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ProAgria Keski-Pohjanmaa
Tiedotuslehti asiakkaille, ilmestyy 4 kertaa vuodessa, 31. vuosikerta
Julkaisija ja kustantaja ProAgria Keski-Pohjanmaa r.y. 
Päätoimittaja Jyrki Halonen, toimituspäällikkö Ritva-Liisa Nisula
Levikki 6 000 kpl Kala-, Lesti- ja Perhonjokilaaksoissa
Taitto: Elina Korpiaho. Paino: Botnia Print, 2015
Mediakortti www.proagria.fi/kp
Tilaushinta 20 euroa ISSN 1795-7516
Ilmoitusmyynti: Mainosseppo/Seppo Laitila, p. 0400 954 747, ilmoitukset.kp@proagria.fi
Kannen kuva: Leena Kärjä

Vähän vanhaa, 
paljon uutta

Neuvontajärjestö on aina elänyt ajassa sekä jäsentensä ja asiakkaitten-
sa arjessa. Uuden strategiamme mukaisesti olemme olemassa paran-
taaksemme asiakkaidemme ja kumppaniemme kilpailukykyä ja kannat-
tavuutta sekä edistääksemme maaseudun kestävää kehitystä ja hyvin-
vointia. Siihen pääsemme vain yhdessä tekemällä.

Strategiaan pohjaava toimintatapa ja sitä tukevat uudet työkalut 
auttavat meitä siinä, että pystymme esittämään euromääräisiä hyötyjä 
ProAgrian palvelujen käytöstä. ProAgria Keski-Pohjanmaan talousneu-
vonnassa on pitkään korostettu nettovarallisuuden merkitystä maatilan 
tai yrityksen verosuunnitteluvälineenä. Tämä näkyy siinä, että maakunnan 
keskivertoviljelijällä ei ole verovelkaa eli velkaa on menojäännösten yhteis-
summaa vähemmän. Toisena hyvänä esimerkkinä on tuotosseuranta- ja ruo-
kinnanohjaustilojen parempi taloudellinen tulos verrattuna palvelua käyttä-
mättömiin tiloihin. 

Maatalousneuvontaorganisaation uudelleen perustamisesta Keski-Pohjan-
maalle tulee tämä vuonna kuluneeksi 30 vuotta. Maatalousseurajärjestön his-
toria vie vuoteen 1797, jolloin neuvonta-aate rantautui Ruotsista sen itäiseen 
maakuntaan eli Suomeen. Pohjanmaalle aate levisi 1860-luvulla, ja oma keski-
pohjalainen yhdistys maatalousneuvonnalle perustettiin 1909. Valtiovallan toi-
menpiteet aiheuttivat sen, että Keski-Pohjanmaan maatalousneuvontaa hoidet-
tiin kymmenen vuoden ajan Oulusta. Keskipohjalaisvaikuttajat onnistuivat pa-
lauttamaan oman neuvontaorganisaation maakuntaan 1985. 

Marraskuun vuosikokouksen yhteydessä muistelemme menneitä ja luotaam-
me tulevaa, kun paljastamme Vesa Kauniston ja Tapio Kurjen muotokuvat. Ter-
vetuloa juhlistamaan muotokuvien paljastusta, kuulemaan uudesta strategiasta 
sekä päättämään ProAgrian linjauksista ensi vuodeksi. Tapaamisiin vuosikoko-
uksessa 24.11. Kokkolassa!

Ritva-Liisa nisula

Pääkirjoitus

maRRaSKUU 2015

Puheenjohtaja

Jyrki
Halonen

jyrki.halone@gmail.com

ajankohtaista

ProAgria-järjestössä tehdään strategi-
aa tuleville vuosille. Strategiatyötä teh-
dessä tulee mieleen, että tämän tyyppi-
nen tarkastelu olisi hyvin tervetullutta 
jokaisella maatilallakin. Eli mietittäisiin 
niitä oman tilan tulevaisuuden kuvioi-
ta. Tarkasteltaisiin mitkä asiat ovat ti-
lalla vahvuuksia, mitkä heikkouksia ja 
mitä niiden korjaamiseksi parempaan 
suuntaan voidaan tehdä. Samalla käy-
dään läpi tilan kehittämiskohteita ja 
harkitaan mitkä asiat tuovat mahdolli-
sia uhkakuvia tulevaisuuteen, ja miten 
niihin pitäisi varautua.

Välillä on tervettä miettiä kaiken 
tekemisen tarkoituksenmukaisuutta. 
Mitä työtä todella itse haluaa ja mitä 
kannattaa tehdä, missä on järkevintä 
käyttää ulkopuolista apua. Kun tuotta-
jahinnat ovat voimakkaasti laskeneet, 
samoin kuin maataloustuet, täytyy seu-
raavia liikkuja miettiä hyvin tarkoin ja 
käyttää tarpeen mukaan neuvonnan 
asiantuntijoiden apua asioiden suun-
nitteluun. Miten peltoviljelyn puolella 
olisi mahdollista saada parempaa tu-
losta, mitä viljelytöitä kannattaa teh-

dä itse ja missä käyttää urakoitsijoiden 
palvelua. Olisi myös hyvä tietää, missä 
menee kannattavan peltovuokran ta-
so ja millä hinnalla lisämaita kannat-
taa ostaa.

Kyllä maatiloilla on paljon asioita, 
joita pitää suunnitella ja selvittää, että 
osaa tehdä oikeita päätöksiä tulevai-
suuden suhteen, oli sitten kyse toimin-
nan laajentamisesta, nykyisen toimin-
nan tehostamisesta tai tuotantosuun-
nan vaihtamisesta toiseen.

Nyt kun syystyöt alkavat olla tehty-
nä, on hyvä hetki paneutua oman tilan 
tulevaisuuden strategiaan.

Katse tulevaisuuteen

vuotta
tiedotuslehteä
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ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti.

ProAgria Keski-Pohjanmaa 
Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset 
Keski-Pohjanmaan Kalatalouskeskus

Hyvää Joulua ja  
Onnellista  
Uutta Vuotta  
asiakkaillemme, 
jäsenillemme ja  
yhteistyö- 
kumppaneillemme!

Proagria Keski-Pohjanmaa ry:n ja 
Keski-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaisten

VUOSIKOKOUS
ti 24.11.2015 klo 10.30

Yritystalo evald, alakerran kokoustila, Ristirannank. 1, Kokkola

Kahvitarjoilu ja valtakirjojen tarkastus klo 10.
Vuosikokous klo 10.30.

Kokouksessa käsittelyssä sääntömääräiset vuosikokoukselle kuuluvat asiat.

Juhlahetki
Vesa Kauniston ja Tapio Kurjen muotokuvien paljastus

Puheet: Vesa Kaunisto ja Tapio Kurki
Musiikkia

Muistamiset ja huomioinnit
Joulupuuro

Tervetuloa!                                                                Hallitus
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meidät tavoitatTapahtumakalenteri

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

HAllIntO 
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 (laskutus, viestintä, järjestö) 040 5234 113
Taloussihteeri Saila Sulonen (laskutus, ostoreskontra) 040 5443 460

MAASeUtUneUVOnnAn ASIAntUntIjAPAlVelUt
Tuotosseuranta
 Elina Järvenoja 0400 260 575
 Salme Asiala 040 5234 124
 Armi Hotakainen (perhevapaalla) 040 523 4116
 Katja Kellokoski  040 829 2870
 Jonna-Minna Lassila  0400 644 261
 Kirsi Leppikorpi (mittalaitteiden testaus, robotti-
 näyttenotto) 0400 367 656
 Leena Hanni (tuotosseurantatietojen tallennus) 040 3533 295
 Aulikki Yli-Jylhä (tuotosseurantatietojen tallennus) 050 5968 502
Energianeuvonta 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, kasvinsuojelukoulutukset, 
myös peruna ja muut erikoiskasvit Sirkku Koskela 0400 137 124
Kasvinviljelyn talous Elina Finnilä  043 8254 283
Kotieläinneuvonta, myös luomu Anna-Riitta Leinonen 0400 168 647
Koneneuvonta Jouni Huhtala 040 5123 703
Lammas- ja vuohitilojen neuvonta 
 Milla Alanco 040 706 0558
 Sini Hakomäki 043 825 0526
Luonnonmukainen tuotanto, EU-tukineuvonta 
 Jari Tikkanen  0400 162 147
 Seija Roimela 040 847 9740
Maatilojen kehityskeskustelut 
 Sari Hihnala 0400 974 165
 Liisa Koskela  050 5120 615
Maatilojen talousneuvonta
 Juha Nivala 040 8610 641
  Jouni Huhtala 040 5123 703
 Heikki Ojala 040 5342 166
 Teemu Kinnunen  043 8254 279
Nurmikasvituotanto Jari Vierimaa  040 7433 290
Puutarhatuotanto Kirsi Voho 0400 387 406
Seosrehuruokinta Sinikka Kreus 044 5263 059
Sikatilojen neuvonta, ProAgria Lihaosaamiskeskus
 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
Yritys- ja talousneuvonta Erkki Laide 0400 137 169
Yritysjohtaminen ja laatuasiat Liisa Koskela 050 5120 615
Ympäristöneuvonta, ympäristötukiasiat
 Sirkku Koskela 0400 137 124
 Jari Tikkanen 0400 162 147

KAlAtAlOUSKeSKUS
Kalatalousneuvonta Eero Hakala 0400 162 445

MAA- jA KOtItAlOUSnAISet 
etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi
Toiminnanjohtaja Johanna Hylkilä 040 1964 434
Kotitalousneuvonta ja -koulutus, hygieniatestaukset ja
Malo-luokitukset, järjestötyö Seija Varila 0400 137 899
Kruunuvoudintalo, tapahtumien ruokapalvelut, Auli Saukko 043 8254 281
Ympäristöpalvelut Jaana Höglund  043 8254 284

RAKennUSSUUnnIttelU
Palvelupäällikkö Timo Korpela 040 596 4032

tIlItOIMIStOPAlVelUt
Sievin tilitoimisto 
 Maija-Leena Eerikkilä 040 5216 416
 Seija Roimela 040 847 9740
Kaustisen tilitoimisto
 Helena Hohenthal 040 847 9908
 Mika Jouppila  044 5234 430
 Kirsi-Maria Saarikettu  043 8254 280
Reisjärven tilipalvelut Teemu Kinnunen 043 8254 279

RUOKInnAn OHjAUS- jA tUOtAnnOn  
OHjAUSPAlVelUt KOtIeläIntIlOIlle
Halsua, Perho, Veteli Sari Harju 040 5234 114
Perho, Halsua Pekka Polso 040 5234 112
Veteli, Kaustinen Helena Keto 040 5234 115
Kaustinen, Kälviä Sirpa Kaskela 0500 862 695
Himanka, Kannus, Lohtaja, Kälviä Taina Kulla 0400 723 288
Kalajoki, Sievi Aulikki Yli-Jylhä 050 5968 502
Kannus, Lohtaja, Sievi, Reisjärvi Sinikka Kreus 044 5263 059
Lohtaja, Kälviä Jarmo Karhula 044 5212 210
Toholampi, Reisjärvi, Lestijärvi Armi Hotakainen (perhevapaalla) 040 5234 116
Toholampi, Ullava, Reisjärvi Salme Asiala 040 5234 124
Kälviä, Kannus, Lohtaja, Reisjärvi Sari Hihnala 0400 974 165
Lestijärvi, Reisjärvi, Toholampi, Kaustinen, Veteli Katja Kellokoski 040 8492 870
Kalajoki, Sievi Leena Hanni 040 3533 295
Toholampi, Lestijärvi, Reisjärvi Elina Järvenoja 0400 260 575
Toholampi, Reisjärvi, Lestijärvi Sonja Kuronen 043 825 4282

Luomutuotannon kehittämisseminaari, Kokkola, pe 20.11.2015 klo 11.30-17.30 Sokos Hotel Kaarle, 
Kauppatori 4, Kokkola

Kurssit yhteistyössä Kokkolan Seudun opiston kanssa
Ruisleivästä patonkiin, Kokkola, la 14.11. klo 10-15, Länsipuiston koulu
Kurssit yhteistyössä Perhonjokilaakson kansalaisopisto kanssa
Herkutellaan kotimakkaroilla, Halsua, la 21.11. klo 10, yläkoulun kotitalousluokka

KRUUnUnvoUdinTaLon TaPaHTUmaT
22.11. Kruununvoudintalon joulumyyjäiset
marras-joulukuu, Kruununvoudintalon pikkujoulut, varaa päivä Aulilta!
17.12. Kauneimmat joululaulut
20.12. Joulukonsertti ja jouluevankeliumi

Keski-Pohjanmaan maanviljelysseuran Säätiön apurahat julistetaan haettavaksi 31.1.2016 mennes-
sä. Apurahoja myönnetään opiskelijoille, jotka tekevät harjoittelun ProAgriassa tai hyödyttävät opis-
kelussaan tai opinnäytetyössään muutoin keskipohjalaista maataloutta tai sen lähellä olevia toimi-
aloja (mm. kalatalous, kotitalous ja kotiteollisuus/käsityöala). Myös ProAgrian toimihenkilöt voivat 
hakea apurahaa opintoihinsa.

Keski-Pohjanmaan maanviljelysseuran Säätiön apurahoja haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, 
johon liitetään ansioluettelo ja apurahan käyttösuunnitelma. Apurahat jaetaan Säätiön vuosikokouk-
sessa keväällä 2016. Saajille asiasta ilmoitetaan erikseen.

Hakemukset toimitetaan postitse osoitteeseen Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseuran Säätiö, 
Ristirannankatu 1, 67100 Kokkola. Lisätietoja: säätiön asiamies Tapio Kurki, p. 0400 661 561.

YHdiSTYSTen ToiminTa-
KeRTomUKSeT Ja SUUnniTeLmaT
Palauttakaa toimintakertomuksenne vuodelta 2015 
maaliskuun loppuun (31.3.) mennessä Keski-Pohjan-
maan ProAgriaan. Laittakaa mukaan myös toimin-
tasuunnitelmanne vuodeksi 2016. Toivomme, että 
otatte toimintasuunnitelmissanne huomioon maa- ja 
kotitalousnaisten kampanjat, tempaukset ja teema-
päivät sekä ruokakurssit ja erilaiset retket. Sihteerit 
löytävät vuosikokouksen asialistat ja toimintasuunni-
telmapohjat nettisivuiltamme, osoitteesta www.pro-
agria.fi/kp g Jäsenedut ja verkostot g Yhdistykset g 
Paikallisyhdistysten avuksi. Materiaalin voi myös pyy-
tää järjestövastaava Ritva Karrilta, puh. 040 523 4113 
tai ritva.karri@proagria.fi. 

