista myös muut 
Neuvo -palvelut!
• Kasvinsuojelu
• Kotieläinten hyvinvointi
• Ympäristö
• Luomu 
• Energia

Kilpailukyky-Neuvossa 
arvioimme erilaisten toi-
menpiteiden kannattavuut-
ta ja teemme niihin ver-
tailuja. Käytössäsi on myös 
ProAgrian Tilakuntokortti 
ja Taloustietopankin ver-
tailuaineisto tuotantosuun-
tasi tunnusluvuista.

Tuikat selvittivät 
vaihtoehtoja Neuvolla

ProAgrian tarjonta Neuvo 2020 -palveluihin 
on laaja. Tarjoamme tilan tarpeiden mukaan 
kartoituksia, alku- ja tarveselvityksiä, erilai-
sia suunnitelmia, keskusteluja joko kasvo-
tusten tai nettipalavereina sekä seurantaa. 
Liikkeelle lähdetään alkuselvityksestä, jonka 
jälkeen edetään tarkempiin suunnitelmiin ja 
laskelmiin.
  ProAgrian tarjonnan monipuolisuuden 
takaavat eri alojen Neuvo-oikeudet saaneet 
asiantuntijat. Pystymme yhdistämään talou-
den, tuotantotalouden ja yritysasiantuntijoi-
demme osaamisen tilan tarpeisiin ja tuotta-
maan kokonaispalvelun tiiminä. 

Neuvossa tarjolla 
70 000 euroa! 

Teemu Kinnunen
Talousjohtamisen 
asiantuntija
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Maatilan talouden hallinnas-
sa pätevät samat lainalaisuudet kuin 
minkä tahansa organisaation joh-
tamisessa. Keskeinen asia on enna-
kointi. On strategista pitkän aikavä-
lin suunnittelua, muutaman lähivuo-
den näkymien ennakointia ja lähim-
män vuoden tai kuukauden tilanteen 
tarkastelua. Niissä kaikissa on sisällä 
myös jonkinlainen varautuminen yl-
lättäviin muutoksiin.
 Maksuvalmius on maatilojen ta-

loudenhallinnan keskiössä, kun tuo-
tehinnat pysyttelevät melko alhaisel-
la tasolla. Velkaantuneilla tiloilla on 
tarvetta lainajärjestelyihin. Niitä ei 
ole järkevä tehdä lyhennyserä kerral-
laan vaan on tehtävä pidempiaikai-
nen suunnitelma. Neuvo 2020 -jär-
jestelmän osio Maatilan nykyaikais-
taminen ja kilpailukyvyn parantami-
nen eli tutummin KiKy-Neuvo, tar-
joaa mahdollisuuden käyttää edul-
lista ulkopuolista apua myös maksu-

valmiuden parantamiseksi.
 Maatilat maksavat Neuvo 2020 
-palveluista vain arvonlisäveron 
osuuden. Varsinaisen palvelun mak-
savat EU ja Suomen valtio yhdessä. 
Neuvo-palvelua ei voi käyttää asioi-
hin, joita tuetaan jo muuta kautta, 
esim. investointeihin liittyvät liiketoi-
mintasuunnitelmat. Myös vero- ja 
muut viranomaisille tehtävät ilmoi-
tukset ja kirjanpito on rajattu tuen 
ulkopuolelle. Kannattaa hankkia ul-

kopuolista näkemystä tilanhoitoon 
Neuvo 2020 -järjestelmän avulla. Ky-
sy tarkempia tietoja ProAgrian asian-
tuntijoilta.

Budjetissa otetaan huo-
mioon tulojen ja menojen lisäksi 
niiden suhdannevaihtelut. Pääaja-
tuksena on taloudellinen ennakoin-
ti ja tulevaisuuteen varautuminen. 
Tavoitteena on pitää yrityksen kassa 
positiivisena läpi tilikauden. Tilikau-
den alussa kassavaroja pitäisi olla 
1-2 kk tarpeiden edestä. Budjetointi 
auttaa kassavarojen hallinnoinnissa 
ja parantaa maksuvalmiutta pitkäl-
lä aikavälillä.
 EU-tukien maksatusaikataulut, 
tuotantopanosten hankinta ja maa-
tilayrittämisen riskit luovat hyvin 
haastavan ja epätasaisen tulojen ja 
menojen virran. Maatalousyrittämi-
sessä budjetoinnin merkitys koros-
tuu. Rahaliikenteen ennustettavuus 
antaa taloudellisen etulyöntiase-
man, jota jokaisen maatilayrityksen 
pitäisi käyttää hyväksi. 

Kassan säätely

Kun tulojen ja menojen jaksotus on 
selvillä, on helpompi tehdä tuotan-
topanosten hankintoja ja investoin-
tipäätöksiä. Samalla varaudutaan 
taloudellisesti haastaviin ajanjak-
soihin. Hankintoja lykkäämällä, yk-
sityistalouden ottojen säätelyllä tai 
esim. lainojen lyhennysvapailla voi-
daan säädellä kassan riittävyyttä. 
Näin vältetään virheliikkeet, jotka tu-
lisivat muuten tehdyksi lyhytnäköisel-
lä yritystoiminnan johtamisella.

Budjetointihyötyjä

Kun rahaliikenne on selvillä, on mah-
dollista paikallistaa tilan kehityskoh-
tia ja puuttua niihin. Olisiko vakuu-
tuksia syytä kilpailuttaa? Verotuk-
sessa voisi olla optimoitavaa? Ehkä 

lainanlyhennysohjelma on liian ko-
va yrityksen nykyiseen kannattavuus-
tilanteeseen nähden? Tarkalla bud-
jetoinnilla päästään kiinni moniin 
kehityskohtiin, joita ei muuten huo-
maisi. 

Budjetointi kannattaa 

Dokumentointi yritystoiminnan ar-
vioiduista tuloista ja menoista kan-
nattaa. Näin budjetin kehitystä on 
helpompi seurata ja sitä on help-
po muunnella. Budjetointi työkalu-
na on ammattimaisen yritysjohta-
misen tunnusmerkki. Budjetti on hy-
vä suunnitella kuukausitarkkuudella 
vuoksi eteenpäin. Investoidessa jo-
pa viikkokohtainen budjetti voi tul-
la tarpeeseen.
 ProAgria Keski-Pohjanmaa tar-
joaa budjetoinnin käynnistys-, seu-

ranta- ja analysointipalveluita. Jo-
kaiselle asiakkaalle löytyy laajuudel-
taan sopivan kokoinen palvelupaket-
ti. ProAgrian talousjohtamisen asi-
antuntijat kertovat lisää ja esittelevät 
sopivia työkaluja sekä palveluita.

Talous
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Hyvän talousosaamisen omaavalla yrittäjällä on kä-
sitys siitä, mistä hänen yrityksensä kulut ja menot 
koostuvat. Ymmärrystä on oltava myös siitä, paljon-
ko liikevaihtoa kertyy ja mikä sen suhde on yrityksen 
kuluihin ja menoihin. Tähän jokaisessa maatilayri-
tyksessä tulisi käyttää aikaa, riippumatta kannatta-
vuuden ja maksuvalmiuden tasosta. Budjetointi aut-
taa taloudellisesti haastavassa tilanteessa, mutta 
vielä tehokkaamman hyödyn siitä saa, kun se miel-
letään yrityksen perustyökaluihin. Tällöin maksuval-
miusongelmat pystytään ennakoimaan ja niihin va-
rautuminen aloittamaan hyvissä ajoin.

Budjetoinnilla 
tarkkuutta talouteen

Talous haltuun Kiky-Neuvolla

Juha Hämäläinen
Kehityspäällikkö

Ville Moilanen
Talousjohtamisen asiantuntija
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Viskuri-hankkeessa on aloit-
tanut 11 kehittämisryhmää. Aiheet 
vaihtelevat alueen ja toimijoiden tar-
peiden mukaan. Ryhmät kokoontu-
vat asiantuntijoiden johdolla vähin-
tään viisi kertaa. 
 Kolmessa elintarvikekaura-ryh-
mässä mietitään viljelyä ja yhteistoi-
mintaa kuivauksen ja varastoinnin 
sekä osto- ja myyntitoiminnan osal-
ta. Juuri alkaneeseen ryhmään pää-
see vielä mukaan. Mikäli kiinnostus-
ta riittää kuntakohtaiseen elintar-
vikekauraryhmään, sellainenkin on 
mahdollista perustaa.
 Yhteisnavettaa on pohdittu kol-
messa kehittämisryhmässä. Uusia 
ryhmiä kootaan, jos yhteisnavetasta 
kiinnostuneita porukoita löytyy. Uu-
den ryhmän toiminta voidaan käyn-
nistää jo huhtikuussa.
 Tattari, kumina, speltti, öljy-
hamppu tai kvinoa viljelykiertoa mo-
nipuolistamassa -ryhmä kaipaa uu-
dempien kasvien viljelystä kiinnostu-
neita mukaan kasviryhmään. Otta-
kaa yhteyttä Liisa Koskelaan.
 Kotisirkkojen tai hyönteisproteii-
nin kasvatuksesta kiinnostuneille jär-
jestetään Hyönteisseminaari 16.3. 

klo 11-15.15 yhteistyössä Ajantasal-
la-hankkeen ja Toholammin Kehitys-
yhtiön kanssa. Paikkana on Toho-
lammin kunnantalon kulttuurisali.
 Jos yhteisyrittäminen kiinnostaa 
tai teillä on yrittäjäporukassa mietit-
ty yhteistoimintaa esim. koneaseman 
tai bioenergian osalta, saatte halu-
tessanne starttiapua kehittämisryh-
mätoiminnan käynnistämiseen Vis-
kurista. Osallistumismaksu hankkee-
seen 400€/henkilö.

Lisätietoja
Liisa Koskela 
050 512 0615 tai 
liisa.koskelaroagria.fi
 proagria.fi/kp > Viskuri
 facebook.com/
 proagria viskuri

Hankkeet

Viskurista apuja 
yhteisyrittämiseen

Uusia julkaisuja ProAgrian verkkokaupasta

Peltokasvien kasvinsuojelu

Peltokasvien kasvinsuojelu -kirja hel-
pottaa kasvinsuojeluaineiden valin-
taa ja vertailua. Kirja kuvaa viljely-
kasveittain peltokasvien, avomaan 
vihannesten ja mansikan rikkakas-
vien, kasvitautien ja tuholaisten tor-
juntaan markkinoilla olevat kasvin-
suojeluaineet, niiden käyttösuosituk-
set ja hehtaarikustannukset. Uutuu-
tena kirjassa on asiaa luomutuotan-
non kasvinsuojelumenetelmistä ja 
-valmisteista. Kirjaa voi tilata ProA-
grian verkkokaupasta: proagriaverk-
kokauppa.fi.

Peltokasvilajikkeet 

Maaliskuussa ilmestyy viljelysuunnit-
telun avuksi Peltokasvilajikkeet-kirja, 
joka kokoaa uusimmat tiedot maas-
samme viljeltävistä peltokasvien laji-
keominaisuuksista ja erityispiirteistä. 
Julkaisu helpottaa sopivimpien vilje-
lykasvien ja -lajikkeiden valintaa. Kir-
ja ilmestyy maaliskuussa. Seuraa saa-
tavuutta verkkokaupan sivuilla. Pel-
tokasvilajikkeet ja Peltokasvien kas-
vinsuojelu -kirjat ovat Käytännön 
Maamiehen kestotilaajaetuja.

Kolmen VYYHTI -retki Söderjärdeniin
Viime vuoden syksyn ja kulu-
neen talven aikana Kolmen Vyyh-
ti -hankkeessa on valmisteltu kos-
teikko- ja valuma-aluesuunnitelmia, 
tehty esimerkkikohteiden ja muiden 
kohteiden maastokartoituksia sekä 
pidetty yleisötilaisuuksia paikallisten 
toimijoiden kanssa. Hanke on käyn-
nissä 30.9.2018 saakka.

 Keväällä järjestetään tutustumis-
retki Söderjärdeniin Vaasaan. Tutus-
tumme siellä Meteoriiheen, missä on 
esittely kraaterihistoriasta ja geolo-
giasta. Käymme koekentillä tutustu-
massa happamien sulfaattimaiden 
kuormituksen vähentämiskeinoihin, 
mm. säätösalaojitukseen, altakaste-
luun ja hs-maan käsittelyyn suspen-

siolla. Retken ajankohta tarkentuu 
myöhemmin ja siitä tiedotetaan eri 
kanavissa. 

Lisätietoja Satu Järvenpää
 www.facebook.com/
 KolmenVYYHTI 
 www.vesiensuojelu.fi/
 pohjanmaa/3vyyhti/.

 
 

HYÖNTEISISTÄKÖ 
ELINKEINO?

pe 16.3.2018 klo 11-15, 
Toholampi, kunnantalo, Lampintie 5

Tervetuloa kuulemaan mistä hyönteiskasvatuksessa 
oikein on kysymys. Noin puolivälissä tilaisuutta 

kahvitarjoilu ja tuotemaistiaiset.

Ohjelmassa
Hyönteisalan mahdollisuudet rehun ja ruuan tuotannossa, 

tutkimusprofessori Jarkko Niemi, Luke
Tuottajaverkostot, tuotannon skaala, markkinat 

raaka-aine- ja tuotepuolella sekä tuotannon erityispiirteet 
Panu Ollikkala, Finsect Oy (http://www.finsect.fi/)

Kasvatustilojen prosessihygieeninen suunnittelu 
sekä mikrobiologiset vaatimukset, TkT, 

vanhempi tutkija Gun Wirtanen Ruralia-instituutti
Ilmoittautumiset (viim. 12.3.) 

ritva.jaakkola@kpedu.fi 
tai p. 044 7250 625. 

Ei osallistumismaksua.
 

Järjestäjänä 
Ajantasalla ja Viskuri-hankkeet

Logot 

 

 
 
 

 
 
   

                  
   
 
Kuvat 
Aluekartta 
Kuikat 
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Kasvi

ProAgria Keski-Pohjanmaa ry 
järjestää

LUONNONMUKAISEN 
TUOTANNON PERUSKURSSIT 2017
Luonnonmukaisen tuotannon peruskurssi 5 pv
20.-22.3. ja 27.-28.3., klo 9-15
Hinta 360 € + alv 24 % / tila (72 €  / pv + alv 24 % )

Luonnonmukaisen kotieläintuotannon peruskurssi 2 pv 
3.-4.4., klo 9-15
Hinta kasviperuskurssin käyneille 60€/pv + alv 24 %, 
muille 70€/pv + alv 24 %.

Kurssit pidetään Kannuksen kaupungintalon valtuustosalissa 
(Asematie 1).

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

Kurssi täyttää luomusitoumusten 
koulutusvaatimukset. 