JäSenLiSTaT TäRKeiTä
Maakunnallisten jäsenmäärämme mukaan saamme 

edustuspaikkoja valtakunnallisiin järjestön kokouk-
siin, joissa tehdään jäsenistöä koskevia linjauksia. Jo-
kainen jäsen on tämän vuoksi tärkeä! Voitte palaut-
taa jäsenlistat yhdessä yhteystietojen päivityslomak-
keen kanssa. Muistakaa ilmoittaa myös luottamus-
tehtävissä lopettaneet henkilöt, jotta yhdistyksenne 
yhteystiedot pysyvät ajan tasalla. Merkitkää yhteys-
tietolomakkeelle lisäksi luottamushenkilöidenne säh-
köpostiosoitteet, niin voimme tiedottaa nopeammin 
tärkeistä tapahtumista, retkistä ja yhdistystä koske-
vista asioista. Jäsenlistat voi toimittaa myös sähkö-
postilla osoitteeseen ritva.karri@proagria.fi.

JäSenmaKSUT
Olettehan muistaneet maksaa tämän vuoden jäsen-
maksunne. Vain jäsenmaksun maksaneiden yhdistys-
ten edustajilla on äänioikeus ProAgria Keski-Pohjan-
maan ja Maa- ja kotitalousnaisten vuosikokouksessa 
marraskuussa. Mikäli yhdistyksenne toiminnassa on 
tapahtunut muutos, ottakaa yhteyttä Ritva Karriin, 
puh. 040 523 4113.

PRoagRian LaSKUTUSJäRJeSTeLmä vaiHTUU
Olemme vaihtamassa laskutusjärjestelmäämme ja 
pyrimme laskuttamaan vanhasta järjestelmästä kaik-

ki valmiit ja myös keskeneräiset työt pois. Kesken-
eräisten töiden osalta loppulaskutuksessa tullaan 
huomioimaan jo laskutettu osuus.

KiLJanJäRven Ja Sen YLäPUoLiSen veSiSTön 
KUnnoSTUKSen eSiSeLviTYSHanKKeeSTa

ke 18.11. klo 18, Reisjärven kunnantalo, valtuustosali 

Esiselvitystyön tavoitteena on selvittää soveltuvimmat kunnostuskohteet ja toimenpiteet vesistön kuor-
mituksen vähentämiseksi, Kotijoen uoman purkautumiskykyä heikentävät tekijät ja toimenpiteiden 
rahoitusmahdollisuudet. Selvitys koske Kalajoen yläpuolisen vesistön valuma-aluetta, mukaan lukien 
norssinjärvi, Kangaspäänjärvi sekä Kiljanjärvi. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneil-
le, maanomistajille ja alueen asukkaille.

 Kahvitarjoilu Tervetuloa!

 Kiljanjärven Kyläyhdistys Reisjärven Kangaskylän Maaseutuseura

Yhdistysmuistilista

Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseuran 
Säätiön apurahat

Proagrian taloushalllinto tietottaa

Kutsu tiedotustilaisuuteen
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kasvi

Kohonneet kustannukset ovat li-
sänneet kiinnostusta tilojen väli-
seen rehukauppaan. Sekä ostaja 
että myyjä saavat hyötyä siitä, että 
rehu voidaan toimittaa ilman vä-
likäsiä lähelle. Kustannusten nou-
sun lisäksi myöhäinen kasvukausi 
on tänä vuonna vaikeuttanut kas-
vitiloilla sadontuottoa ja kannat-
tavaan tulokseen pääsemistä. Pit-
källe venyneen sadonkorjuun takia 
puintikosteudet ovat olleet korkei-
ta. Jos rehuviljan on saanut myytyä 
kotieläintilalle tuoresäilöntään, 
kuivauskulut ovat jääneet kustan-
nuseränä kokonaan pois. Tämä 
on tarkoittanut säästönä noin 150 

€ hehtaarilta.
Suurin osa tilojen välisestä 

kaupasta tehdään satunnaisesti 
puskaradion perusteella. Tilojen 
välisen rehukaupan soisi kuiten-
kin lisääntyvän sen monien etujen 
takia. Farmarin pörssissä voi haa-
rukoida rehukaupan tarjontaa va-
litsemallaan etäisyydellä omasta 
tilakeskuksesta. Erityisesti luomu-

valkuaisrehun saatavuudessa on 
pitkään ollut ongelmia, ja Farma-
rin pörssi vastaa erityisesti tähän 
tarpeeseen.

Seuraa rehujen 
markkinahintoja  
ja tee kauppoja 
Uudistunut Farmarin pörssi on ti-
lojen välinen kauppapaikka vilja- 
ja kotieläintiloille. Palvelussa on 
sekä rehuihin että peltoon liitty-
vät osiot, mikä auttaa ostajia ja 
myyjiä löytämään toisensa ja ver-
taamaan hintoja. Lisäksi Farma-
rin pörssiin on koottu kattavat 
ohjeet ja menettelytavat erilaisten 
sopimusten tekoon. Saatavilla on 
valmiita täytettäviä sopimuspoh-
jia, laskutusohjeet ja vinkkejä hin-
nan arvioimiseen.

Ilmoituksen jättäminen 
maksutonta
Myynti- tai ostoilmoituksen teke-
mällä voi selvittää, millaisen hin-
nan saa tuotteista tilakaupassa 

ja mikä on hintataso. ProAgrian 
asiantuntijat käyttävät Farmarin 
pörssiä osana asiantuntijatyö-
tä. Jos esimerkiksi kotieläintilan 
ruokinnan asiantuntija huomaa 
ruokintasuunnitelmaa tehdessä 

rehunkäytön täydennystarpeita, 
voidaan laittaa ostoilmoitus Far-
marin pörssiin tai katsoa pörssis-
tä onko sopivaa rehuerää tarjol-
la. Kasvintuotannon asiantuntijat 
puolestaan auttavat viljelijää löy-

tämään ylimääräiselle rehuviljal-
le tai nurmirehulle ostajan. Far-
marin pörssiin kirjautuminen on-
nistuu myös WebWisu-ohjelman 
etusivulta.

➽ www.farmarinporssi.fi

Tee kauppaa ja  
seuraa hintoja  
Farmarin pörssissä

Tilojen välinen kauppapaikka
www.farmarinporssi.fi

I L M O I TA 

I L M A I S E K S I

Jätä ilmoitus nyt! 
Ilmainen Teknologian hyödyn-
täminen maatilalla -kirja 
500 ensimmäiselle ilmoittajalle.  
                                Arvo 32 €.

OSTA – MYY – VUOKRAA  
SÄILÖREHUA – VILJAA – PELTOA

Farmarin pörssissä kohtaavat 
ostajat ja myyjät

Kasvinsuojeluaineet 
kerääjäkasvin kanssa

Kerääjäkasvit käyttävät yksivuo-
tisen varsinaisen viljelykasvin jäl-
keen maahan jääviä tai maasta 
vapautuvia ravinteita. Kerääjä-
kasvi myös suojaa maata lisää-
mällä kasvipeitteisyyttä viljely-
kasvin sadonkorjuun jälkeen.

Seuraavat asiat pitää ottaa 
huomioon kerääjäkasveihin ja 
kasvinsuojeluaineisiin liittyen:

• Kasvinsuojelussa on varmis-
tettava, ettei käytettävä valmis-
te vioita tai tuhoa kerääjäkasvia, 
tällöin kerääjäkasvi ei enää toimi 
ravinteiden kerääjänä.

• Jos kasvinsuojelutoimenpi-
de kohdistuu kerääjäkasviin, esi-
merkiksi siitä halutaan torjua rik-
kakasvit, pitää valmiste olla hy-
väksytty kyseiselle kasville.

• Jos kerääjäkasvi korjataan 
sadoksi ja käytetään elintarvike- 
tai rehutuotantoon, käytettävän 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on saanut paljon yhteydenottoja 

siitä, saako kerääjäkasvia aluskasvina kasvavalle viljelykasville levittää 

kasvinsuojeluaineita, jos valmistetta ei ole hyväksytty kerääjäkasville. 

Tukes on linjannut, että tällaisilla viljelmillä käytettävien kasvinsuojelu-

aineiden ei tarvitse olla hyväksytty kerääjäkasveille.

Maanviljelijöiden ea-koulutus
SPR:n vaatimusten mukainen ensiapukoulutus, 16 h
17.–18.11.  suomeksi
26.–27.1.  ruotsiksi

ilmoittautuminen ja lisätietoa: www.työplus.fi

kasvinsuojeluaineen on oltava 
hyväksytty kerääjäkasville ja huo-
mioon pitää ottaa myös mahdol-
liset varoajat.

Tietoa kasvinsuojeluaineiden 
vaikutuksista kerääjäkasveille an-
taa kyseisen valmisteen myyjä tai 
luvan haltijan edustaja. Keväällä 
2015 tuli voimaan maa- ja met-

sätalousministeriön asetus ym-
päristökorvauksesta. Asetus si-
sältää määräyksiä myös kerää-
jäkasveihin liittyen. Ympäristö-
korvauksen sitoumusehdoissa 
on kerrottu tarkemmin kerääjä-
kasveista.

➽ www.tukes.fi
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• Haketus- ja kuljetuspalvelu 
• Pellonraivaus • Puunmurskaus
• Peltojen tasaus tasausruuvilla

• Kaivinkone- ja teladumpperipalvelu
• Sorateiden kesäkunnostus FMG-lanalla

KONE- JA ENERGIA VALTONEN OY
Pekantie 9, Sievi, p. 0500 193 042
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Kuva: Leena Kärjä

Sen sijaan sadesumman osalta 
vuosi otti piikkipaikan, vaikka 
elokuu olikin kuiva (ks. kuvio al-
la). Vieraalle kuivatut viljat osoit-
tivat, että eniten satoa rajoittava 
tekijä oli sadanta. Pääsin kuivaa-
maan yli 70 hlp-ohria useampia-
kin kuivaajallisia. Eikä määrässä-
kään ollut asiakkailla moittimis-
ta. Jos vain kesä olisi ollut lämpi-
mämpi, niin minkä sadon se oli-
sikaan antanut.

Sato
Timotein puinti aloitettiin 10.9. 

ja lopetettiin 14.9. Työmies ajoi 
puimuria, itse ajoin timoteita 
kuivaukseen ja kuivasin viljoja 
vieraille. Sadon laatu täyttänee 
laatuvaatimukset erinomaisen 
hyvin ja määräkin vastaa isän-
nän odotuksia. Sato oli 538 kg/
ha, mikä on viidenneksi paras 
satotaso. Typen satovastekin oli 
erinomainen 7,6 kg/N-kg (kuu-
denneksi paras tulos), kun kes-
kiarvo on 6,6.

Kasvustot olivat puintiin hie-
man optimaalisesta poikkeavia, 
koska puintikosteus oli 20-24 
%. Oikean puintiajankohdan 

valinta on timotein siemenvilje-
lyn haastavin osuus. Siinä tasa-
painoillaan puintikelien ja timo-
teinsiementen varisemisherk-
kyyden välillä. Kuivaus vei tänä 
vuonna aikaa lisälämmön käy-
töstä huolimatta, joten hieman 
etuajassa aloitettu puinti oli si-
ten oikea ratkaisu.

Ohran puinti aloitettiin 
30.9. ja lopetettiin 6.10. Puin-
tikosteus oli 25-35 %. Ruisku-
tusurista ja lakopaikkojen täh-
käidännästä johtuen vihreitä 
siemeniäkin oli mukana. Keski-
sato oli 3 400 kg/ha, hehtolit-
rapaino 67 kg ja typen satovas-
te 36 kg/N-kg. Typen satovaste 
on 20-vuotisen seurannan nel-
jänneksi heikon. Pitää silti ol-
la tyytyväinen lopputulokseen, 
kun sadetta saatiin tänä vuon-
na paikoin liikaa. Itävyyskin on 
jo tutkittu siementavaran osalta 
ja se oli 90-92 %.

Parhaan ohralohkon (4,5 
ha) sato oli 4,1 t/ha, hehtolit-
rapaino 67 kg ja typen satovaste 

38 kg/N-kg. Jos kolmen hehtaa-
rin märkyyden vaivaamaa alaa 
(17 % vilja-alasta) ei olisi ol-
lut, sato olisi ollut tälle vuodel-
le erinomainen. Märkyys johtui 
metsän varjostuksista ja maan 
tiivistymisongelmista. Sato siel-
lä oli tasan 0 kg/ha.

Kokemusta karttui
Loppuyhteenvetona voi tode-
ta, että olipahan opettavainen 
vuosi. Puinnissa ei ollut päivää 

ilman remonttia. Sato onnistui 
yllättävän hyvin laadullisesti ja 
määrällisesti, vaikka kesän pe-
rusteella muuta jo odotin. Li-
säksi viljan myynti (2/3-osaa 
sadosta) suoraan litistykseen oli 
taloudellisesti järkevä liike, kos-
ka kuivausajat olivat 20 tunnin 
luokassa. Sillä säästin lähem-
mäs 90 €/t kuivauksessa. Jos-
kus on järkevää vaihtaa suunni-
teltua toimintatapaa lennosta.

Heikki ojala 

Syksy yllätti
Syksyn kelit yllättivät positiivisesti juhannuskylväjän. Elokuun ja syyskuun 

lämpötilat olivat sellaiset, että lämpösummassa (ks. kuvio) päästiin pitkän 

aikavälin keskiarvoon, vaikka pohjilta lähdettiin kesän jälkeen. 

Pellon käyttö p-a n sato-vaste n P K Sato yht. kg

Ohra 18,83 36 93 15 63 64 000

Timotei 11,33 7,6 71 3 33 6 091

Heikki pellon pientareella    

Yhteenveto koko tilan viljelytiedoista
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Käytössäsi 3 500 euroa  
HYÖDYNNÄ NEUVO 2020  
- PALVELUT VILJATILASI  
KEHITTÄMISEEN!

 

Meidän avullamme. Teemme kartoituksia ja selvityksiä 
pellon kasvukunnon ja vesitalouden parantamiseksi, kasvinsuojelu-
kysymysten ratkaisemiseksi, luomun mahdollisuuksista sekä kannat-
tavista energiaratkaisuista tilallasi. 

Lisäksi Neuvo 2020 -palvelujen avulla varmistat,  
että tukien ja lainsäädännön vaatimukset ja  
täydentävien ehdot ovat kunnossa  
tilallasi. 

Miten hyödynnät  
rahanarvoiset  
Neuvo 2020 -palvelut?

www.proagria.fi/neuvo2020

llmaista 2015!

          Viljojen ja rehujen valkuais-
analyysi!

DON-hometoksiinianalyysi riippumat-
tomasta laboratoriosta!

1000 siemenen paino ilmaiseksi 
itävyystutkimuksen yhteydessä 
syksyllä 2015!

Uutuus!

Järjestetty maanäytteiden kuljetus 
useasta maatalousliikkeestä 

syys-joulukuussa!

Katso pätevyysalue www.finas.fi

Oy Hortilab Ab, Vasavägen 41, 64200 NÄRPIÖ
& 06-347 4250 • hortilab@hortilab.fi  • www.hortilab.fi

Viljavuus-
     tutkimukset

Kotimainen
       asiantunteva palvelu!