Ilmoittautumiset ja lisätietoja ke 13.3.2018 mennessä
Jari Tikkanen, p. 0400 162 147, jari.tikkanen@proagria.fi
Seija Roimela, p. 040 8479740, seija.roimela@proagria.fi

Luonnonmukaisen           
tuotannon kasvu jatkuu

Suomessa peltoa on luonnonmu-
kaisessa tuotannossa 11,4 %. Kes-
ki-Pohjanmaalla kiinnostus luomuun 
on kasvussa ja uusia luomuyrittäjiä 
on tullut mukaan. Kiinnostusta on li-
sännyt luomutuotteista saatava kor-
keampi hinta. Luomumarkkinoilla 
tarjonta lisääntyy ja tuotteista saa-
tava hinta on laskussa. 
 Luomumarkkinat ja luomukulu-
tus ovat kasvaneet kovalla vauhdil-
la. Tämä on lisännyt myös viljatuot-
teiden markkinoita. Muutaman viime 
vuoden aikana luomutuottajahinnat 
ovat nousseet maailmalla ennätyksel-
lisen korkeiksi. Hyvän kysynnän seu-
rauksena luomutilojen sekä luomu-
pinta-alan kasvu ovat lisänneet mark-
kinoille tulevien tuotteiden määrää. 
Se näkyy Suomen luomumarkkinoilla 
laskevina hintoina. Tällaisessa tilan-
teessa tilojen kannattaa tuottaa laa-
dukkaita tuotteita. Se varmistaa tuot-
teen menekin. Määrältään ja laadul-
taan hyvän sadon tuottamiseen tilo-
jen kannattaa kiinnittää huomiota. 
Tietoa ja taitoa on saatavilla moni-
puolisesti asiantuntijoilta, tutkijoilta, 
yrityksiltä ja toisilta viljelijöiltä.
 Luonnonmukainen tuotanto kiin-
nostaa edelleen Keski-Pohjanmaal-
la ja Suomessa. Nykyisen ohjelma-
kauden lopun häämöttäminen tuo 

haasteita tulevaisuuden ennusta-
miselle. Luonnonmukaisen tuotan-
non sitoumuksen saanti on ehkä var-
mempaa tänä keväänä kuin vuoden 
päästä. Kannuksessa 20.3.2018 al-
kavalle luonnonmukaisen tuotan-
non peruskurssille voi ilmoittautua 
luomuasiantuntijoille ja ProAgria 
Keski-Pohjanmaan internet-sivujen 
kautta.
 

Luomusitoumuksen teko   
tulevina vuosina epävarmaa 

Tämän hetken tiedon mukaan uusia 
luomusitoumuksia tehdään tänä ke-
väänä. Monella tilalla on alkamassa 
neljäs sitoumusvuosi. Uusia tavan-
omaisessa viljelyssä olevia peltoja ei 
voi liittää olemassa olevaan luomu-
sitoumukseen. Uutta peltoa on ol-
tava yli 5,00 ha, jotta kokonaan uu-

si luomusitoumus voidaan tehdä. 
Jos tilalla on toinen tai kolmas si-
toumusvuosi, olemassa olevaan luo-
musitoumukseen voidaan liittää alle 
5 ha uutta peltoa. Ennestään luon-
nonmukaisessa sitoumuksessa ole-
via peltoja voidaan liittää omaan si-
toumukseen rajoituksetta. 

Jari Tikkanen

Lähes kaikki luomutilan palvelut voidaan tehdä Neuvo 2020 -palvelulla viljelysuunnitelmaa lukuun ottamatta.

LUONNONMUKAISESSA TUOTANNOSSA TAPAHTUU

Kuva: Jari Tikkanen

Ota yhteyttä:
Seija Roimela  p. 040 847 9740
Jari Tikkanen  p. 0400 162 147

 LUOMUKOTIELÄIN  LUOMUKASVI  NYKYAIKASTAMINEN JA KILPAILUKYKY

 YMPÄRISTÖ  TUOTANTOELÄIN  KASVINSUOJELU  ENERGIA

NEUVO 2020 -PALVELUT

Eerikkilä Maija-Leena

Finnilä Elina

Harju Sari 

Lehkonen Heidi

Hihnala Sari

Huhtala Jouni

Höglund Jaana

Jouppila Mika

Karhula Jarmo

Kellokoski Katja

Kinnunen Teemu

Koskela Sirkku

Kreus Sinikka

Kulla Taina

Laide Erkki

Leinonen Anna-Riitta

Nivala Juha

Ojala Heikki

Polso Pekka

Roimela Seija

Tikkanen Jari

ASIANTUNTIJA TOIMIALA
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Uusia innovaatioita ja     
huipputekniikkaa
Nurmen viljelyyn tulee uusia inno-
vaatioita, jotka tekevät viljelyn ja 
tulosten seuraamisen helpommak-
si. Kamerakopterit, satelliittikuvaus 
ja erilaiset sensorit pellolla ja ko-
neissa kehittyvät nopeasti. Lähitu-
levaisuudessa on mahdollista saa-
da kännykkäänsä ajantasaista tie-
toa sadon määrän ja laadun kehi-
tyksestä kasvukaudella. Huipputek-
niikka tulee mullistamaan viljelyä ja 
on kohta kaikkien käytettävissä. 
 Tekniikka ei ole ainoa asia jo-
ka uudistuu vauhdilla. Uusia kas-
veja kokeillaan rohkeasti, uusimpi-
na ruisvehnä ja maissi. Valkuaiskas-
veissa kokeiluja on tehty jo vuosia. 
Ennen kasvikokeiluja kannattaa kes-
kustella ProAgrian ruokinnan suun-
nittelijan kanssa. Häneltä löytyy hy-
vää kokemusta ja tietoa miten eri 
kasvit toimivat ruokinnassa. 

Haasteena satotasot ja 
sadon arviointi
Erilaiset nurmiaiheiset seminaarit, 
koulutukset ja pienryhmät ovat suo-
sittuja. Niissä tulevat esille nurmen-
viljelyn ja säilörehun vahvuudet ja ke-
hityskohteet. Säilönnällisen laadun 
osalta kehitys on ollut myönteistä. 
Ruokinnallisen laadun merkitys on 
hyvin sisäistetty asia, säilörehujen 
analysoinnin määrän lisääntyminen 
kertoo tästä. Haastepuolelle mene-
vät sadon määrä ja sadon määrän 
arviointi. Myös säilörehun hinta on 
monelle vielä arvoitus. Näihin asioi-
hin tarvitaan panostusta. 
 Nurmessa on potentiaalia. Kun 
maitotilayrittäjä saa tuotettua mait-
tavaa, hyvälaatuista ja edullista säi-
lörehua riittävän määrän, hyvän tu-
loksen kivijalka on valmis.

Jari Korva
Pohjolan Maito

Kasvi

Nurmella nousuun
Menestyvät maitotilayrittäjät kertovat, että nurmiviljelyn onnistuminen ja säilörehun 

laatu ovat maidon tuottamisen kivijalka. Sen varaa voi rakentaa hyvän eläinten terveyden, 

hyvän tuotostason ja se mahdollistaa myös hyvän taloudellisen tuloksen. 

Nurmipienryhmäläisiä Perhossa.

Kuva: Sirkku Koskela

K
uv

a:
 Ja

ri 
K

or
va



NUMERO 1/2018   ProAgria Keski-Pohjanmaa  31

Nurmen satotasojen maksimointi edellyttää sitä, et-
tä peltolohkot ovat peruskunnoltaan hyvässä kunnossa. 
Tavoiteltava pellon pH-arvo on vähintään 6. Silloin nur-
men ravinteiden otto on tehokkainta. Nurmi kannattaa 
kalkita perustamisen yhteydessä joko ennen kyntöä tai 
kynnökselle ennen kylvömuokkausta. Ravinteista tärkein 
on typpi, sitten kalium ja fosfori. Paras satotaso saadaan 
nuorilta, tiheiltä rikkakasvittomilta nurmilta. 

Typpi (N)
Tärkein nurmisadon määrään vaikuttavista ravinteista 
on typpi. Jos typpeä on liian vähän tarjolla, se heikentää 
muiden ravinteiden ottoa, esim. fosforia ja kaliumia jää 
hyödyntämättä. Koska typpilannoituksella saatava sato-
vaste on korkea, myös sen taloudellinen kannattavuus on 
hyvä. Uusilla nurmilajikkeilla typpilannoituksen satovaste 
on selvästi parempi ja raakavalkuaispitoisuus matalampi 
kuin vanhoilla lajikkeilla. Nykyisillä lajikkeilla typpi ohjau-
tuu sadon muodostukseen. Typen määrä vaikuttaa rehun 
raakavalkuaispitoisuuteen. Yhdellä typpikilolla hehtaaria 
kohden rehun raakavalkuaispitoisuus nousee noin 0,05 % 
yksikköä. Lannoitetypen lisäksi kasvin käyttöön vapautuu 
paikoin maaperästä runsaasti typpeä.

Fosfori (P)
Mitä vihreämmällä on maan fosforiluokka, sitä heikom-
pi on fosforilannoituksen satovaste. Satovaste vaihtelee, 

vaikka maan fosforitila olisi sama, eikä heikon fosforitilan 
maillakaan fosforilannoitus aina näy satotason nousuna. 
Eloperäisillä mailla fosforilannoituksen satovaste on yleen-
sä kivennäismaihin verrattuna selvempi. Happamimmilla 
mailla fosfori on kasveille käyttökelvottomassa muodos-
sa. Jos pH laskee alle 5,3, fosforilannoituksella saatava sa-
donlisäys on pieni. Viljavuusfosforin ollessa tasolla tyydyt-
tävä tai sitä parempi, fosforilannoitusta ei yleensä tarvita.

Kalium (K)
Nurmi ottaa maasta kaliumia lähes yhtä paljon tai jopa 
enemmän kuin typpeä. Kasvissa kalium vaikuttaa ravin-
teiden ottoon, yhteyttämiseen, kasvunopeuteen ja rehun 
ruokinnalliseen arvoon. Jos nurmen saatavilla on reilus-
ti kaliumia joko lannoitteissa tai maaperän kaliumvaras-
tossa, nurmi ottaa sitä paljon, koska siitä ei ole kasvil-
le haittaa. Paras tapa seurata nurmen ottamaa kaliumin 
määrää on rehuanalyysin kivennäisanalyysi. Timotei-nur-
minatanurmessa kaliumpuutteen raja on noin 16 g/kg 
ka. Lehmillä liian korkea säilörehun kaliumpitoisuus (yli 
25 g/kg ka) häiritsee kalsiumin sekä magnesiumin imey-
tymistä.

Kasvi

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

PROAGRIA KESKI-POHJANMAAN KASVINSUOJELUKOULUTUKSET JA -TUTKINNOT KEVÄÄLLÄ 2018
Sievi, ti 27.2. klo 10-14, kunnanvirasto (Haikolantie 16)

Kalajoki, to 1.3. klo 10-14, Hotelli Ratakalla (Matkailutie 150)

Kaustinen, ti 6.3. klo 10-14, kunnantalo (Kappelintie 13) 
Lohtaja, ke 7.3. klo 10-14, Lohtaja-talo (Alaviirteentie 4B)

Toholampi, to 8.3. klo 10-14, kunnantalo (Lampintie 5) 
Kälviä, to 3.5. klo 10-14, aluetoimisto (Kälviäntie 24) 
Kannus, ke 6.6. klo 10-14, kaupungintalo (Asematie 1) 

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

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

KASVINSUOJELUKOULUTUSTEN OHJELMA
10.00-10.45 Kasvinsuojeluainelainsäädäntö, uudet vesistörajoitukset, 
 laittomat ja väärennetyt kasvinsuojeluaineet ja niihin 
 liittyvät riskit, väärennetyn aineen tunnistaminen
10.45-11.30 Kasvinsuojeluaineiden turvallinen käyttö ja käsittely sekä 
 riskien ja vaarojen tunnistaminen
11.30-11.45 kahvitauko
11.45-12.15 Levitysvälineet, kasvinsuojeluruiskun säätö ja testaukset
12.15-13.00 Integroidun kasvinsuojelun periaatteet käytännössä, 
 kasvinsuojeluaineiden käyttökirjanpidon velvoitteet
13.00-14.00 Tutkintotentti

Typpi-, fosfori- ja 
kaliumlannoituksen vaikutus 
nurmen satotasoon

Nurmen satotasojen maksimointi edel-
lyttää sitä, että peltolohkot ovat lannoi-
tuksen, kalkituksen ja ojituksen osalta 
hyvässä kunnossa. 
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Kuva: Sirkku Koskela

Sari Harju
Maidontuotannon 
asiantuntija
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Kalatalouskseskus

Kalastusmaksut
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Kertymän kalastuksenhoitomak-
su kertymän osalta kävi niin kuin oli 
varoiteltukin, valtion kirstuun ei näi-
den parin ensimmäisen vuoden aika-
na virahtanut odotettua määrää hoi-
tomaksuroposia. Eurovajetta korja-
takseen ministeriö päätyi esittämään 
lain säätäjälle, että maksuvelvollis-
ten kustannustaakan nosto on näis-
sä kalastuskarkeloissa perustellum-
paa kuin maksajapohjan laajentami-
nen. Niinpä eduskunnan tahdon mu-
kaisesti kuluvan vuoden alusta kalas-
tonhoitomaksu vuoden ajaksi mak-
saa 45 €, kuukaudeksi 15 € ja vii-
kon ajalle 6 €. Maksun voi suorittaa 
puhelimella 020 692 424 (ark. klo 
8-16), Metsähallituksen lupamyyn-
tipisteissä, R-kioskeilla sekä http://
www.eraluvat.fi -sivustolla. Ohjeita 
löytyy Pro-Agria Keski-Pohjanmaan 
nettisivuilta, metsähallituksen Erälu-
vat.fi -sivustoilta tai maa- ja metsäta-
lousministeriöstä www.mmm.fi. 

Maksuvelvolliset                       
18-64 -vuotiaat
Hoitomaksuvelvollisiahan ovat 18-
64 vuotiaat heittovavalla sekä muil-
la värkeillä kuin mato-ongella, pilkil-
lä ja silakkalitkalla kalastavat ihmis-
henkilöt. Alle 18-vuotias taikka 65 
täyttänyt saa kalastella muutamin 
rajoituksin (ks. https://kalastusra-
joitus.fi/) yhdellä vavalla maksutta. 
Koko maassa, paitsi Ahvenanmaal-
la. Erikoisvesillä ja raskaammilla pyy-
dyksillä (esim. katiska) kalastettaes-
sa taikka ravunpyyntiä harrastetta-

essa pitää kaikkien ikään katsomatta 
hankkia vesialueen omistajan lupa. 

Hoitomaksujen kierrätys

Hoitomaksuista kertyneet varat kier-
tyvät takaisin siihen toimintaan min-
kä takia niitä on kerättykin eli va-
paa-ajankalatalouden hoitoon. Ym-
märrykseni mukaan tasavallan tulo- 
ja menoarviossa tulee varata kalata-
louden edistämismomentille viimei-
simmän kolmen vuoden ajalta ker-
tyneen hoitomaksukertymän keskiar-
von verran varoja. Kalastussäädök-
siin on präntätty, että tuon edistä-
mismomentin varoja ohjataan maa- 
ja metsätalousministeriön ja Ely-kes-
kusten kautta kalavesien hoitohank-
keiden, kalatalousaluetoiminnan, 
kalastuksen valvonnan ja kalatalo-
usneuvonnan avustamiseen sekä ve-
sialueiden omistajille osoitettaviin 
korvauksiin ja hoitomaksun kannos-
ta koituvien kulujen hoitamiseen. 

Joitakin tahoja on viime aikoina nä-
rästellyt se, että vesialueiden omista-
jille maksetaan korvausta jokamie-
hen oikeuteen rinnastettavien kansa-
laisoikeuksien (onginta ja pilkintä) 
käytöstä. Havaintojeni mukaan ne 
muutaman kympin tai satasen kor-
vausvarat, joita täällä omistajayhtei-
söille jaetaan, käytetään visusti kala-
tapahtumien järjestämiseen, hoito-
hankkeisiin, kalaistukkaiden hankin-
taan tai ylipäätään johonkin paikal-
lista kalastusharrastusta edistävään 
puuhailuun. 

Kolmen Vyyhti -hankeessa järjestettiin syksyllä hoitokatiskoiden 
tekokurssi Räyringin nuorisoseurantalolla Vetelissä. Eri-ikäisiä 
osallistujia oli mukana 25 ja katiskojen tekeminen onnistui pai-
kallisten ja reisjärvisten katiskamestareiden hyvässä ohjaukses-
sa myös lapsilta. Katiskat otettiin heti käyttöön ja kahden vii-
kon pyyntijaksolla saatiin poistettua roskakalaa Räyringinjär-
vestä n. 13 500 kg.