Murrontie 2
91600 Utajärvi
p. 08 514 4700
www.kinnusenmylly.fi

Jokaisella 
kasvulla on 
tarinansa

KATTO- JA SEINÄPELLIT
oheistuotteineen

uudesta tehtaasta suoraan asiakkaille edullisesti ja nopeasti.

Taipaleen Teräs Oy
Linjalantie 4, 43700 Kyyjärvi. P. 040 823 5938, 0400 661 379.

vuotta
tiedotuslehteä

ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti. 

ProAgria – Menestyksen mahdollisuuksia

 

 
Nurmikasvustolla on aina kerrottavaa. Rehuntuotannon  
viljelytoimien onnistuminen paljastuu navetassa ruokintakustannuksena  
ja maitotilissä euroina. Taloudellisinta on tehostaa toimintaa jo pellolla.

Nurmisadon määrällinen ja laadullinen onnistuminen on yksi tärkeim- 
mistä maitoyrityksen kannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä. Nurmien  
ja erityisesti laitumien satomäärän alentumista on hankala huomata.  
Yhdessä ProAgrian nurmiasiantuntijan kanssa tehtävä kasvustokäynti  
on hyvä keino varmistaa hyvä nurmisato.

Kiinnostuitko? Lue lisää osoitteesta www.proagria.fi/nurmi

Kasvustokäynnin hyödyt:
  Alennat nurmen tuotantokustannuksia tehostamalla toimintaa jo pellolla
  Saat selkeät toimenpideohjeet satotason ja rehun laadun parantamiseen 
  Löydät oikeat muutostoimet nurmirehun tuotannon kehittämiseen
  Saat vinkkejä viljelytoimien ajoituksen ja korjuun sujuvuuden parantamiseen
  Varmistat laadukkaan rehun riittävyyden navetassa ja laitumella

tiheys, kasvukunto,  

ravinteet, rikkakasvit, 

lajisuhteet, kasvuvoima, 

kasvurytmit, korjuuaika, 

logistiikka, sujuvuus,  

laatu, rehunteko, 

lajiseokset, 

ravinnetilanne, 

kasvurytmi, 

rikkatilanne

ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti. 

ProAgria – Menestyksen mahdollisuuksia
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Osaatko tulkita
nurmilohkojen
antamia merkkejä?
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Nurmikasvustolla on aina kerrottavaa.
Rehuntuotannon viljelytoimien onnistuminen paljastuu navetassa
ruokintakustannuksena ja maitotilissä euroina. Taloudellisinta on
tehostaa toimintaa jo pellolla.

www.proagria.fi/nurmi
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Pellon satotasoon vaikuttavat 
pääasiassa pellon rakenne, ve-
sitalous, lannoitus, rikkakas-
vientorjunta, viljelytekniset toi-
menpiteet, tiheys sekä kasvilajit 
ja lajikkeet. 

Nurmen satotason nos-
to saattaa olla joskus pienestä 
kiinni. Sitä ei vain työn kiirees-
sä tai vanhojen totuttujen tapo-
jen vuoksi huomata. Toinen sil-
mäpari saattaa hoksata pellolla 
asioita, jotka parantavat sato-
tasoa nopeasti. Yhdessä oppi-
minen ja kokeileminen on aina 
antoisampaa kun yksin mietti-
minen. 

ProAgria Keski-Pohjanmaa 
tarjoaa osaamista ja palvelu-
ja nurmituotannon kehittämi-
seen. Tarjolla on erilaisia nur-
mipaketteja, joilla voi selvittää 
peltojen ja kasvustojen tilan-
netta sekä parantaa satotaso-
ja ja sadon laatua. Esim. 2000 

ka kg /ha satotason nosto tuo 
4 sentin säästön maidon tuo-
tantokustannuksiin litraa koh-
den.

Rehukustannukset ovat mai-
don ja lihantuotannossa mer-
kittävimpiä kustannuseriä. Te-
hokkaalla nurmen tuotannolla 
tasoitat tuottojen ja hintojen 
laskun aiheuttamia muutoksia 
varsin pienin toimenpitein.

Enemmän satoa 
hehtaarilta 

Tavoittele yli 10 000 kg kuiva-ai-
netta hehtaarilta. Siihen pääset 
huomioimalla seuraavat asiat:

Älä jätä 12 cm rivivälejä pal-
jaaksi, täydennä nurmi nuore-
na. Nurmikasvien on osuttava 
toisiinsa niittokorkeudessa ja 
koko maan päällys on oltava 
täynnä nurmea.

Paras perustamistapa riip-
puu mm. maalajeista ja vesita-
loudesta. Liian vahva suojavilja 
voi varjostaa. Puhtaana nurme-
na hajakylvöperustaminen on 
hyvä vaihtoehto.

Nopea nurmikierto (3–4 
vuoden välein) ja kasvinvuoro-
tus sekä täydennyskylvö tuovat 
tiheyttä ja tasapainoa seossuh-
teisiin. Tuloksena hyvä sato.

Nurmiseos mahdollistaa 
onnistumisen kaikissa säissä ja 
kaikilla lohkoilla. Syväjuuristen, 
talvenkestävien, maittavien, jäl-
kikasvukykyisten ja typensitoja-
kasvien seos on hyvä vaihtoeh-
to.

Maan kasvukunto
Maan happamuuden on oltava 
vähintään 6,0. Toimiva ojitus, 
syväjuuriset kasvit, lierot ja oike-
aaikaiset konetyöskentelyt pa-
rantavat maan rakennetta. Ki-
vennäisanalyysi kertoo ravinne-
tilan, muista myös hivenaineet.

Torju rikkakasvit ennen nii-
den runsastumista. Nurmien 
tiheys, kyntäminen, lyhyt nur-
mikierto, toimiva vesitalous ja 
sopiva pH vähentävät rikkai-
suutta. Kierrä peltosi säännöl-
lisesti yksin ja nurmiasiantun-
tijan kanssa. Keskustele ja opi 
muilta.

Kustannusten seuranta

Satotaso on tärkein yksittäinen 
asia säilörehun tuotantokustan-
nuksesta. Satotasoa nostamalla 
kustannuksille tulee enemmän 
jaettavia rehukiloja, työaika vä-
henee ja peltoalan tarve piene-
nee. Painottuminen lähilohko-
jen satotasoon parantaa työn 
ja energian käytön tehokkuut-
ta. Hoida vuokrapeltoja kuin 
omiasi. 

Koneyhteistyö ja osaavan 
urakoitsijan käyttö alentaa 
tuotantokustannuksia. Arvi-
oi, onko korjuu työn käytön ja 
käytössä olevan konekannan 
osalta tehokasta. Mieti lohko-
järjestelyt ja urakointimahdol-
lisuudet. 

Hävikkiä syntyy sekä pellol-
la, varastossa että ruokinnassa. 
Määrä voi olla jopa kolmannes. 
Hävikkiä pienentämällä tarvit-
set vähemmän viljeltävää nur-
mialaa.

Kilpailuta ja tee hintavertai-
luja. Heikkosatoisen nurmiheh-
taarin viljely maksaa usein sa-
man verran kuin kovasatoisen 
nurmihehtaarin viljely. Vertaa 
omaa säilörehun tuotantokus-
tannuslaskelmaa muiden tulok-
siin. Mitä teet kalliimmalla tai 
halvemmalla kuin muut? Voisit-
ko jossain säästää?

Laatu ruokinnan  
tavoitteiden 
mukaiseksi

Ruokinnallisen laadun tasapai-
noon vaikuttavat korjuuajan va-
lintataktiikka, korjuun kestoai-
ka alusta loppuun sekä nurmi-
seoksen todellinen seossuhde 
kasvustoissa suhteessa ravintei-
siin. Mahdollistaako nykyinen 
korjuuketju ja nurmiseos tavoit-
teiden mukaisen sulavuuden?

Maan pinnan tasaisuus ja 
sopiva niittokorkeus estävät lan-
nan ja maan pääsyn rehun jouk-
koon. Säilönnän onnistumiseen 
vaikuttavat esikuivatusaika, säi-
löntäaineen laatu ja määrä suh-
teessa kuiva-ainepitoisuuteen ja 
hapettomuus. Rehurintamus ei 
saa päästä pilaantumaan. Säi-
lörehusadon analysointi on ruo-
kinnan suunnittelun perusta.

Nurmen tuotannon tsekkilista

OnkO ruOhO aidan takana vihreämpää?

Sari Harju

Maidontuotannon asiantuntija 
040 523 4114 
sari.harju@proagria.fi

Siinä 
tapauksessa 
ota yhteys 
ProAgrian 
kasvin-
viljelyn 
asian-
tuntijoihin!

Sirkku Koskela

Kasvintuotannon ja ympäristö-
asioiden erityisasiantuntija 
0400 137 124
sirkku.koskela@proagria.fi
 

Pekka Polso

Maidontuotannon 
asiantuntija
040 523 4112
pekka.polso@proagria.fi

Taina Kulla

Maidontuotannon 
asiantuntija 

0400 723 288 
taina.kulla@proagria.fi

elina Finnilä

Kasvituotannon ja talouden 
asiantuntija

043 825 4283
elina.finnila@proagria.fi

Jari vierimaa

Nurmiasiantuntija 
040 743 3290 

jari.vierimaa@proagria.fi

Jari
Vierimaa

Nurmituotannon asiantuntija

Pellon satotaso on monen kasvutekijän summa, 

jossa matalin kasvutekijä vaikuttaa sadon 

kokonaismäärään. Vanhasta maatalouden 

oppikirjasta löytyvä puusaavi-vertauskuva 

toimii valitettavasti vieläkin.

  
 

 
  

ProAgria Keski-Pohjanmaa 

aloittaa nurmipienryhmien 

toiminnan vuoden 2016 aikana. 

Ota rohkeasti yhteyttä nurmi-

asiantuntijoihin ja tiedustele 

pienryhmätoiminnasta 

jo etukäteen. 

Kuva: Jouni Ranta



8 ProAgria Keski-Pohjanmaa

kasvi

ProAgrian Wisu-viljelysuunnit-
teluohjelma perustuu peltoloh-
kolla kasvatettavan kasvin kas-
vukauden aikana tarvitsemaan 
ravinnemäärään. Viljelysuun-
nittelu pohjaa aina ajan tasal-
la oleviin viljavuustutkimuksiin. 
Maanäytteet pitää ottaa ympä-
ristökorvauksen toimenpiteenä 
vähintään viiden vuoden välein, 
mutta esimerkiksi peruskalki-
tuksen jälkeen maan pH-luku 
muuttuu usein niin paljon, että 
sillä on vaikutusta ravinnemää-
riin. Liian alhainen pH-luku vil-
jelyohjelmassa voi tulla yllättä-
vän kalliiksi väärän lannoitteen 
muodossa. Tämän vuoksi vil-
javuusnäytteet kannattaa ot-
taa aina viiden vuoden välein, 
ja myös aina kun pellolla teh-
dään peruskunnostusta tai kal-
kitusta.

Lohkokirjanpito
Lohkokirjanpitoon merkitään 
päivämäärineen kasvulohko, 
pinta-ala, muokkaus, kylvö, 
kasvilaji, siemen, lannoitus, fos-
forin- ja typen määrät, fosforin-
tasaus, kasvinsuojelutoimenpi-
teet, sadonkorjuu ja satotaso 
sekä ostotositteet lannoitteista. 
Mahdollisimman pian kasvu-
kauden päätyttyä tehty lohko-
kirjanpito on erinomainen poh-
ja uudelle viljelysuunnitelmalle. 
Lohkokirjanpidosta voi selvittää 
ja päätellä missä on kasvukau-
den aikana onnistuttu ja missä 
epäonnistuttu. Vaikka lohkokir-
janpito on ympäristökorvauk-
sen ehtona valvonnan vuoksi, 
on se silti tarkoitettu myös vilje-
lysuunnitelman tavoin viljelijän 
oman edun ja toiminnan tuke-
miseen, ei tarkastajaa varten. 

Viljelysuunnitelma
Viljelysuunnitelman laadinta 
seuraavaa kesää varten kannat-
taa aloittaa hyvissä ajoin syksyl-

lä. Suunnitelmaa voi täydentää 
talven aikana sitä mukaa kun 
seuraavan kesän suunnitelmat 
ja tavoitteet tarkentuvat. Pa-
ras hyöty viljelysuunnitelmasta 
on silloin, kun se saadaan val-
miiksi ennen kevään tukihakua. 
Hyvästä suunnitelmasta tiedot 
ja asiat on helppo siirtää Ma-
vin sähköiseen tukihakuun. Kun 
suunnitelma on realistinen ja 
riittävän tarkka, tukihaun yh- 
teydessä ei tarvitse miettiä ke-
sän viljelyteknisiä asioita, vaan 
voidaan keskittyä tukihakemuk-
sen tekemiseen. Viljelysuun-
nitelmia kysytään ProAgrian 
asiantuntijoilta keväällä ja var-
sinkin tukihaun aikana runsaas-
ti. Aloita tulevan kasvukauden 
viljelysuunnittelu hyvissä ajoin 
ennen kevään ruuhkia, näin 
varmistat että saat viljelysuun-
nitelmastasi ja voit hyödyntää 
tuotantopanosten kausihin-
noittelua. 

Viljelykierto- 
suunnitelma
Tila, joka on kevään 
2015 tukihaussa si-
toutunut ympäristö-
korvausehtoihin, on 
tehtävä kevään 2016 
huhtikuun loppuun men-
nessä tilan peltoja koskeva 
viisivuotinen viljelykiertosuun-
nitelma. Viljelykiertosuunnitel-
ma on aiesuunnitelma ja sitä 
tarkennetaan vuosittain tehtä-
vän viljelysuunnitelman yhte-
ydessä. Viljelykiertosuunnitel-
ma voidaan tehdä ProAgrian 
asiantuntijoiden avustuksella 
Wisu-ohjelmalla viljelysuunnit-
telun yhteydessä. Alkuperäinen 
kiertosuunnitelma toimitetaan 
kunnan maaseutuviranomaisel-
le viimeistään 30.4.2016. Huh-
tikuun lopun jälkeen suunnitel-
maan tulevia muutoksia ei tar-
vitse ilmoittaa kunnan maaseu-
tuviranomaiselle, riittää että ne 

kirjataan viljelykiertosuunnitel-
maan. Viljelykiertosuunnitelma 
kannattaa toimittaa maaseu-
tuviranomaiselle ennen kevään 
tukihakua.