Logot 

 

 
 
 

 
 
   

                  
   
 
Kuvat 
Aluekartta 
Kuikat 

Kalatalousalueiden raja-
päätöksistä on tehty usei-
ta valituksia Vaasan hal-
linto-oikeuteen. Päätökset 
löytyvät Ely-keskusten sivul-
ta www.ely-keskus.fi/web/
ely/kalatalousaluejako.
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Kalatalouskeskus

Otin paistinpannulta aa-
mulla paistettua haukifilee-
tä tuuman kerroksen ruis-
leivän päälle. Se maistuu 
kylmänäkin hyvältä ja siir-
tää ajatuksia oikeaan ai-
heeseen. 
 Ensimmäinen kansalli-
nen kalakeittopäivä on ta-
kana. Meillä kotona, sa-
moin kun työpaikalla ja 
monessa muussa paikas-
sa oli silloin ruokana her-
nekeittoa. Tämänvuotinen 
kalakeittopäivä kun sattui 
laskiaistiistaille, jolloin pe-
rinteisesti joulukinkun vii-
meisistä luista ja sian sor-
kista on keitetty hernekeit-
to. Eduskunta sentään oli 
ajan hermolla tarjoamal-
la lounaaksi ahvenkeittoa. 
Kyllä se tästä kehittyy.

Sunnuntain 11.2. maakuntalehden pääkirjoitus oli otsikoitu 
”Ei nappaa kalastajaa”. Juttu koskee rannikkokalastajien ahdin-
koa. Painostusta kaivattiin joka suunnalta siihen, että hylkeet ei-
vät olisi kalavesien todellisia valtiaita. Jutun lopussa viimeinen lau-
se kuului: ”Toivottavasti ei ole koittamassa hetki, jolloin viimeinen 
päätoiminen rannikkokalastaja nostaa verkkonsa viimeistä kertaa 
ylös”. Siinäpä miettimistä monelle!

Sattuipa silmään juttu, jossa kerrottiin Järki-Särki -tuotteita 
valmistavan tilan palkinnosta. Hieno homma, että näinkin mark-
kinoidaan kotimaisen kalan käyttöä. Itsellä kävi särkisäilykkeiden 
kanssa niin kuin ahneelle joskus käy. Odottelin kotijärvestä kerral-
la vähän suurempaa saalista, mutta kalantulo loppui kun happi 
loppui. Kaverit ovat naapurijärvestä pyytäneet katiskoilla särkeä, 
lahnaa ja pientä ahventa jo aivan hyvän kalajutun verran. Ja ovat 
myös tarkoin merkinneet saaliin kirjoihin. Kun uudet kalatalous-
alueet pääsevät vauhtiin ja aletaan tehdä vesistöille uusia käyttö- 
ja hoitosuunnitelmia, tulevat yksittäisten kalastajien ja osakas-
kuntien saaliskirjanpidot entistä suurempaan asemaan. Nyt vain 
kirjailemaan saaliita ja muita havaintoja ylös.

Aikamoista parran pärinää on aiheuttanut pilkkikisaan tul-
lut vaatimus saaliskalan välittömästä tappamisesta. Kaikki eivät 
asiaa sulata. Itselleni asia ei ole ongelma, kun en kilpailuissa käy. 
Ehdin kyllä vääntää ahvenilta niskat nurin, mutta särjen suuhun 
ei tahdo saada sormea sopimaan, joten siinä täytyy käyttää vähän 
eri tekniikkaa. Fileoitavien ahventen kohdalla on tullut ongelmia, 
jos on niskat murrettu. Tahtoo kala katketa, joten mieluummin 
kalautan ja verestän ne. 

Kalastonhoitomaksua sitten nostivat. Mitenkä käynee, kun 
entistä pienemmältä porukalta pitäisi löytyä entistä enemmän 
rahaa. Tulevien kalatalousalueiden rajoistakin tehtiin päätökset 
ja asian käsittelyt jatkuvat Vaasan hallinto-oikeudessa. Nykyisillä 
päätöksillä kuitenkin kalatalousalueilla ensi vuoden alussa aloitel-
laan. Näyttää, että pienimmät alle 50 ha:n osakaskunnat eivät saa 
äänivaltaista edustajaa. Yhdistyminen tai yhteistyö avaa kuitenkin 
mahdollisuuden päätöksentekoon. 

Kalakuulumisia

Mauno Korhonen
puheenjohtaja
KalatalouskeskusKalojen istutus-

toiminnasta

Kalatalouskeskuksen
ajankohtaista
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Toiminnanjohtaja 
EERO HAKALA
Puh. 0400 162 445
eero.hakala@proagria.fi

Kalatalouskeskus

Alinomaan taaksepäin tiirailu ei 
tässä alati myllertävässä maailmas-
sa tapaa riittää, vaan Kalatalouskes-
kuksenkin on menossa mukana py-
syäkseen tarkasteltava aika ajoin toi-
mintaansa ja sen tarkoitusta. Syys-
täpä siitä on Keski-Pohjanmaan ka-
latalouskeskuksen johtokunnassa 
tuumattu aloittaa työt kalatalous-
keskuksen toiminnan perusajatus-
ten (arvot, visio ja strategia) sekä 
toimintatavan kirkastamiseksi. Jos-
sain tämän valmistelutyön vaihees-
sa tullaan kysymään laajemmin kan-
taa mm. siihen, millaista kalatalous-
neuvontaa tullaan maakunnassa lä-
hivuosina tarvitsemaan. Lopullisen 
päätöksen arvovalinnoista ja toimin-
nan linjauksista tekee aikanaan kala-
talouskeskuksen vuosikokous. 
 Järjestö on olemassa jäseniään 
varten, niinpä kalatalouskeskus tar-
joaa jäsenistölleen kokouskäyntien li-
säksi maksutonta puhelin- tai toimis-
toneuvontaa kalastuslain toimeen-
panoon, kalastuksen tai sen valvon-

nan taikka osakaskuntatoiminnan 
järjestämiseen liittyvissä asioissa. Ka-
latalouskeskus voi myös antaa mak-
sutonta ohjausta kalastusalueille ja 
niiden jäsenyhteisöille kalastusalue- 
tai kalatalousaluetoimintaan kuu-
luvissa kysymyksissä. Asioissa, jotka 
vaativat erityistä perehtymistä (mm. 
edunvalvontatehtävät, istutus- ja ka-
lanviljelytoiminta, kalavesien hoito-
hankkeet) kalatalouskeskus joutuu 
perimään palveluistaan maksun. Ka-
latalouskeskuksen johtokunta päätti 
syksyllä, että laskutettavien neuvon-
tapalveluiden perustuntihinta on 55 
€ (johon lisätään 24 % alv). Hinnois-
ta voidaan tapauskohtaisesti neuvo-
tella. 
 Kolmen Vyyhti -hanke jatkaa 
30.9.2018 saakka. Jos teillä on ide-
oita, ajatuksia tai toiveita kohentaa 
lähivesienne tilaa, niin ottakaa yh-
teyttä neuvojaan tai Satu Järvenpää-
hän (satu.jarvenpaa@vesiensuoje-
lu.fi), niin selvitellään mitä asianne 
eteenpäin viemiseksi voidaan tehdä.

Lohikalojen istuttelua rajoitta-
vat erittäin herkästi leviävän kalojen 
kudoskuoliota aiheuttavan virustau-
din (IHN -taudin) leviämisen estä-
miseen tähtäävät Eviran päätökset. 
Vaikka alueita, joilta kalojen siirrot 
muualle on kielletty, on tammikuussa 
rajattu koskemaan Kymijoen ja Vuok-
sen vesistöalueiden joitakin latvave-
siä ja joitakin plänttejä Perämerellä, 
tulee kaloja taikka rapuja istutuksiin 
hankittaessa olla hyvin huolellinen. 
Kalatalouskeskus välittää tilantees-
ta lisätietoa ja auttaa tarpeiden mu-
kaan hankkimaan onki- tai istukaska-
laa semmoisilta alueilta ja laitoksil-
ta, joilta kalaa saa tälle seudulle kul-
jettaa. Siksipä pyydän ilmoittamaan 
mahdollisimman ajoissa, millaisia 
määriä ja milloin maakunnan ulko-
puolelta töytyytettävää istukaskalaa 
näille seuduin tarvittaisiin. 
 Nykyisten kalastussäädösten mu-
kaan lähtökohtaisesti kalan istutta-

jan (= vastaanottajan) huolena on is-
tutustietojen ilmoittaminen istutus-
rekisteriin. Erityistapauksissa istutuk-
sista voidaan laatia ja toimittaa jo-
honkin Elyn kalatalouspalveluyksik-
köön pöytäkirja, mutta pääkäytän-
tönä pidetään sitä, että istutuksesta 
naputellaan sähköinen istutuspöytä-
kirja (SÄHI) maa ja metsätalousmi-
nisteriön Kaveri-rekisteriin. Kirjautu-
minen palveluun tapahtuu pankki- 
tai Katso -tunnisteen kautta. Ohjeet 
sähköisen pöytäkirjan laadintaan 
löytyvät maa- ja metsätalousminis-
teriön sivuilta: https://kala-asiointi.
mmm.fi/. SÄHI:stä voi tulostaa istu-
tustapahtumia varten paperisia pöy-
täkirjapohjia. Minultakin niitä saa. 
Istuttajan oman oikeusturvan kan-
nalta on eduksi laatia joko pöytäkir-
ja tai vaatia kuormakirja (myös luo-
vuttajan allekirjoitus) istutetuista ka-
loista joka istutustapahtuman yhtey-
dessä. 
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Riitta Huhtala
puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan
Maa- ja kotiseutunaiset

Toiminnanjohtaja Piia Karhula 040 1964 434
Ympäristöpalvelut Jaana Höglund  043 8254 284
Kotitalousneuvonta ja -koulutus, hygieniatestaukset ja
Kruunuvoudintalo, Kaarlelankatu 43, Kokkola, 
tapahtumat ja ruokapalvelut Auli Saukko  043 8254 281

etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi

Tammikuun hiljaiselon jälkeen Kruununvoudintalon saranat ovat alkaneet 
käydä vilkkaammin. Näin kevättalvella täällä pidetään mm. yhdistysten vuo-
sikokouksia. Lisäksi perhejuhlia on tulossa mukavasti: ristiäisiä, häitä, synty-
mäpäiviä ja erikoisuutena väitöstilaisuuden karonkkajuhlat. 
 Naistenpäivänä 8.3. klo 18 kutsumme kaikkia jäseniämme Kruununvou-
dintalolle kuulemaan tärkeää ja meitä jokaista koskettavaa asiaa säästämi-
sestä, vakuutuksista, perintöasioista, edunvalvonnasta sekä hoitotestamen-
teista Toteutukoon sinun tahtosi -tilaisuudessa. Vakavan asian lisäksi iltaan 
tulee viihteellisempääkin ohjelmaa kahvitarjoilun kera. Tervetuloa!

Kruununvoudintalon 
kuulumisia

Ruokahukkaa ja 
kierrätystä
Vuosi aloitettiin maa- ja kotitalousnaisten toiminnansuunnittelukierrok-
sella maakunnassa. Toimintaa suunniteltiin neljällä eri paikkakunnalla. 
Uusi toiminnanjohtaja Piia sai hyvän startin uuteen työhönsä ja tutustui 
alueen naisiin sekä toimintaan. 
 Maa- ja kotitalousnaisten Loikkaa Liikkeelle -kisa kannustaa liikku-
maan ja tutustumaan eri liikuntalajeihin ja -muotoihin. Ryhmässä voi käy-
dä vaikka uimassa, kokeilemassa seinäkiipeilyä tai keilaamassa. Varmasti 
jokaiselle löytyy jotain, kun porukalla mietitään. Perinteistä kävelylenkkiä 
lähimaastossakaan ei kannata unohtaa.
 Kierrätysteema näkyy myös ruokakurssitarjonnassamme. Ruokahuk-
ka-kursseilla hyödynnetään hukkaruokaa ja mietitään, miten pienenne-
tään ruokahävikkiä. Teema on tärkeä ja ajankohtainen. Pidämme hävik-
kiteemaa muutenkin esillä ja pyrimme lisäämään tietoisuutta asiassa. Ke-
väälle on tulossa puutarharetki Haikon kartanoon ja syksyllä ruskaretki 
Kolille. Garda-järvellekin matkaamme. Olethan jo varannut ajankohdat 
kalenterista ja ilmoittautunut mukaan. 
 Piirikeskuksen johtokunta järjestäytyi tammikuun kokouksessaan. Jat-
kan puheenjohtajana ja varapuheenjohtaja on Raija Virta. Toivotan kaikil-
le hyvää alkanutta vuotta ja aurinkoisia kevätpäiviä. 

Seija kiittää
Kolmekymmentä työvuotta tuli vuoden vaihteessa täyteen. 

On tullut aika kääntää lehti ja siirtyä mummoilemaan. 
Työ ProAgriassa ja Maa- ja kotitalousnaisten järjestössä 

on ollut monipuolista ja haastavaa. Jokainen päivä on ollut erilainen. 
Paljon on jäänyt muistoihin.

 Kiitokset kuluvat jäsenyhdistyksille ja siellä toimiville jäsenille. 
Olette ottaneet hyvin vastaan ja tukeneet monissa asioissa. 

 Kiitos myös hyville työkavereille ja kollegoille vuosien varrella.
 Työnantajaa, johtokuntaa, hallitusta sekä Maa -ja kotitalousnaisten 
Keskusta kiitän luottamuksesta, arvostuksesta ja joustavuudesta vuosi-
kymmenten aikana. Kiitokset yhteistyökumppaneille kuluneista vuosista 

ja hyvästä yhteistyöstä. Suuret kiitokset kaikille muistamisesta ja 
menestystä tuleville vuosille!

”En murehdi vuosia,
jotka jääneet on taa.

En mieti päivää tulevaa.
Elän nauttien 

päivästä kerrallaan,
On elämä silloin hauskempaa.”

HAIKON 
PUUTARHAMARKKINAT 

10.–11.5.2018

Tervetuloa mukaan Porvoon Haikkoon 10. – 11.5. inspiroitumaan ja 
hankkimaan omaan puutarhaasi kevään uutuuksia! Puutarhamark-
kinoiden aikana luennoi hortonomi ja puutarhatoimittaja Paula Ri-
tanen-Närhi, markkinoiden aikana Haikon puistossa järjestetään 
opastettuja kierroksia, messuosastolta löytyy kaikki tarvittava kevät-
tä varten ja Villa Haikosta löytyy puutarhakirpputori. Matkaan läh-
detään bussilla ja yöpyminen on upeissa kartanomaisemissa. 
Hinta 240 €/henkilö.

Puh (06) 8238 300
myynti@kokkolanmatkatoimisto.fi

www.kokkolanmatkatoimisto.fi
 

Lisätietoja:

 
Ruokahukka-teeman mukaisesti 
varattavissa kasvisruoka- ja hyö-
dynnä hävikkiruoka -kurssit yhdis-
tyksille. Yhteydenotot Auli Saukko 
p. 043 825 4281.
 
Hygieniakoulutukset ja –testi-
tilaisuudet tilausten mukaan. 
Yhteydenotot Auli Saukko 
p. 043 825 4281.

 

Avoimet hygieniatestitilaisuudet
Kokkola, ti 13.3. klo 16, Kruunun-
voudintalo, Kaarlelank. 43. Ilmoit-
tautumiset pe 9.3.2018 mennessä 
Auli Saukko, p. 043 825 4281.
Kannus, ti 20.3. klo 15, kaupun-
gintalo, Valtakatu 1. Ilmoittautumi-
set pe 16.3.2018 mennessä 
Auli Saukko, p. 043 825 4281.
Henkilöllisyystodistukset mukaan.