Hyötyä pidemmällä 
aikajaksolla
Viljelykiertosuunnitelma laadi-
taan tilan tarpeista tilakohtai-
sesti. Kiertosuunnitelma edes-
auttaa peltolohkojen suunni-

telmallista viljelyä pitkällä aika-
välillä. Erityisesti kotieläintiloil-
la rehun tarvetta voi ennakoi-
da vuosiksi eteenpäin. Peltojen 
viljelykasvien valintaa ja osto-
panosten hankintaa ja mää-
rää pystytään suunnittelemaan 
ajoissa, myös peltojen perus-
kunnostustarpeet ja ajankoh-
dat voi suunnitella etukäteen 
niin, että niistä olisi mahdolli-
simman vähän haittaa tilan tuo-
tannolle. Viljelykiertosuunnitel-

malla voi myös seurata tukieh-
tojen täyttymistä pitemmällä 
aikavälillä. Esimerkiksi kahden 
viljelykasvin vaatimus ja 75 %:n 
pääkasviosuus viljelykasveista 
ovat asioita, jotka kannattaa ot-
taa huomioon kiertosuunnitel-
maa laadittaessa. Näin varmis-
tetaan se, että tilan peltolohkot 
täyttävät tukiehdot koko viisi-
vuotiskauden ajan.

Jouni Huhtala
Jari vierimaa

Onnistunut 
viljely-
suunnitelma

Viljelysuunnitelma on ympä-
ristökorvaukseen sitoutuneelle 
viljelijälle pakollinen vuosittain 
tehtävä toimenpide. Maa- ja 
metsätalousministeriön asetuk-
sessa maatalouden ympäristö-
tuen perus- ja lisätoimenpiteis-
tä ja maatalouden ympäristö-
tuen erityistuista todetaan, et-
tä viljelijän on laadittava vuosit-
tain ennen jokaisen kasvukau-
den alkua kyseistä kasvukautta 
koskeva viljelysuunnitelma. Kir-

jallisessa viljelysuunnitelmassa 
on esitettävä peruslohkon eri 
kasvulohkoilla viljeltäviksi suun-
nitellut kasvilajit ja suunniteltu 
lannoitus lannoitemäärien ja 
-lajien osalta. Viljelysuunnitel-
ma on aiesuunnitelma ja sen si-
sältö tarkentuu kylvöjen yhtey-
dessä.

Vaikka viljelysuunnitelma 
onkin ympäristökorvauksen 
pakollinen toimenpide, ei se 
silti tarkoita sitä, että se laa-

ditaan tarkastajaa varten. Vil-
jelysuunnitelman tarkoitukse-
na on selvittää peltolohkolla 
viljeltäville kasville maalajia ja 
viljavuutta apuna käyttäen pa-
ras mahdollinen ja taloudelli-
sin viljelyratkaisu. ProAgrian 
Wisu-viljelyohjelma laskee esi-
merkiksi lannoitelajin ja mää-
rän automaattisesti niin, että 
sillä saadaan paras hyöty ja ta-
loudellisuus kasvatettavista vil-
jelykasveista. Valitettavan usein 

maatilat ostavat vieläkin lan-
noitteet sekä muut tuotanto-
panokset summassa ja pyytä-
vät sitten neuvojaa pakkosyöt-
tämään viljelyohjelmaan pelto-
lohkojen viljelykasveille väärän-
laisia ja taloudellisesti epäedul-
lisia lannoitteita. 

Tilan ja viljelyn näkökulmas-
ta realistinen ja riittävän tarkka 
viljelysuunnittelu on taloudelli-
sinta ja järkevintä pellonkäyttöä 
ja ympäristön hoitoa.

Viljelysuunnitelma, itselle vai tarkastajalle?

Mahdollisimman pian kasvu-
kauden päätyttyä tehty lohko-

kirjanpito on erinomainen pohja 
uudelle viljelysuunnitelmalle. 

Lohkokirjanpito, viljelysuunni-
telma ja viljelykiertosuunnitelma 

tehdään viljelijän oman edun 
ja toiminnan näkökulmasta, ei 

tarkastajaa varten.

Jouni
Huhtala

Talous- ja kasvintuontannon asiantuntija

Jari
Vierimaa

Nurmituotannon asiantuntija

  
 

 
  

Onnistuneen 

viljelysuunnitelman perusteet:

Viljavuusnäytteet

Lohkokirjanpito

Viljelysuunnitelma

Viljelykiertosuunnitelma
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Luomusiementuottajana sinulla on mahdollisuus kannat- 
tavampaan tuotantoon kuin rehu- ja leipäviljan tuotan- 
nossa. Tartu rohkeasti haasteeseen ja tule seminaariin,  
jonka aikana saat kattavan käsityksen luomusiemen-
tuotannon mahdollisuuksista. 

Seminaarissa kuulet asiantuntijoiden puheenvuoroja ja  
voit ilmoittautua vuonna 2016 alkaviin pienryhmiin. 

Tervetuloa! Tilaisuus on maksuton.  
Tilaisuuden alussa omakustanteinen lounas.
Paikka: Sokos Hotel Kaarle, Kauppatori 4, 67100 Kokkola 

RYHDY  
LUOMUSIEMEN- 
TUOTTAJAKSI

Tuottavaa Luomua -hanke

Miten saada  
luomutuotannosta  
enemmän katetta? 

Kokkola 20.11.2015, klo 11.30–17.30

Ilmoittaudu 18.11.2015 mennessä  
www.proagria.fi/luomukokkola

Lisätietoja: ProAgrian luomuasiantuntijat sekä  
Olli Valtonen, 040 735 4419, olli.valtonen@proagria.fi

Luomusiementuotannon kehittämisseminaari

luomu

Lammastalous on yksi nopeim-
min kehittyvä ja kasvava maata-
louden tuotantosuunta. Vuon-
na 2014 luomulampaita ja -vuo-
hia oli yhteensä noin 21 000 kpl. 
Ammattimaisista (yli 100 uuhta) 
lammastiloista on luomutuotan-
nossa tällä hetkellä noin 45 %. 
Alan nousuun ovat vaikuttaneet 
mm. lähi- ja eettisesti tuotetun 
ruuan kysynnän kasvu sekä eko-
logisen tuotannon arvostaminen. 
Luomu- ja lähiruoka-ajattelu so-
pii hyvin lammastiloille ja yhteys 
esimerkiksi Reko-lähiruokarinkien 
kautta kuluttajaan on lyhyt. 

Lampaanlihan suoramyyn-
ti tarjoaa mahdollisuuden saada 
tuotteelle ja työlle lisää kannatta-
vuutta. Suoramyynnissä on toimi-
jan haettava omalle tilalle sopiva 
toimintamalli, mitään yleispäte-
vää tapaa ei ole. Kannattavuus-
laskelmien teko ja omien tuot-

teiden hinnoittelu on vaativaa 
työtä, jossa muuttuvien kustan-
nusten jatkuva seuraaminen on 
tärkeää. Tärkeintä on huolehtia 
lopputuotteen laadusta niin, että 
kuluttaja saa tuotteen, jonka olisi 
jatkossakin valmis ostamaan.

Luomutuotannon 
hyvät toimintatavat 
-opassarja kaikkien 
hyödynnettävissä
Lampaiden ja vuohien luonnon-
mukaisen tuotannon hyvät toi-
mintatavat -oppaaseen on koot-
tu luonnonmukaisen tuotannon 
tavoitteita, yleisiä ohjeita ja par-
haita toimintatapoja. Opas sisäl-
tää ohjeita eläinaineksen, olosuh-
teiden, ruokinnan ja rehustuksen, 
laiduntamisen ja laidunrehun ke-
hittämiseen. Lisäksi oppaassa on 
hyviä toimintatapoja katraan hoi-

toon, lampaiden käsittelyyn ja ka-
ritsojen kasvatukseen. Opas an-
taa käytännön vinkkejä luomuun 
liittymisestä sekä lisää tietoa luo-
mutuotannossa jo mukana olevil-
le. Oppaat voi ladata osoitteesta: 
www.proagria.fi/luomu

➽ www.proagria.fi/luomu

Keväällä käynnistynyt 

Neuvo 2020 -palvelut 

ovat olleet suosittuja.

Luonnonmukaisen 

tuotannon neuvonnan 

kannalta tämä onkin 

varsin mainio palvelu.

Luomutiloilla Neuvo-palvelu on 
hyödynnettävissä monipuoli-
sesti. Luonnonmukaisessa tuo-
tannossa olevilla tiloilla voim-
me yhdessä käydä läpi esiin tul-
leita kysymyksiä. Tarvittaessa 
voidaan tehdä yksityiskohtai-
sempi kasvinsuojelusuunnitel-
ma tai varmistaa luomutuotan-
toon soveltuvat rehut ja laskea 
rehunkulutusta. Luomutilan 
toiminnassa saattaa tapahtua 
muutoksia ja tuotantoehtoihin 
tulla tarkennuksia, jotka edellyt-
tävät luomusuunnitelman päivi-
tystä. Neuvo 2020 -neuvonnal-
la voimme varmistaa paperitöi-
den ajan tasaisuuden. Varasto- 
ja rehukirjanpidolla on luomu-
tarkastusten sujumisessa tärkeä 
merkitys. 

Luomutuotantoa harkit-
sevat voivat käydä asiantunti-
jan kanssa läpi perusasioita ja 
pohtia kannattavuutta mm. tu-

kipuntarin avulla. Kotieläintilat 
saavat myös varmuuden tuo-
tantotilojen ja ruokinnan sopi-
vuudesta luomutuotantoon. 

Neuvo-palvelut 
maksuttomia
Neuvonta on maksutonta vil-

jelijälle. Käytännössä vain ar-
vonlisäveron osuus laskute-
taan. Viljelijällä on käytettävis-
sä asiantuntijapalveluita 3 500 
euron edestä vuosien 2015-
2020 aikana. Tukijärjestelmil-
lä korvattavia asioita ei voida 
tehdä Neuvo 2020 -palvelulla. 
Esimerkiksi viljelysuunnitelma 

sisältyy ympäristökorvausjär-
jestelmään. Asiantuntijat ker-
tovat tarkemmin.

ProAgria Keski-Pohjanmaan 
alueella luomutuotannon Neu-
vo 2020 -palveluita tekevät Seija 
Roimela ja Jari Tikkanen.

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

LUomUaSianTUnTiJoiLLa on aSiaa

Varmuutta sekä ratkaisumalleja 
luomulammas- ja vuohitiloille

Neuvo 2020 -luonnonmukaisen 
tuotannon palvelut

Ympäristö

Tuotantoeläimet

Luomu

Kasvinsuojelu

Energia

Jari
Tikkanen

Luomutuotannon erityisasiantuntija

Kuva: Jari Tikkanen
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kasvi

Vilja- ja siemenanalyysit Suomen Viljavasta
Suomen Viljavalla on laboratorioissaan nykyaikaiset vilja-analysaattorit, jotka kuu-
luvat Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ylläpitämään NIT-viljaverkkoon. Ammatti-
taitoinen henkilökunta ja nykyaikaiset laitteet takaavat monipuolisen ja luotettavan 
analyysipalvelun.

Analyysipalvelumme selvittää sinulle myös kotoisen viljasi DON-hometoksiinipitoi-
suudet. 

Lisätietoja palveluistamme ja hinnastot löydät osoitteesta: www.suomenviljava.fi

Kokemäki Puh. 010 3464 540 ✔	 ✔	 ✔	 	

Koria Puh. 010 3464 550 ✔	 ✔	 	 	

Loimaa Puh. 010 3464 590 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	

Mustio Puh. 010 3464 610 ✔	 ✔	 ✔	 	

Naantali Puh. 010 3464 620 ✔	 	 	 	

Perniö Puh. 010 3464 640 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

Seinäjoki Puh. 010 3464 690 ✔	 	 	 	

Ylivieska Puh. 010 3464 720 ✔	 	 ✔	 ✔	

Leipä- ja 
rehuvilja- 
analyysit

Mallas- 
ohra-
analyysit

Viljojen  
siemen-
analyysit

Nurmikasvien 
siemen- 
analyysit

Herne- 
analyysit

ORGANISATION 
CERTIFIED BY

ISO 9001

Parempaa tuottoa sinulle!

Faban kumppani

Terveydeltään parhaat

FabaTerveVG-sonnit on valittu erittäin hyvän utareterveyden, vähäisten 
solujen, hyvän sorkkaterveyden sekä vähäisten eläinlääkärihoitojen 
vuoksi. Näillä sonneilla on terveys geeneissä. Terveet eläimet ovat 
huolettomia ja ne pitävät kulut kurissa. Ne ovat näkymättömiä lehmiä. 

FabaTerveVG-sonneilla:
• terveet, tuottavat ja pitkäikäiset eläimet
• pienemmät eläinlääkärikulut
• lisääntynyt tehokkuus ja eettisen tuotannon edistäminen

Sinä tiedät, mitä karjaltasi haluat, 
me autamme sinua saavuttamaan sen. 
Lisää sonneistamme www.faba.fi.

Kuva: Elisabeth Kuva: Alex Arkink
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kotieläin

Alhainen poistoikä voi kertoa 
lehmien hyvinvointiin liittyvis-
tä ongelmista. Hiehon tuotan-
tokustannus jakaantuu eläimen 
elinaikana tuottamille litroil-
le. Mitä enemmän litroja leh-
mä tuottaa elinaikanaan, sitä 
pienempi on uudistuskustan-
nus tuotettua maitolitraa koh-
ti. Yleisimmät lehmien poiston 
syyt ovat utaretulehdukset, he-
delmällisyysongelmat ja jalka-
vaivat. Utaretulehdusten ja he-
delmällisyysongelmien vähene-
minen nostaa meijeriin toimitet-
tavaa maitomäärää ja alentaa 
eläinlääkintäkuluja, mikä lisää 
tuottoja ja vähentää työnmää-
rää sekä tekee sen mielekkääm-
mäksi. Ensikoiden poiston syis-
sä hedelmällisyysongelmat tule-
vat ennen utaretulehduksia.

Lehmä rakastaa 
stressitöntä elämää
Lehmä ei pidä muutoksista ei-
kä kaipaa vaihtelevaa ohjelmaa 
päiviinsä. Uudet asiat jännittä-
vät ja tuovat stressiä lehmille, 
ja sen vuoksi lehmän arjessa on 
tehtävä muutoksia maltillisesti. 
Lehmän lempiasioita ovat syö-
minen, märehtiminen ja lepo. 
Vapaa rehun ja veden saanti 
on tuotannon perusedellytys. 
Puhdas ja hyvin ilmastoitu ra-
kennus vähentää eläinten sai-
rastumisriskiä, mikä vähentää 
tuottajan huolia ja kuluja. Ter-
veitä eläimiä on helpompaa ja 
miellyttävämpää hoitaa kuin 
sairaita.

Hyvä maitotuotos edel-
lyttää riittävää lepoa
Hyvään parteen lehmä menee 
mielellään. Ellei näin tapahdu, 

parressa on jotain vikaa. Usein 
vikana on huono mitoitus, jol-
loin parren rakenteet estävät 
lehmän makuulle menoa ja ylös 
nousua. Lehmän pään edessä 
ei saa olla häiritseviä putkia, ja 
niskapuomin tulee olla tarpeek-
si korkealla ja edessä, jottei se 
aiheuta hiertymiä. Makaami-
nen lisää utareen verenkiertoa 
ja vähentää sorkkien rasitusta. 
Samoin vasikat kasvavat nukku-
essaan, mihin niitä houkuttavat 
hyvät olot ja täysi maha. 