Aulin kurssitarjottimella
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Piia 
muistuttaaMukava oli nähdä!

Naisvoimaa-viikolla tavattiin maaseudun naisia toiminnansuunnittelukier-
roksella Lohtajalla, Kälviällä, Toholammilla ja Vetelissä. Iltojen aikana kaf-
fiteltiin, vaihdettiin kuulumisia, naurettiin ja pidettiin arpajaisia. MKN-tii-
min Piia, Auli ja Jaana kertoivat vuoden teemasta, tapahtumista, hankkeis-
ta ja jäsenille tänä vuonna tarjolla olevista matkoista. Yhdistykset haastet-
tiin mukaan Loikkaa liikkeelle- liikuntakisaan ja katseita suunnattiin kohti 
Impin päivää, jolloin liikutaan luovasti retroillen. MKN-tiimi sai mukavasti 
tietoa tapahtumista maakunnassa, toiveita ruokakurssien teemoihin, mat-
ka-ideoita ja ajatuksia yhdessä tekemiseen ja esillä olemiseen. 
 Iltojen aikana kuultiin mielenkiintoisia tarinoita, käytiin mukavaa ja an-
toisaa keskustelua mm. ruokahävikistä, kouluruoasta, perinneruoista ja 
maisemasta. Vuoden maisematekokilpailun tiimoilta pohdittiin oman ky-
lämaiseman merkitystä.
 Kierroksella ei unohdettu käsitöitä. Kierrätysteeman mukaisesti Lohta-
jalla leikattiin matonkuteita ja Vetelissä askarreltiin tölkinnipsuista. Tuo 
tullessas, vie mennessäs -hulinoissa asusteet löysivät uudet omistajat.
 Lämmin kiitos kaikille mukana olleille - nähdään taas! 

Vuonna 2018 aloitellaan uutta, erilaista, tekijöidensä näköistä aikaa Kes-
ki-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten toiminnassa. Alkuvuoden työ-
päiviin on mahtunut tutustumisia, uuden opettelua, verkostojen rakentamis-
ta ja työtehtävien organisointia. Palanen kerrallaan rakennetaan kokonai-
suutta ja katsotaan tulevaisuuteen. Tulen mielelläni mahdollisuuksieni mu-
kaan tutustumaan teihin ja yhdistystenne toimintaan ja tapahtumiin, muis-
tattehan vinkata niistä minulle.
 
Hyppää hyvän kierteeseen – 
Vastuullisilla valinnoilla kestävää hyvinvointia
Hyppää hyvän kierteeseen – vastuullisilla valinnoilla kestävää hyvinvointia 
-teeman hyvän kierre käynnistyy siitä, että huomioimme toiminnassamme 
kestävän kehityksen periaatteita ja viestimme niistä. Ruoka-ravitsemus- ja 
kotitalousalalla tämä tarkoittaa ruokahävikkiin tarttumista. Maiseman- ja 
luonnonhoidon alalla keskitytään kulttuuriympäristön esilletuomiseen, jon-
ka tiimoilta järjestetään Vuoden maisemateko-kilpailu. Lisäksi maisemapal-
velut tuovat esille luonnonmonimuotoisuuden merkitystä ja toimivat aktiivi-
sesti vesiympäristön hoidon kehittäjinä. Maa- ja kotitalousnaisten yrityspal-
velut keskittyvät vuonna 2018 naisyrittäjyyden edistämiseen maaseudulla, 
maaseutumatkailun kehittämiseen sekä ruoka- ja elintarvikeyritysten osaa-
misen vahvistamiseen. 

Ruokahukka ruotuun- katse vesistöihin 

Maaseudulla ollaan taitavia ruokahävikin välttäjiä; nämä tiedot ja taidot oli-
si hyvä saada käyttöön ja laajaan levitykseen. Osaamisen lisäksi maaseudul-
la arvostetaan ruokaa ja sen tuottajia. Ruokahukan välttämiseksi yhdistykset 
ja asiantuntijat rakentavat hukkaruokapöytiä, joilla havainnollistetaan konk-
reettisesti syömäkelpoinen ruokamäärä, jonka suomalainen heittää roskiin 
vuoden aikana. Ruokahävikkipöydän rakentamisen avuksi MKN-toimistolta 
löytyy materiaalikassi, jota lainataan yhdistyksille. Materiaalia ja ohjeita löy-
tyy netistä: www.maajakotitalousnaiset > Järjestötoiminta > Toimintavinkit.
Haluatko toimia ruokahävikin vähentämisen lähettiläänä? Hukantorjunta-
partio torjuu nimensä mukaisesti ruokahävikkiä ja vapaaehtoisten joukkoon 
mahtuu mukaan 600 vapaaehtoista. Toiminta alkaa 1.3.2018, mutta mu-
kaan voit ilmoittautua jo nyt maajakotitalousnaiset.fi -sivustolta löytyvän lo-
makkeen avulla. 

Loikkaa liikkeelle!

Loikkaa liikkeelle -liikuntakisa on käynnissä! Keski-Pohjanmaalta mukaan 
ovat ilmoittautuneet Halsuan Maa- ja kotitalousseura, Lohtajan kirkonkylän 
maaseutunaiset, Pitkäsenkylän Maa- ja kotitalousnaiset, Alaviirteen maa- ja 
kotitalousseura ja Raution maa- ja kotitalousnaiset. Mukaan ehtii vielä, sil-
lä kisa kestää 15.10.2018 saakka. Loikataan siis yhdessä liikkeelle! Muistat-
tehan että eniten liikkunut ja liikuttanut yhdistys Keski-Pohjanmaalla palki-
taan syksyllä.

Keski-Pohjanmaan Maa- ja 
kotitalousnaisten luottamushenkilöt
Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten johtokuntaan vuosiksi 2018-
2020 valittiin Anu Karhukorpi (Halsua), Leila Niemelä (Lohtaja/Kokkola) 
sekä Jonna Korkiakangas-Sahipakka (Perho). Johtokunnassa jatkavat Mar-
jo-Riitta Pajala (Kälviä), Raija Virta (Himanka), Minna Aho (Reisjärvi), Tuu-
la Tervamäki (Toholampi), Riitta Huhtala sekä Ritva-Liisa Nisula. Sihteerinä 
toimii toiminnanjohtaja Piia Karhula.
 Älä heitä hukkaan, säästä, lainaa, kierrätä, vähennä, lajittele, käytä uu-
delleen!

  REININ LAAKSO, GENEVEN-
JÄRVI & MAGGIOREJÄRVI 

25.9.–2.10.2018

Lähde mukaan tutustumaan Keski-Euroopan kauniisiin joki- ja järvi-
maisemiin! Matkan aikana vierailemme Rüdesheimissa, Freiburgis-
sa, Montreux’ssa sekä Stresassa ja näemme kauniit Genevenjärven ja 
Maggiorejärven. Ohjelmassa on mm. risteily Reinillä, käynti viehät-
tävällä Isola Bella-saarella ja tutustumiset juuston- ja viinintuotan-
toon. Finnairin lento mennessä Frankfurtiin, paluu Milanosta. Mat-
kalla on mukana Dahl Linjaliikenteen bussi ja kuljettaja. Retkillä mu-
kana on suomenkielinen paikallisopas.
Hinta alk. 1595 €/henkilö.

PATIKOINTI- JA SYYSMATKA 
KOLIN KANSALLISMAISEMIIN 

27.–30.9.2018

Vietämme pidennetyn viikonlopun Kolin maisemissa ja majoitum-
me Sokos Hotel Kolissa. Teemme oppaan johdolla kaksi patikoin-
tiretkeä upeissa maisemissa, Mäkrävaaralle ja nuoruuden lähteelle. 
Päivälliset hotellilla kuuluvat hintaan ja lisämaksusta on mahdollis-
ta rentoutua Koli Relax Spa -maisemakylpylässä. 
Hinta alk. 555 €/henkilö.