Lehmä ei ole 
onnellinen yksin 
Lehmä on pienestä pitäen lau-
maeläin, joka kaipaa laji- ja ikä-
toveriensa seuraa. Laidunta-
minen antaa lehmille mahdol-
lisuuden lajinmukaiselle käyt-
täytymiselle ja vapaalle liikku-
miselle. Tätä käyttäytymistä pi-
täisi navettaoloissa pystyä mat-
kimaan mahdollisuuksien mu-
kaan. Navetassa pitää olla pal-
jon ilmaa ja tilaa, ei yhtään yli-
määräistä seinää tai aitaa. Sei-
nillä estetään tehokkaasti sekä 
näkyvyyttä että ilmanvaihtoa. 
Eläinten ryhmittelyn näkökul-
masta muokattavat tilat ovat 
erittäin hyviä.

Lehmät ryhmitellään ruo-
kinnan perusteella. Siksi tarvi-
taan vähintään kaksi osastoa: 
toinen lypsäville, toinen umpi-
lehmille. Ummessa olevat leh-
mät erotetaan lypsävistä, jotta 
niiden ruokinta voidaan säätää 
sopivaksi. Lypsävien rehuilla ne 
lihovat, mikä vaikeuttaa poiki-
mista ja johtaa myös muihin 
terveysongelmiin. Eläinten kun-
toluokista kaikissa vaiheissa tu-
lee pitää huolta oikealla rehus-
tuksella. 

Riittävästi tilaa 

Lehmä on umpikaudella suu-
rimmillaan, jolloin se tarvitsee 
eniten tilaa. Ruokintapöytäti-
lan tarve umpilehmillä on 85 
cm. Tilantarve 10 m2/lehmä tai 
pedin leveys 135 cm -> lehmäl-
lä 100 kg ylimääräistä painoa. 
Lisätila varmistaa umpieläimen 
levon maksimoinnin. Tärkeää 
on myös oikea ruokinta ja jo-
ka päivä uusi tuore rehu. Um-
pikausi on tulevan lypsykauden 
perusta, sen vuoksi siihen kan-
nattaa panostaa! 

Syntyvien vasikoiden hy-
vä kunto varmistetaan umpi-
kaudella. Jos hiehoille on oma 
ryhmä, ne lypsävät 10 % enem-
män, koska ne syövät enem-
män ja useammin sekä lepää-
vät enemmän. Lehmien seas-
sa ensikot makaavat enemmän 
lantakäytävillä, koska niiden pi-
tää väistellä ylempiarvoisia eläi-
miä. Samasta syystä ensikot sei-
sovat etujalat parsissa. Se lisää 
painetta takajaloille ja niiden 
sorkkaterveys kärsii. Tärkeää 
on myös se, että ensikot osaa-
vat käyttää makuuparsia. Lan-
takäytävillä makaaminen on yh-
teydessä hiehojen kasvatukseen 
rakolattiakarsinoissa.

Tila on tärkeä lehmien vä-
listen yhteenottojen ja tapatur-
mien välttämiseksi, ruokarau-
han ja riittävän levon varmis-
tamiseksi, sorkkasairauksien 
ehkäisemiseksi ja automaatti-
lypsyssä riittävien lypsykertojen 
saavuttamiseksi. Käytävien le-
veys sekä pito ja puhtaus hel-
pottavat lehmien liikkumista ja 
auttavat pitämään lehmien ja-
lat terveinä. Pehmeällä pohjal-
la sorkka ja sen verenkierto toi-
mivat normaalisti. Riittävät ti-

lat varmistavat myös sen, että 
aremmat eläimet voivat suju-
vasti väistää laumahierarkiassa 
ylempänä olevia lehmiä. Pitävä 
pohja auttaa kiimanseurannas-
sa, kun eläimet uskaltavat hyp-
piä. Makuuparsien ja eläintilan 
kulkukäytävien puhtaanapito 
vaikuttaa eläinten hyvinvoinnin 
lisäksi lypsyyn kuluvaan aikaan. 

Eläinliikenteen 
sujuvuus 
Lypsyliikenteen sujumattomuus 
niin lypsyasema- kuin robotti-
pihatossa lisää huomattavasti 
työnmenekkiä ja automaattilyp-
syssä myös vähentää päivittäis-
ten lypsyjen määrää. Kulkureit-
tien tulee olla hyvin valaistuja ja 
lattiamateriaalin pitävää. Leh-
män pitää nähdä määränpää. 
Eläinliikenteen toimivuuden ja 
lypsyn sujuvuuden varmistami-
seksi lypsylle menoreitin pitää 
olla mahdollisimman suora ja 
riittävän tilava, myös poistumi-
nen lypsypaikalta pitää olla su-
juvaa. 

Puhdas vesi 

Vesi on lehmälle yhtä tärkeää 
kuin laadukas ja oikeanlainen 
ravinto. Talvisin lehmä juo noin 
100 litraa vettä päivässä. Hel-

teellä vedenkulutus kasvaa ja 
lehmä saattaa juoda jopa 150 
litraa vettä. Lehmien juomave-
si on parhaimmillaan 15−20 °C 
-asteisena. Suositeltava veden 
virtaus juomavesialtaaseen on 
20 l/min. Altaan reunapituut-
ta tulee olla vähintään 10 cm/
lehmä. Lehmien osastossa tuli-
si olla useampi kuin yksi juoma-
paikka, eli joko kaksi allasta tai 
yhden altaan lisäksi vesikuppe-
ja. Lisäksi on syytä sijoittaa yk-
sittäisiä juomakuppeja täyden-
tämään vedensaantia esimer-
kiksi ruokintapöydän yhteyteen 
tai läheisyyteen. Lehmä juo mie-
lellään heti lypsyn ja syönnin jäl-
keen.

Lehmän hyvinvoinnin kan-
nalta tärkein tekijä on kuitenkin 
hoitaja! Lehmä tarvitsee osaa-
van ja motivoituneen karjanhoi-
tajan.

Suomalainen lypsylehmä poikii keskimäärin 2,33 kertaa. Lehmien uudistus-

kustannus on noin neljännes maitotilan muuttuvista kuluista. Lehmä tuottaa 

parhaiten vasta 3. tai 4. poikimisen jälkeen. Suomessa lypsylehmä tuottaa 

elinaikanaan keskimäärin 25 000 kg maitoa. Tämä on alhaisempi kuin 

monessa EU-maassa, esimerkiksi Hollannissa vastaava luku on 35 000 kg. 

Eläinten hyvinvointiin 
kannattaa panostaa

Umpikausi on tulevan lypsykauden perusta. Lehmä on umpi-
kaudella suurimmillaan, jolloin se tarvitsee eniten tilaa. Ruo-
kintapöytätilan tarve umpilehmillä on 85 cm. 

Hyvään parteen lehmä menee mielellään. Lehmän pään edessä 
ei saa olla häiritseviä putkia, ja niskapuomin tulee olla tar-
peeksi korkealla ja edessä, jottei se aiheuta hiertymiä.

Navetassa pitää olla paljon ilmaa ja tilaa, ei yhtään ylimää-
räistä seinää tai aitaa. Seinillä estetään tehokkaasti sekä nä-
kyvyyttä että ilmanvaihtoa. Eläinten ryhmittelyn näkökulmasta 
muokattavat tilat ovat erittäin hyviä.

Sari 
Hihnala

Maidontuotannon asiantuntija
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maitotilan tärkein resurssi ovat tuottavat ja kestävät lehmät. Yhden lehmän 
kasvattaminen vie vähintään kaksi vuotta. Hiehoryhmässä otetaan selvää, miten 
kasvatetaan tuottava ja terve lehmä taloudellisesti ja kannattavasti. Hieho-
pienryhmissä keskitytään eläinprosessin hallintaan tilan johtamisen osana. 

Koulutuspäiviin sisältyy navettahavaintoja asiantuntijan johdolla. Pienryhmän navetta-
havainnoissa katsotaan mm. vasikoiden ruokintaa ja mitataan elopainoja, kiinnitetään 
huomiota olosuhteisiin ja opitaan toisilta hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja. 

Koulutuspäivän kesto klo 10–15. 
Kahvitarjoilu. 
Osallistumismaksu on 120 €/päivä/tila.

ilmoittautumiset ja lisätietoa: maidontuotannon asiantuntija Sari Hihnala, 
sari.hihnala@proagria.fi, puh. 0400 974 165.

Miten saadaan hyvä vasikka? Mitkä ovat oman tilan 
lähtökohdat ja tunnusluvut?

Kannattavuutta kasvatukseen. Mitä maksaa vasikan 
ja hiehon kasvatus? Kannattaako hiehon kasvatus 
ulkoistaa? Mukana talousasiantuntija.

Tuotanto kuntoon. Ummessaoloaika, poikiminen ja 
vasikan ensimmäiset viikot. Aihetta alustaa eläin-
lääkäri.

Millä rehuilla laatulehmät? Nuorkarjan ruokinnasta, 
olosuhteista ja hoidosta kertoo ProAgrian ruokinnan 
asiantuntija.

Miten kehitän omaa hiehoprosessia? Tavoitteista 
totta, kokonaisuus hallintaan. Jalostuksen puheen-
vuoro. 

4

4

4

4

4

TeeMAT ViideLLe KOKOOnTuMiSKerrALLe: 

Kuvat: Sari Hihnala ja Anna-Riitta Leinonen

Lisää tuOttOja nuORKaRjasta
Hiehopienryhmä aloittaa tammikuussa 2016

Kulunut kesä ja syksy olivat 
haasteellisia myös kuivikkeiden 
saatavuuden kannalta. Turpeen 
tuotantomäärät jäivät reilus-
ti tavoitteesta ja hyvälaatuista 
kuivikeolkea on huonosti saata-
villa. Sahanpuru on käyttömu-
kavuudeltaan parempi, mutta 
sen hankintakustannus on kor-
keampi. Navetan lantajärjestel-
mä asettaa omat vaatimuksen-
sa käytettävän kuivikkeen laa-
dulle. Esimerkiksi turpeessa ole-
vat puunkappaleet voivat tukkia 
lietteen levityskalustoa. 

Kuivituksen edut

Riittävällä kuivituksella on mui-
takin etuja kuin pehmeän ja kui-
van makuualustan suora hyvin-
vointivaikutus. Puhtaat utareet 
vähentävät työmenekkiä lypsyl-
lä ja parantavat maidon laatua. 
Erityisesti automaattilypsys-
sä puhtaiden utareiden tärkeys 
korostuu. Tutkimusten mukaan 
utareiden ja jalkojen puhtaus 
ja kuivuus vaikuttavat utareter-
veyteen. Kuivikkeet myös imevät 
lannan ravinteita talteen. Eten-

kin virtsan liukoinen typpi ja ka-
lium varastoituvat kuivikkee-
seen. Kuivikelanta on erinomai-
nen maanparannusaine. 

Kuivikelannan 
varastointi
Monissa pihattonavetoissa on 
yhdistetty liete- ja kuivalanta-
järjestelmä, jossa vasikkakarsi-
nat ja hoito- ja poikimakarsinat 
ovat kiinteäpohjaisia ja run-
saasti kuivitettuja. Uusi eläin-
ten hyvinvointikorvaus kannus-
taa myös kaikkien alle 6 kk ikäis-
ten vasikoiden pitämiseen ryh-
mäkarsinoissa, joissa on riittä-
vä kiinteä ja hyvin kuivitettu ma-
kuualusta. Kuivikelannan varas-
tointivaatimukset tuleekin huo-
mioida lietejärjestelmän rinnal-
la. Täydentävät ehdot asettavat 
rajoituksia ja määräyksiä varas-
toinnille. Mikäli lannan määrä 
jää alle 25m3 vuodessa, kuiva-
lanta voidaan varastoida tiiviil-
lä siirtolavalla tai muulla vas-
taavalla alustalla, joka on ka-
toksessa tai katetaan peitteellä. 
Myös mahdolliset lannan luo-

vutussopimukset huomioidaan 
lantalan tilavuusvaatimuksessa. 
Orgaanisen lannoitteen kierrät-
tämiseen on myös mahdollista 
hakea lohkokohtaisen toimen-
piteen ympäristökorvausta. 

Separaattori erottelee 
lietteestä kuiva-aineen 
ja virtsan
Separointi säästää nesteen va-
rastointiin tarvittavaa säiliötila-
vuutta. Lietettä varten tarvitaan 
pieni välivarastoallas, josta voi-
daan separoida sopivin välein 
lanta eri varastoihin. Hyötyä 
saadaan myös jakeiden erilai-
sista ravinnepitoisuuksista, jol-

loin niiden lannoitusvaikutuk-
set voidaan hyödyntää parem-
min niille soveltuville lohkoille. 
Kun virtsaa on vähemmän, sen 
levitys voidaan keskittää lähem-
mille lohkoille. Virtsa on myös 
paljon puhtaampaa lietteeseen 
verrattuna ja sopii paremmin 
säilörehunurmille. Kuivalannan 
siirto voidaan ajoittaa ennen 
kevään työhuippua ja sen siir-
to on edullisempaa. Levityska-
luston tulee kuitenkin olla mo-
nipuolisempi. 

Asetusmuutos voimaan 
lokakuussa
Nitraattiasetuksen muutos 
mahdollistaa kuiva-ainepitoi-

suudeltaan vähintään 30 %:n 
lannan varastoinnin myös mar-
ras- ja tammikuun välisenä ai-
kana. Lantapatteri saa olla pel-
lolla enintään vuoden sen pe-
rustamisesta. 

Kuivitus ja lannan käsittely
Eläinten kuivitus on huomioitu uusissa eläinten 

hyvinvointikorvauksen sitoumusehdoissa. Ehtojen 

mukaan makuualueiden tulee olla hyvin kuivitet-

tuja ja pehmeitä. Riittävän kuivituksen voi testata 

ns. polvitestillä, jossa seisoma-asennosta pudot-

taudutaan polvilleen kuivitetulle alueelle. Se ei saa 

sattua, eivätkä housunpolvet saa kastua. 
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Talous- ja kasvintuontannon asiantuntija
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Vasikka on yksimahaisen kaltai-
nen syntyessään ja omaa vas-
tuskykyä ei ole. Kasvaessaan 
vasikka kehittyy märehtijäksi ja 
vastuskyky alkaa toimia. Edelly-
tykset kestäväksi lypsylehmäksi 
luodaan ensimmäisinä elinviik-
koina. Hyvin kasvatetuista ja 
kasvaneista vasikoista tulee hy-
viä lypsylehmiä. Vasikka on altis 
erilaisille taudinaiheuttajille ja 
mahdolliset sairaudet heijastu-
vat myöhemmin lehmän tervey-
teen. Kaikki tämä edellyttää, et-
tä ruokinta, olosuhteet ja hoito 
vastaavat vasikoiden tarpeita.

Ternimaidon antaminen va-
sikalle on erittäin tärkeää, jotta 
vasikan ruoansulatus saadaan 
käynnistettyä ja suoja-aineiden 
saanti turvattua nopeasti. En-
simmäinen ternimaitoannos an-

netaan neljän tunnin sisään syn-
tymästä, koska vasta-aineiden 
imeytyminen suolesta heikkenee 
ajan myötä. Vasikan juoksutus-
maha alkaa noin kahdeksan tun-
nin kuluttua syntymästä erittää 
vasta-ainemolekyylejä tuhoavaa 
happoa. Vuorokauden kuluttua 
syntymästä vasta-aineet eivät 
enää imeydy suolen läpi. Terni-
maito sisältää paljon ravintoa 
verrattuna tavalliseen maitoon. 
Vasta-aineiden pitoisuudet ter-
nimaidossa vaihtelevat lehmien 
välillä. Riittävä ummessaoloaika 
auttaa lehmää tuottamaan hy-
välaatuista ternimaitoa.

Vasikoille kunnon rehua
Vasikat tarvitsevat hyvälaatuisia 
rehuja, joista ne saavat tarvitse-

mansa ravintoaineet. Mitä nope-
ammin vasikasta tulee märehti-
jä, sitä lyhyemmäksi jää ripuleil-
le altis siirtymävaihe ja vastustus-
kyky vahvistuu nopeammin. Mä-
rehtijäksi kehittyminen tapahtuu 
pötsin kehittyessä. Pötsin voi- ja 
propionihapon tuotanto on tär-
keää pötsin pintakerroksen ke-
hittymiselle. Väkirehuruokin-
ta edesauttaa sitä. Karkearehut 
vahvistavat pötsin seinämää. 
Väki- ja karkearehuja olisikin an-
nettava vasikalle ensimmäisestä 
elinviikosta lähtien. 

Ja vettä
Väkirehussa on oltava runsaasti 
valkuaista ja energiaa, jotta va-
sikan kasvu lähtee vauhtiin. Kar-
kearehuksi sopii hyvälaatuinen 

säilörehu, laidunruoho ja heinä. 
Vähäinen, likainen tai kylmä ve-
si rajoittavat vasikan kasvua vä-
hentämällä väki- ja karkearehu-
jen syöntiä. Vettä pitää olla tar-
jolla vapaasti. Veden tarpeeseen 
vaikuttaa myös rehun kuiva-ai-
nepitoisuus ja elinympäristön 
lämpötila.

Hyvin hoidetuista 
vasikoista tulee 
kestäviä lypsylehmiä
Vasikan kasvatusoloihin kan-
nattaa kiinnittää huomiota. Va-
sikan hyvinvoinnin myötä kasvu 
ja vastustuskyky paranevat. Riit-
tävä tila varmistaa vahvan run-
gon ja kestävien jalkojen kehi-
tyksen. Vasikkakarsinat pide-
tään puhtaina, koska likaiset 

vasikat sairastavat puhtaita va-
sikoita enemmän, ja monet sai-
raudet leviävät lannan mukana. 
Eläimen kokemaan lämpötilaan 
vaikuttavat lattiamateriaali, kui-
vikkeiden käyttö ja ilmanvirtaus. 
Vasikka tarvitsee raitista ja kui-
vaa hengitysilmaa sekä mah-
dollisimman kuivan elinympä-
ristön. Silloin myös karsinat py-
syvät kuivina ja ilmavina. 

kotieläin

Leena
Hanni

Maidontuotannon asiantuntija

Suunnitelmallinen terveydenhuoltotyö pa-
rantaa maitotilan kannattavuutta, eläinten 
hyvinvointia ja tilalla työskentelevien ihmis-
ten työssä jaksamista. Se auttaa hahmot-
tamaan hyvin tehdyt asiat ja valitsemaan 
oikeat kehityskohteet. Säännöllisten ter-
veydenhuoltokäyntien avulla saavutetaan 
yhdessä mietityt, maitotilayrittäjän valit-
semat tavoitteet. Yrittäjän ja karjanhoita-
jan rooli on terveydenhuoltotyössä keskei-
sin. He tekevät terveydenhuoltotyötä osa-
na karjan päivittäistä seurantaa ja hoitoa, 
yhteistyössä valitsemiensa asiantuntijoiden 
kanssa. Kun kaikki tilan terveydenhuolto-
kumppanit ovat selvillä tilan tavoitteista ja 
sovituista toimista niiden saavuttamiseksi, 
keskitytään olennaiseen ja säästetään yrit-
täjän aikaa ja rahaa.

Terveydenhuollon työkalu Naseva on 
nyt edeltäjäänsä ketterämpi ja nopeatoi-
misempi. Nasevasta tilan yhteistyökump-
panit löytävät taustatietoja tilakäyntiin val-
mistautuessaan, jolloin itse käynnillä voi-
daan keskittyä oleelliseen eli ratkaisujen 

pohdintaan. Yhdessä laadittu terveyden-
huoltosuunnitelma säilyy Nasevassa hyvin 
tallessa.

Nasevan raportit  
ovat uudistuneet

Nasevan avulla voidaan hoitaa eläinten-
hoito- ja lääkekirjanpito ja teuraiden il-
moittamisen yhteydessä vaadittava infor-
maatio. Eläinlääkäri voi luovuttaa lääk-
keitä tulevien sairastapausten varalle sel-
laiselle Nasevaan kuuluville tiloille, jotka 
pitävät siellä sähköistä lääkekirjanpitoa 
ja joille tehdään riittävän usein terveyden-
huoltokäyntejä. Se vähentää päivystysai-
kaisia eläinlääkärikäyntejä ja säästää sel-
vää rahaa.

Oman karjan terveyttä voi suojella käy-
mällä eläinkauppaa vain Nasevaan kuulu-
vien tilojen kanssa, joiden eläintautitilanne 
on tiedossa. Myös myytävien eläinten ar-
vo nousee, kun ostaja voi luottaa saavansa 
vain sitä mitä tilaa.

Raportteja ja hakuja on lisätty ja pa-
rannettu uuteen Nasevaan, ja mm. ra-
portti karjan terveydentilasta mahdollis-
taa sähköisen todistuksen karjan tervey-
destä eläinkaupan tarpeisiin. Raportti tilan 
eläinvirroista antaa nyt paremman kuvan 
eläinten siirroista ja kuolleisuudesta eri ikä-
ryhmissä. Nasevaan ilmoitetut hoitotiedot 
siirtyvät myös ProAgrian tietokantoihin. 

Liity Nasevaan 
Nasevan avulla voidaan osoittaa, että ti-
loilla eläinten terveydentila on hyvä ja hoi-
tokäytännöt hyväksyttäviä, eläimiä lääki-
tään vain sairastapauksissa ja käytettyjen 
lääkkeiden jäämien hallinnasta huolehdi-
taan. Nasevan avulla meijerit voivat osoit-
taa myös sen, että meijerit toimivat yrityk-
sinä vastuullisesti ja puuttuvat havaittuihin 
ongelmiin. Ulkomaisille yritysasiakkaille 
terveydenhuoltojärjestelmään kuulumi-
nen on usein kaupan syntymisen edellytys. 

Suuret teurastamot tulevat edellyttä-
mään Nasevaan kuulumista vuoden 2016 

alusta kaikilta niiltä tiloilta, joilta ostavat 
teuraita ja välittävät vasikoita. Nasevaan 
kuuluminen on edellytys sille, että saa täy-
den vakuutuskorvauksen salmonellatapa-
uksessa.

Nasevaan liittyminen on maksutonta. 
Nasevaan liitytään solmimalla terveyden-
huoltosopimus eläinlääkärin kanssa. Na-
sevassa sitoudutaan ainoastaan kerran 
vuodessa tehtäviin eläinlääkärin tervey-
denhuoltokäynteihin. Jos tilasi on jo Na-
sevassa, siirtyy olemassa oleva sopimus 
uuteen Naseva-järjestelmään. Uusi tervey-
denhuoltosopimus on solmittava, kun ti-
lalla tapahtuu muutoksia, kuten esimerkik-
si omistajavaihdos, terveydenhuoltokäyn-
tien tiheyden muutos luovutettaessa lääk-
keitä varalle tai tuotantosuunnan muutos. 
Uusi sopimus tehdään myös, jos uusi nau-
tojen pitopaikka otetaan käyttöön tai sopi-
museläinlääkäri vaihtuu pysyvästi.

eTT ry
➽ www.naseva.fi

Nyt kannattaa liittyä Nasevaan!

Vastustuskykyä vasikoille

ensimmäinen ternimaitoannos annetaan neljän tunnin si-
sään syntymästä, koska vasta-aineiden imeytyminen suolesta 

heikkenee syntymän jälkeen nopeasti. Mitä nopeammin va-
sikasta tulee märehtijä, sitä lyhyemmäksi jää ripuleille altis 

siirtymävaihe ja vastustuskyky vahvistuu nopeammin.

Kuva: Elina Järvenoja
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Tuotosseurantanäytteestä tehty 
tiineystesti on helppo, vaivaton 
ja edullinen ratkaisu lehmän tii-
neystuloksen selvitykseen. Tes-
ti tehdään samasta näytteestä, 
josta myös tuotosseurantamää-
ritykset tehdään, joten näytteen 
ottamisesta tai eläinten erotte-
lusta ei tule lisätyötä. Eläimil-
le testi on hygieeninen, eikä se 
aiheuta lisästressiä, sillä eläi-
men erottelua tai rektalisointia 
ei tarvita. Testi on edullinen 2,5 
€/kpl (alv 0 €), eikä sitä var-
ten tarvitse kutsua eläinlääkäriä 
tai seminologia. Tiineystuloksen 

saa pian siemennyksen jälkeen, 
sillä testi antaa luotettavan tu-
loksen jo 28 vrk siemennyksestä.

Tiineystulos perustuu  
PAGn määrään
Testillä tutkitaan istukan tuot-
tamien glukoproteiinien (PAG, 
pregnancy accociated glykopro-
teins) määrää maidossa. Kun 
istukka muodostuu alkion kiin-
nittyessä kohdun seinämään, 
PAG:ta erittyy verenkiertoon ja 
myös maitoon. Testi voidaan 
tehdä, kun lehmän siemennyk-

sestä on kulunut vähintään 28 
vrk ja poikimisesta vähintään 60 
vrk. Kun testi tehdään annettu-
jen rajojen sisään, testin luotet-
tavuus on 98 %. 

Testi tuotosseuranta-
näytteestä
Kaikki Valion asiakkaat pysty-
vät tilaamaan tiineystestejä lyp-
sytyypistä riippumatta. Esikoo-
dattuja näytepulloja käyttämäl-
lä testit saa kätevästi tuotos-
seurantanäytteistä. Tarrapullo-
jen käyttäjät tilaavat tiineystes-
tit erillisnäytteenä. Tällöin yk-
sittäinen näyte otetaan tarrat-
tomaan pikariin ja toimitetaan 
lähetteen kanssa laboratorioon.

Esikoodatuissa pulloissa 
on valmiina satunnainen viiva-
koodi, joka yhdistetään lehmän 
korvanumeroon viivakoodiluki-
jan avulla joko lypsyn aikana tai 

sen jälkeen. Viivakoodilukijalait-
teita ovat esimerkiksi käsiskan-
neri (joita voi käyttää myös mm. 
laskujen maksuun), ezi-scanneri 
ja EMM-mittarit. Ezi-scanneri ja 
EMM-mittarit ovat ProAgrialta 
vuokrattavia laitteita ja niiden 
etuna on se, että niiden avulla 
viivakoodien luku tapahtuu lyp-
syn aikana. Niillä on mahdollis-
ta lähettää myös maitomäärät. 
Käsiskannerilla pullot on mer-
kattava ja tiedonlähetys tapah-
tuu lypsyn jälkeen tietokoneen 
ääressä.

Viivakooditiedot lähetetään 
lypsyn jälkeen tietokantaan 
Näyte-Linkillä. Lähetyksen yhte-
ydessä valitaan lehmät, joilta tii-
neystestit halutaan. Tiineystesti 
tehdään laboratoriossa tavalli-
sesti tuotosseurantanäytteiden 
analysoinnista seuraavana päi-
vänä. Tiineystestin tuloksen voi 
käydä tarkistamassa Ammusta, 

Valmasta tai ProAgrian Verkko-
palveluiden koelypsyraportilta.

Esikoodattujen näytepullo-
jen käyttöön ja tiineystestien ti-
laamiseen opastavat ProAgrian 
tuotosseurannan tekniset asian-
tuntijat. He asentavat opastus-
käynnillä ilmaisen Näyte-Linkki 
-ohjelman tilan tietokoneelle ja 
opastavat esikoodattujen pullo-
jen käytön sekä tiineystestien ti-
laamisen.

Tiineystesti 
tuotosseurantanäytteestä!
Syyskuun alusta alkaen Valion tuottajat ovat 

voineet tilata Seinäjoen Laboratoriosta tiineys-

testejä. Helpoiten testit saa käyttöön esi-

koodattuja näytepulloja käyttämällä. 

Energiatehokkuuden ja uusiutu-
vien energialähteiden käytön tu-
keminen ovat osa neuvontapal-
veluja Neuvo 2020 -järjestelmäs-
sä. Viljelijä voi valita Maatilojen 
energiaohjelmasta tutun Maati-
lan energiasuunnitelman, aikai-
semmin tehdyn suunnitelman 
päivityksen tai neuvontaa ener-
giantuotanto- tai energiatehok-
kuusinvestointiin.

Käytännöt energianeuvonta-
palvelun tilaamisessa ovat selke-
ät. Neuvo 2020 -palvelussa tar-
vitaan vain yhteydenotto asian-
tuntijaan. Enää ei tarvita erillistä 
liittymistä Maatilojen energiaoh-
jelmaan. Energianeuvontapalve-
luissa kartoitetaan maatilan ener-
gian kulutus ja energiatehokkuus 

sekä niiden perusteella tehtävät 
toimenpiteet. Näin esimerkiksi 
lämmitysratkaisun tai valaistuk-
sen päivityksen kannattavuus ja 
muutos suhteessa nykytilaan voi-
daan laskea ja todeta ennen in-
vestointia.

esimerkkejä neuvo 2020 -järjes-
telmän energianeuvonnasta
• Energiasuunnitelma: energian-

kulutus ja kehittämismahdolli-
suudet

• Kulutuslaskenta ja kannattavat 
investoinnit

• Energiasuunnitelman päivitys
• Energiantuotantoinvestoinnin 

suunnittelu kulutuksen kartoi-
tuksen perusteella

Neuvo 2020 -energianeuvoja 
ProAgria Keski-Pohjanmaan alu-
eella on Jari Tikkanen. Neuvon-
ta on maksutonta viljelijälle. Käy-
tännössä vain alvin osuus lasku-
tetaan. Viljelijällä on käytettävis-
sä asiantuntijapalveluita 3 500 
euron edestä vuosien 2015–2020 
aikana. 