Maa- ja koti-
talousnaisten 
toiminnansuun-
nittelukierroksella 
Lohtajalla vaihtoi-
vat Tuo tullessas, 
vie mennessäs 
-hengessä asusteet 
omistajaa.

Kuva: Piia Karhula

Puh (06) 8238 300
myynti@kokkolanmatkatoimisto.fi

www.kokkolanmatkatoimisto.fi
 

Lisätietoja:
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Vuoden maisemateko valitaan nyt 
neljättä kertaa. Kilpailun teema on 
Laita hyvä kiertämään. Tänä vuonna 
kilpailulla halutaan edistää kiertota-
loutta ja kiinnittää huomiota hoidon 
jatkuvuuden turvaamiseen, kierrätet-
tävien materiaalien ja rakennustar-
vikkeiden käyttöön ja hoitotoimen-
piteistä syntyvän materiaalin jatko-
hyödyntämiseen.
 Maa- ja kotitalousnaisten MKN 
maisemapalveluiden järjestämäs-
sä kilpailussa myönnetään maakun-
nallisia Vuoden maisemateko -tun-

nustuksia, jotka kilpailevat valta-
kunnallisesta tunnustuksesta. Ope-
tus- ja kulttuuriministeriö tukee 
vuoden maisemateon valintaa. 

Kerro maisemasta, 
hoida ympäristöä
Laita hyvä kiertämään -teemaa on 
lupa toteuttaa vapaasti. Vuoden 
maisemateko on teko, joka nostaa 
esille paikallisen kulttuuriympäris-
tön arvoja ja ominaispiirteitä, lisää 
yhteisöllisyyttä ja edistää kohteen 

säilymistä tuleville sukupolville kes-
tävällä tavalla.  

Kilpailuohjeet

Lähetä kuvaus maisemateosta, työn 
tekijöistä ja perustelut työn merki-
tyksestä Keski-Pohjanmaan Maa- ja 
kotitalousnaisten maisema-asian-
tuntija Jaana Höglundille. Liitä mu-
kaan valokuvia ja mahdollisia leh-
tileikkeitä. Kilpailuaika päättyy 
30.9.2018.

Alueelliset maisemateot valitaan lo-
ka-marraskuussa 2018. Valtakun-
nallinen voittaja julkistetaan Maa- 
ja kotitalousnaisten keskuksen var-
sinaisessa kokouksessa marraskuus-
sa 2018.

Lisätietoja

www.maajakotitalousnaiset.fi/
vuodenmaisemateko
Jaana Höglund, 
puh. 043 8254 284.

Miten eläkepäivät ovat lähteneet 
käyntiin?
Olen päässyt toteuttamaan asioita, 
joista olen haaveillut. Ikinä en ole lu-
kenut lehteä niin tarkasti kuin nyt! 
Minulla on aikaa lastenlapsille, on 
aikaa olla mummi. Mummihetket 
ovat tärkeitä, sillä aika menee äkkiä 
ja lapset kasvavat nopeasti. 
 Ystävyyssuhteille on myös aikaa. 
Työuran aikana on syntynyt sellai-
sia ystävyyssuhteita jotka kantavat, 
vaikka töissä ei enää olekaan. Nyt on 
mahdollisuus olla mukana vapaaeh-
toistyössä. Toisaalta työhön liittyvien 
tavaroiden kerääminen, pois pakkaa-
minen ja laittaminen on herättänyt 
haikeutta. Eläkkeelle lähtiessä järjes-
töväeltä saatu kansio on todella tär-
keä asia. Monena iltana olen ottanut 
kansion esille. Järjestöväkeä kaipaan 
ja on mukava, että yhteyttä pidetään, 
vaikka eläke onkin alkanut. 

Minkälaisia oppeja olet kotoasi saa-
nut, mitä olet halunnut säilyttää ja 
opettaa omille lapsillesi? 
Olen halunnut opettaa leipomisen, 
ruoanlaittamisen, säännölliset ruo-
ka-ajat ja yhdessä syömisen. Omissa 
kodeissakin pojat leipovat ja laittavat 
ruokaa. Sen lisäksi kädentaidot ja kä-
sitöiden tekeminen ovat asioita, jotka 
kantavat sukupolvelta toiselle.

Mikä on lastenlasten mielestä pa-
rasta ruokaa mitä heille valmistat?
Omat lapset tykkäävät mutista ja las-
tenlapset pullan leipomisesta yhdes-
sä. Leipomisen lisäksi lastenlasten 
kanssa tehdään barbeille ja nukeille 
vaatteita sekä askarrellaan kortteja 
ja kirjekuoria. Periaatteena on aina 
ollut se, että kaikkea saa tehdä vaik-
ka tuleekin sotkua. 

Perholaisuus?
Minulla on 40 vuotta takana per-
holaisena ja sen myötä ajattelen, et-
tä perholaiset ovat kivoja, avuliaita, 
osallistuvia ja lähtevät porukalla liik-
keelle. Ruokaperinteistä mutti kuu-
luu Perhoon ja omalta kotiseudulta-

ni Vimpelistä olen tuonut mukanani 
leipäjuuston. Niiden lisäksi erilaiset 
marjat ja sekaleipä kuuluvat perintei-
siin. Perho-päivässä maa- ja kotita-
lousnaiset ovat aktiivisesti mukana.

Maa- ja kotitalousnaiset ennen, nyt 
ja tulevaisuudessa?
Ruokakurssien sisältö, teemat ja raa-
ka-aineet ovat muovautuneet vuo-
sien aikana. Kursseista säilöntäkurs-
sit ja pataruokakurssit ovat pysyneet 
matkassa koko ajan ja erityisesti kas-
viksiin on panostettu vuosien aikana. 
Voileipä- ja täytekakkukurssit ovat 
olleet mukana koko ajan, raaka-ai-
neet vain ovat jalostuneet. 
 Olisi hyvä, jos ruoka valmistettai-
siin alusta asti itse, eineksiä käytet-
täisiin vain hätätilassa. Lapset tyk-
käävät enemmän itse tehdystä ruu-
asta. Hektinen meno vaatii nopeaa 
ja helppoa syömistä, siinä arkea hel-

pottaisi uunin parempi hyödyntämi-
nen ja edellisenä päivänä ruuan val-
mistaminen.

Keski-Pohjanmaan maiseman par-
haita paloja? 
Perhonjoen jokirannassa on ihania 
paikkoja, jos ne näkyisivät parem-
min. Perhon kylän maisema sinne ra-
kennettuine kävelyreitteineen on hie-
no. Vetelin emäntäkoulun maisema 
on mielestäni oma tarinansa.

Oppi tuleville sukupolville?
Yhdessä syöminen on ilman kännyköi-
tä ja muita koneita on tärkeää. Mar-
jat ja kasvikset kuuluvat suomalaiseen 
ruokakulttuuriin nyt ja jatkossa.

Mikä on paras Ruokahukka ruo-
tuun -vinkkisi?
Puurot hyötykäyttöön: riisipuuron ja 
mannapuuron loput pannari- ja lät-

tytaikinaan, ruispuuro sämpylätaiki-
naan.

Paras vinkkisi kierrättämiseen?
Vanhojen lakanoiden hyödyntä-
minen, mattokangas, poppanat ja 
puuvillatrikoosta syntyvät pipot. Jos 
jokin vaate ei itselle sovi, kierräte-
tään se esim. naapureille tai vaate-
keräykseen.

Tästä alkaa haastattelusarja, jonka 
tarkoituksena on tuoda esille keski-
pohjalaisia pihapiirejä, niiden asuk-
kaita ja elämää. Seija, kenet haluai-
sit haastaa mukaan seuraavaan leh-
teen?
Karoliina Tunkkarin Vetelistä.

Piia Karhula

Laita hyvä kiertämään – Vuoden 2018 maisematekokilpailu 

Maaseudun naisia – 
Haastattelussa Seija Varila

MAASEUDUN NAISIA

Kuva: Ritva-Liisa Nisula