➽ www.proagria.fi/neuvo2020

Maatilan energiatehokkuuden parantaminen 
Neuvo 2020 -palvelulla

Jari
Tikkanen

Energia-asiantuntija
Kuva: Jari Tikkanen
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Kaikki Valion asiakkaat pystyvät tilaamaan tiineystestejä lypsytyypistä riippumatta. Esikoodattuja näytepulloja käyttämällä testit 
saa kätevästi tuotosseurantanäytteistä.
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Maidontuotannon asiantuntija
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Ruokinnan suunnittelussa tu-
lee tietää mitä syötetään. Ilman 
mittaamista ei voi kehittyä, ja 
ilman toimintaa ei tule muu-
tosta. Ruokinnansuunnittelun 
lähtökohtana on riittävä rehu-
analyysien määrä. Säilörehun li-
säksi myös viljasta otetaan ana-
lyysit. Tämän syksyn haasteina 
ovat muun muassa säilörehun 
heikot arvot, korkeahko sokeri-
pitoisuus ja mahdollinen selee-
nivaje. Ruokintasuunnitelmien 
päivittämisen tulee olla rutiini, 
joka tehdään kerran kuukaudes-
sa. Tällöin eletään sen hetken ti-
lanteessa lehmien mukana, ei-
kä jälkijunassa. Ruokinnalla on 
suora vaikutus hyvinvointiin. 
Hyvinvoinnin ongelmiin on ai-
na jokin syy.

Ruokintastrategia 
valitaan navetan 
suunnitteluvaiheessa
Strategiaa voi kuitenkin kehit-
tää navetan iästä huolimatta. 
Lehmien tarkkailutuokio on pal-
kitseva. Miten ja miksi lehmäni 
käyvät robotilla? Jos lehmä saa 
itsensä kylläiseksi esimerkiksi 
appeesta, ei sillä välttämättä ole 

intressiä mennä robotille. Sama 
ilmiö syntyy, mikäli robotilla ei 
ole mitään erityistä houkutusta. 
Robotilla on tärkeää olla mait-
tava houkutusrehu. Älyportteja 
käytettäessä tulee pohtia myös 
mitä lehmän toivotaan tekevän 
ensin, käyvän syömässä vai lyp-
syllä. Lehmien liikettä voi oh-
jailla myös säilörehun jakoker-
roilla, vesipisteillä ja nuolukivil-
lä. Yleensä lehmät syövät eniten 
siltä ruokintapöydän alueelta, 
missä lypsyrobotti on. Nuoluki-
viä voi sijoittaa ruokintapöydän 
toiseen laitaan, jolloin syönti 
tasapainottuu. Lypsyrobotin lä-
heiselle ruokintapöydän alueel-
le voi myös jakaa enemmän re-
hua tai asettaa mattoruokkijalla 
kohdennetun lisäjaon kyseiseen 
kohtaan. Rehua tulee olla riit-
tävästi ruokintapöydällä, ym-
päri vuorokauden. Sadan leh-
män karjassa rehujätettä kertyy 
enintään kolmisen kottikärryllis-
tä vuorokaudessa.

Ruokinnan seurannalla 
hyviin tuloksiin
Ruokintaa tulee seurata sekä tie-
tokoneelta että lehmähavaintoja 
tekemällä. Jos tuijottaa vain pa-

pereita, ei tiedä kuin puolet to-
tuudesta. Onnistuneen ruokin-
nan tunnusmerkkejä ovat 2,4-3 
lypsyä/lehmä päivässä, yli 30 kg/
lehmä/vrk maitoa, riittävä syönti 
ja ei juurikaan viivelehmiä. Mai-
don arvojen tarkkailun tulee ol-
la rutiinia. ProAgrian Koelypsy-
raportista näkee lehmäkohtaiset 
rasva-valkuaissuhdeluvut, joiden 
avulla saadaan tietoa esimerkik-
si väkirehuprosentin sopivuudes-
ta tai tärkkelyksen vaikutuksesta 
ruokintaan.

Robotin automaattisten 
ruokintataulukoiden avulla täs-
mennetään eläinkiertoa ja tuo-
tosta. Ruokintataulukoiden on-
nistumista tarkkaillaan maidon 
arvojen lisäksi esimerkiksi ver-
rattaessa lehmäkohtaista lypsy-
jen määrää tuotospäiviin. Käy-
vätkö lehmät lypsyllä suunnitel-
lusti eri tuotoskauden vaiheis-
sa? Robotilla saatavat kerta-
annokset kannattaa pitää mal-
tillisina, yli 2,5 kg kerta-annok-
set voivat happamoittaa pötsiä. 
Päivän maksimiannos ei ylitä 7 
kg annoksia robotilta. 

Navettahavainnointia
Navetassa kannattaa huomioi-

da kuinka monta lehmää on jo-
nottamassa robotille. Normaa-
lina pidetään 2-4 lehmän jonoa. 
Jossain on ongelma, mikäli leh-
miä ei ole yhtään jonottamas-
sa tai jonossa on yli 7 lehmää. 
Lehmien seassa liikkuessa voi 
analysoida sontaa esimerkiksi 
alku-, keski- ja loppulypsykau-
den lehmiltä. Täydellinen sonta 
plumpsahtaa hieman ritilän lä-
vitse, mutta jää myös hennok-
si keoksi ritilän päälle. Sontaan 
astuessa sonta ei seuraa juuri-
kaan nousevaa saapasta, eikä 
sontaan jää tarkkaa kengän ku-
vaa. Sonnassa ei kuulu olla jy-
viä tai muita sulamattomia re-
hukappaleita. Sonnan lisäksi on 
hyvä huomioida lehmien kunto-
luokkaa ja pötsin täyteisyyttä.

Ei liikettä, ei lypsyllä 
käyntiä, ei riittävää 
syömistä
Ruokinnan onnistumista voi 
seurata myös sorkkaterveyden 
avulla. Kun sorkat ovat kun-
nossa, lehmä pitää levätessään 
sorkkia vieressään. Jos sorkissa 
esiintyy kipua, lehmä alkaa siir-
tää sorkkiaan yhä kauemmas it-

sestään, lopulta roikottaen nii-
tä takanaan. Joskus myös par-
ren epämukavuus voi olla syynä 
jalkojen roikuttamiseen. Sorkki-
en säännöllinen hoitaminen on 
tärkeää liikkeen ja tuotoksen yl-
läpitämiseksi. 

Robottikarjan ruokinnas-
sa kannattaa huolehtia riittä-
västä biotiinin saannista. Ak-
tiivisuusmittareista voi seurata 
onko aktiivisuus ainoastaan lii-
kettä kioskeille ja robotille vai 
syntyykö muutakin liikettä ver-
rattaessa eläintä karjan mui-
hin lehmiin. Pitkään jatkunut 
voimakas tai epätasapainoinen 
ruokinta vähentää lehmän liik-
kumista. Ruokinnan säännölli-
sellä tarkastelulla päästään hy-
viin tuloksiin ja edesautetaan 
lehmien hyvinvointia. Loppujen 
lopuksi on melko vähän asioi-
ta, johon ruokinta ei vaikuttaisi. 

kotieläin
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Sonja
Kuronen

Maidontuontannon asiantuntija

Lypsyrobottitilan optimaalinen 
ruokinta ja sen seuranta
Onnistuneen ruokinnan tulokset näkyvät hyvinvoivasta lehmästä. ”Hyvinvoiva lehmä tervehtii aina tavatessamme, märehtii kun 

makaa, käy aktiivisesti robotilla ja lehmän sonta on ok,” kommentoi eräs maitotilallinen, kun häneltä kysyttiin millainen on 

hyvinvoiva lypsyrobottikarjan lehmä. ”Lehmän olemus on tärkein,” tilan väki kiteytti terveen lehmän tunnusmerkit. 

Robotin edessä on toivottu määrä lehmiä. Normaalina pidetään 2-4 lehmän jonoa. Jossain on ongelma, mikäli jonottamassa ei ole yhtään lehmää tai jonossa on yli 7 lehmää.
Kuva: Anna-Riitta Leinonen
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Kuvat: Elina Järvenoja

Hyvässä seoksessa kaikki raaka-
aineet ovat tasaisesti sekoittu-
neina, eivätkä eläimet pysty si-
tä erottelemaan. Seoksen lajit-
tumista ehkäistään seoksen so-
pivalla kuiva-ainepitoisuudella. 
Liian kuiva seos lajittuu helpos-
ti. Märemmät rehut sitovat se-
oksen komponentteja parem-
min kiinni toisiinsa. Toisaalta 
liian märän appeen maittavuus 
on huono, etenkin jos rehun ra-
kenne on puuroutunut. Onnis-
tuneen apereseptin taustalla on 
aina säilörehun kuiva-ainepitoi-
suuden ja ravintoainekoostu-
muksen tunteminen.

Lajittumisen huomaa 
ruokintapöydällä

Lehmät lajittelevat aina jonkin 
verran syömäänsä seosta. Se-
oksen lajittumista voi arvioida 
vertailemalla vastasekoitetun ja 
pitkään pöydällä olleen rehun 
koostumusta. Mikäli pitkään 
pöydällä ollut seos on kortisem-
paa kuin vasta sekoitettu, leh-
mät ovat onnistuneet valikoi-
maan seosta. 

Tasalaatuisuus näkyy myös 
eläinten syöntikäyttäytymisessä. 
Lehmät hamuilevat ja pyöritte-

levät apetta pöydällä löytääk-
seen väkirehut karkearehujen 
joukosta. Epätasaisesta ja lajit-
tuvasta appeesta kärsivät yleen-
sä ensimmäisenä ensikot ja arat 
lehmät. Niiden tullessa viimeise-
nä syömään, parhaat osat ap-
peesta on jo syöty. 

Tasalaatuisuus on 
monen tekijän summa

Tärkeimpiä seosrehun tasa-
laatuisuuteen vaikuttavia teki-
jöitä ovat appeen sekoitusai-
ka, rehujen täyttöjärjestys, se-
oksen määrä vaunussa, terien 
kunto sekä sekoitettavien kom-
ponenttien ominaisuudet. Kai-
killa eri sekoitustekniikoilla on 
mahdollista saada hyvää seos-
rehua, kunhan laitteet ovat 
kunnossa ja niillä sekoitetaan 
kullekin sekoittajalle sopivaa 
rehua.

Apeseoksen sekoitusaika 
riippuu karkearehun silpun pi-
tuudesta. Mitä kortisempaa re-
hu on, sitä pidemmän sekoitus-
ajan se vaatii. Seosrehuvaunun 

terien kunto kannattaa tarkas-
taa säännöllisesti, varsinkin jos 
vaunu on hankittu käytettynä 
tai sille on kertynyt paljon käyt-
tötunteja. Kuluneet ja rikkou-
tuneet terät vaihdetaan uusiin. 
Vaunun täyttömäärässä kan-
nattaa noudattaa valmistajan 
suosituksia. Tietyissä vaunutyy-
peissä täyttömäärä on hyvä jät-
tää maltilliseksi, jotta sekoitus-
tulos on hyvä.

Säilörehun 
korjuutapa vaikuttaa 
täyttöjärjestykseen
Tarkkuussilppurilla tai silppua-
valla noukinvaunulla korjattua 
säilörehua käytettäessä ape-
vaunuun lastataan ensiksi vä-
kirehut (ensin kosteat ja sitten 
kuivat), joiden jälkeen säilörehu 
ja lopuksi nesteet. Pyöröpaalat-
tua säilörehua, heinää tai olkea 
käytettäessä ne laitetaan ensin 
vaunuun, jonka jälkeen väkire-
hut ja lopuksi nesteet. Vaunujen 
valmistajilta ja seosrehuruokin-
nan asiantuntijoilta saa tarkem-

pia suosituksia vaunun täyttö-
järjestyksestä.

Esisekoita pienet 
komponentit

Määrällisesti pienet rehukom-
ponentit, esimerkiksi vitamiini- 
ja hivenainelisät, on hyvä esise-
koittaa ennen apevaunuun li-
säystä. Näin varmistutaan sii-
tä, että jokaisen lehmän apean-
nokseen sisältyy näitä tärkeitä 
ja usein myös kalliita rehukom-
ponentteja, eikä yksikään lehmä 
saa niiden yliannostusta. Esi-
merkiksi seleeni on liian suurina 
käyttömäärinä eläimelle myrkyl-
listä.

Tasalaatuisen appeen 
salaisuus
Seosrehuruokinnassa appeen optimaalisen ravin-

toainekoostumuksen lisäksi tavoitteena on kom-

ponenteiltaan mahdollisimman tasalaatuinen 

apeseos. Tasainen ape vähentää ruokinnallisten 

sairauksien mm. happaman pötsin riskiä, sillä vä-

ki- ja karkearehut tulevat pötsiin aina yhtä aikaa.

Onnistuneen apereseptin taustalla on aina säilörehun kuiva-ainepitoisuuden ja ravintoainekoostumuksen tunteminen. Ne selviävät rehu- ja viljanäyteanalyyseistä.

 
Appeen tekijä, tsekkaa ainakin nämä:

 Mitä kortisempaa rehua, sitä pidempi sekoitusaika 

 Vaunun täyttöjärjestys

 Seoksen määrä suhteessa vaunun kokoon

 Terien kunto ja terävyys

4
4
4
4

elina
Järvenoja

Maidontuotannon asiantuntija
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Maidon tuottajahinta on laske-
nut EU:n hintatilaston mukaan 
vuoden 2014 tammikuusta 
2015 elokuuhun 45,57 snt/l g 
36,65 snt/l. Koko totuus ei näy 
tässä tilastossa. Jälkitiliä mak-
settiin keskimäärin n. 3 snt/l 
vuodesta 2013 ja tänä vuonna 
jälkitili on valiolaisilla tuottajilla 
alle 1 snt/l. Maitotulot vähene-
vät kuluvana verovuonna tilas-
toa enemmän. 

Viime vuosien tuottaja-
hintoja ei ehkä 
tulevaisuudessa nähdä

Maidon tuottajahinta tulee ole-
maan 35 snt/l tasoa lähivuosi-
na. Investoineilla tiloilla inves-
tointilaskelmat on usein lasket-
tu tätä korkeammalla hinnal-
la. Viiden sentin ero laskelmas-
sa tekee katteessa maitotuloi-
na 600 000 litran tuotannolla  
30 000 €. Mikäli menotaso 
laskelmassa pitää paikkaansa,  
5 sentin ero oletettuun ja toteu-
tuneeseen on merkittävä. Tä-
män vuoksi investointilaskelmis-
sa riskivaraa täytyy olla reilus-
ti. Rahoituslaskelmat tehdään 
hallinnon asettamin hinnoin, 
minkä perusteella johtopäätök-
siä ei kannata tehdä. Nykyinen  
40 snt/l hintataso laskelmas-
sa on nykytilanne huomioiden 
korkea.

Tilatasolla maidon litrahin-
taan voi vaikuttaa pitoisuuksilla 
ja huolehtimalla siitä, että laa-
tu pysyy E-luokassa. Kun hinta 
laskee, tilatasolla pyritään li-
säämään tuotantoa. Tämä on 
kuin kaksiteräinen miekka. Ko-
konaistuotantomäärien kas-
vaessa maidon perushinta las-
kee, mikäli markkinoilla kysyn-
tä ei kasva. Lisäksi maitomääri-
en kasvattaminen yleensä laskee 
maidon rasva- ja valkuaispitoi-
suutta. Lisälitrojen tuottami-
nen tulee vähenevän lisätuoton 
lain mukaisesti aiempia kalliim-
maksi. Miksi siis pitäisi tuottaa 
enemmän ja kalliimmalla, kun 
voi tuottaa vähemmän ja hal-
vemmalla? Toki useilla tiloilla 
taloudellisen optimin saavutta-
miseksi tuotantomääriä on va-
ra nostaa. 

Tuotannon on 
tehostuttava 

Suurimmalla osalla tiloista on 
kehitettävää kustannustehok-
kuudessa. Muuta keinoa vas-
tata maitokriisiin ei ole. Olen-
naista on, millä kustannuksil-
la maitolitra tuotetaan. Mikäli 
tuotantokustannukset eivät ole 
tiedossa, ne kannattaa selvit-
tää. Yksi keino on tulosanalyy-
si, jonka perusteella voi selvittää 
kehittämiskohteita tilatasolla.

Olen huomannut talous-
suunnitelmia tehdessäni, että 
nykyinen maidon hintataso on 
liian matala, jotta varaa kassas-
ta suoritettaviin korvausinves-
tointeihin jäisi. Näyttää siltä, 
että useilla tiloilla 40 snt/l hin-
tataso on riittävä, mikäli kus-

tannusrakenne säilyy saman-
suuntaisena jatkossa. Mikäli 
hinta pysyy nykytasolla, maidon 
tuotantokustannuksesta pitäisi 
saada 5 snt/l pois.

Uskoisin, että osa tehosta-
misvaatimuksesta on mahdol-
lista saavuttaa rehukustannuk-
sia pienentämällä. Mielestäni 
olennaisia keinoja rehukustan-
nusten pienentämiseen ovat:

1) Säilörehuntuotannon tehos-
taminen eli satotasojen nou-
su

2) Säilörehuntuotannon tehos-
tamisen kautta rehuomava-
raisuuden paraneminen

3) Säilörehun korjuuajankoh-
dan oikea valinta 

4) Rehujen analysointi ja ruo-
kinnan optimointi.

Rehukustannusten pienen-
tämisen vaikutus voi olla esim. 
seuraavanlainen:

1) Tuotanto 300 000 litraa
 a. Ostorehut 45 000 
 euroa ja 15 snt/l
 b. Maitotuotto + tuotan-
 totuki = 159 000 euroa
 c. Maitotuotto – ostore- 
 hut = 114 000 euroa

2) Tuotanto 280 000 litraa
 a. Ostorehut 25 000 euroa  
 ja 9 snt/l
 b. Maitotuotto + tuotanto- 
 tuki = 148 100 euroa
 c. Maitotuotto – ostorehut 
 = 123 100 euroa

3) vaikutus talouteen

 a. Kate + 9 100 euroa
 b. Tuotantokustannus - 
 3 snt/l (9 100/300 000 
 = 0,03)

Laskelmassa ei ole otettu 
mahdollista pitoisuuksien nou-
sua huomioon. Lisäksi olete-
taan, että muut rehuntuotan-
non kulut pysyvät ennallaan ja 
tuotantopanoksia käytetään te-
hokkaammin, jolloin ostorehu-
jen määrä pienenee. 

Ei tuotanto eikä talous 
– vaan tuotantotalous
Taloudellinen optimi ei ole kar-
jan maksimituotoksen kohdal-
la. Hyvä tuotos kertoo aina hy-
västä tuotanto-osaamisesta. 
Lypsykarjatilaa ja sen taloutta 
tulee tarkastella kokonaisuute-
na. Ei hyvä eikä heikompikaan 
tuotos kerro tilan talouden tu-
loksesta. Hyvä tuotos korre-
loi kuitenkin hyvän taloudelli-
sen tuloksen kanssa. ProAgri-
an Taloustietopankki-aineiston 
mukaan lypsykarjatiloilla, joil-
la keskituotos oli paras, paras 
oli myös mm. meno-%, kannat-
tavuuskerroin ja satotasot. Ai-
neistossa on 739 lypsykarjati-
laa vuosilta 2010–2014. Par-
hailla tiloilla hallitaan tuotan-
totalous. Tiloilla optimoidaan 
tuotantoa ja kaikki osa-alueet 
ovat kunnossa. Karjan jalostus 
on viety niin pitkälle, että leh-
mien vuosituotos on 10 000 lit-
raa. Tämä ei ko. tiloillakaan ole 
maksimituotos, vaan se voi olla 
jopa 12 000 litran tasolla. Sii-

hen ei kuitenkaan taloudellises-
sa mielessä kannata pyrkiä. 

Maitomarkkinat

Tällä hetkellä maidontuotan-
to kasvaa niin kotimaassa kuin 
muualla maailmassa. Tuotan-
non kasvu on jatkunut, vaikka 
tuottajahinnat ovat laskeneet. 
Tämä on nurinkurista, koska 
kysyntä ei kasva; Venäjän rajat 
ovat kiinni ja Kiina ei tuo maito-
tuotteita, ainakaan vielä.

Suomessa maidontuotan-
nossa on monta uhkatekijää. 
Tuotannon kasvu Euroopassa 
sekä kauppojen halpuuttamis-
kampanjat, uhkasakko ja kor-
vausvaatimukset Valiolle sekä 
pohjoisen litratuen kohtalo vai-
keuttavat maidontuottajien ti-
lannetta. Epävarmoina aikoina 
täytyy varautua pahimpaan ei-
kä jäädä odottelemaan korke-
ampaa hintaa. Tuotantoa täy-
tyy tehostaa ja optimoida. 

Kannattaa muistaa, että 
maitokriisi hellittää jollakin ai-
kavälillä. Ei todennäköisesti lä-
hikuukausina, mutta lähivuosi-
na. Kysyntä ja tarjonta (tuotan-
to) tulevat tasapainottumaan. 
Maailmalla maitotuotteiden ky-
syntä kasvaa, Kiina palaa osta-
jana markkinoille ja Intiassakin 
on suuri potentiaali kysynnän 
kasvamiselle. Venäjän tilannekin 
voi tasoittua ja maitotuotteita 
on mahdollista viedä kannatta-
vasti sinne. Toivottavasti kysyn-
tä kasvaa tuotannon kasvua no-
peammin.

Teemu
Kinnunen

Talousjohtamisen asiantuntija

Maidontuotannon tulevaisuus

Kuva: Elina Järvenoja

maaTiLoJen TaLoUSneUvonTa

Teemu Kinnunen  p. 043 8254 279

Juha Nivala  p. 040 8610 641

Jouni Huhtala  p. 040 5123 703

Heikki Ojala  p. 040 5342 166

ProAgrian talousasiantuntijat 
ovat käytettävissä!

Maitokiintiöt EU:ssa poistuivat tämän vuoden huhtikuun alussa. Asia on ollut tiedossa jo pitkään ja 

sen mahdolliset vaikutukset on voitu ennustaa. On tiedetty, että maidon tuottajahinnan vaihtelut lisääntyvät. 
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Pitääks mun aina 
suunnitella, toteuttaa 
ja arvioida?
Ei oo pakko, jos ei taho! Mikäli suunnittelu ja arviointi eivät 
ole itselle luontaista ja kokee, ettei niistä ole todellakaan 
hyötyä, voi suunnittelut ja arvioinnit jättää suosiolla teke-
mättä. Käytännön hommat joutuu valitettavasti pääosin 
tekemään itse, mikäli ei ole ison yrityksen johdossa, jossa 
on mahdollista siirtää työt toisille. Tuolloinkin yritysjoh-
don rooliin liittyy vähintään yksi toimenpide: saada fir-
maan töihin sopivimmat ihmiset.

Mikäli yritys tuottaa riittävästi euroja palkkoihin ja 
jopa yritysvoittoon, ovat yrityksen toimintatavat toden-
näköisesti asianmukaisella tasolla ja voivat riittää vielä 
tulevaisuudessakin. On upeaa, että osalla ihmisistä ai-
votoiminta, käsien tekemiset ja tulokset ovat niin hyvin 
synkrossa keskenään, että kokoajan mietitään, miten työt 
kannattaa tehdä, ja tekeminen on yksyhteen ajatusten 
kanssa. Tuolloin tosin yrityksen suurin riski on henkilö-
riski. Mitä jos suunnittelija-toteuttajan kohdalle sattuu 
vakavampi tapaturma? Kuinka yrityksen ja siihen jäävien 
ihmisten sitten käy?

PiKKUPaKKo
Jos pikkuisenkaan arvelee, että yrityksen tekemistä voisi 
parantaa, suosittelen lämpimästi suunnittelun pikkupak-
koa. Suunnittelun avulla mietitään eri vaihtoehtoja erilai-
sissa tilanteissa ja valitaan sen hetkisten tietojen pohjalta 
parhain vaihtoehto toteutukseen. Systemaattinen ja riit-
tävän tiheä tulosten arviointi puolestaan havainnollistaa, 
missä osassa maatilayritystä tai työn tekemistä tarvitaan 
kehittämistoimia. Kehittäminen ei edellytä mittavia inves-
tointeja. Useimmiten riittää, että muutetaan ihmisten te-
kemistä pikkuisen kerrallaan. Esim. nurmirehua tekevä voi 
aloittaa säilörehuauman tai siilon yöaikaisesta peittämi-
sestä ja navetalla hommia hoitava voi lisätä kuivitusta ja 
ilmastointia.

mUUToS ei näY HeTi
Uskoa, sinnikkyyttä ja kärsivällisyyttä tarvitaan paljon, sil-
lä muutos ei tapahdu saman tien. Sparraajaakin tarvitaan 
paikalle usein. Suunnittelua ja arviointia ei ole järkevä tehdä 
vain oman väen voimin. Useamman silmän taktiikka toimii 
käytännössä aina paremmin kuin itsekseen pakertaminen. Ul-
kopuolinen osaa myös katsoa asioita objektiivisemmin. Tehty-
jen muutosten jälkeen on mahdollista saada parempaa talou-
dellista ja toiminnallista tulosta sekä parempaa jaksamistakin.

SUUnniTTeLe, Tee Ja SeURaa
Tulosten analysointia kannattaa tehdä useita kertoja vuodes-
sa. Peltopuolella vaikka ennen ja jälkeen kasvukauden tai kor-
juukerran. Loppuvuoteen kuuluvat välintilinpäätös ja verosuun-
nittelu. Vuoden alussa laaditaan budjetit, joita vuoden varrella 
toteutetaan ja seurataan. Viimeistään päättyneen vuoden luku-
jen valmistuttua pohditaan, millaisia tuloksia saatiin ja toteu-
tuivatko tekemiset siten kuin suunniteltiin. Jos ei, niin pohditaan 
vielä miksi ei, ja mikä esti tavoitteen mukaisen toiminnan. Nave-
talla tuotantoa rajoittavia asioita voidaan poistaa kiinnittämäl-
lä enemmän huomiota vaikka vasikkaan tai parteen. Peltopuolen 
suunnitellut on tyypillisesti tehty sadonvaran näkökulmasta. Jat-
kossa voi pureutua esim. kasvuston tiheyteen tai kasvien kasvua 
rajoittaviin tekijöihin. ProAgrian nurmiasiantuntijat osaavat avit-
taa näissä asioissa. 

Mikäli jo ennen Venäjä-pakotteita tuntui siltä, että rahat ei-
vät riittäneet, on nyt viimeistään korkea aika miettiä, mitä yritys-
toiminnalta oikeasti halutaan. Työnteon pitää tuottaa maatilalla 
riittävästi toimeentuloa, jotta siinä olisi jotain järkeä. Jos rahat ei-
vät riitä laskuihin, pitää miettiä, onko elämäntapa oikeanlainen 
ja missä tekeminen falskaa. Suunnittelu ja analysointi eivät ole 
kustannuksia, vaan parasta investointia yrityksen tulevaisuuteen!

LiiSa KoSKeLa

Lainojen korkotaso oli 1990-luvun lamavuosina 
yleisesti yli 15 %, lyhytaikaisilla luotoilla jopa yli 
20 %. Silloin maksuvalmiusongelmissa olivat eri-
tyisesti investoineet, paljon velkaa ottaneet tilat. 
Tilat, joilla oli vähän velkaa, eivät maksuvalmius-
ongelmaa juuri kohdanneet. Yrityssaneerauksia 
tehtiin tuolloin paljon. Saneerausohjelmassa te-
hostettiin tilan tuotantoa ja realisoitiin esimer-
kiksi metsävarallisuutta. Myös rahoittajat alensi-
vat velkamääräänsä ottaen luottotappioita. 

Nyt korkotaso on matala. Tilat ovat samalla 
viivalla velkamärästä riippumatta. Tuottajahin-
tojen aleneminen ja maksuvalmiuden heikkene-
minen koskettaa kaikkia. Toki velkaisella tilalla 
maksuvalmiusongelma tulee nopeammin vas-
taan. Tyypillinen toimenpide maksuvalmiuden 
kiristyessä on ollut lainojen takaisinmaksuaiko-
jen pidentäminen. Tyypillisesti lainojen takaisin-
maksuaikoja on jouduttu jatkamaan noin vii-
dellä vuodella. Alkuperäisellä maksuohjelmalla 
on esimerkiksi ajateltu, että kymmenen vuoden 
kuluttua on velkaa 100 000 €. Nyt näyttää, et-
tä tavoite saavutetaankin vasta 15 vuoden ku-
luttua.

Kriisituki tervetullut 

Kriisituki on tervetullut apu maatalouden mak-
suvalmiusongelmiin. On kuitenkin syytä tiedos-
taa, että suunnitellulla tukipaketilla ei ratkaista 
maatalouden kannattavuuskriisiä. Tuki on het- 
kellinen pieni apu, joka tulee kovaan tarpee-
seen, mutta kannattavuuden paraneminen 
edellyttää muutoksia esim. maataloustuottei-
den markkinoilla.

Valtio valmistelee 29 milj. € tukipakettia, jos-
ta 9 milj. € on EU:n Suomelle jo myöntämää tu-
kea ja 20 milj. € valtion lisäbudjetista suunni-
teltua tukea. Suunnitelmien mukaan tuesta 10 
miljoonaa suunnattaisiin maitotiloille ja 4 mil-
joonaa sikatiloille. Suurin 15 miljoonan osuus on 
suunniteltu kohdistettavaksi tuotantosuunnasta 
riippumatta kaikkein velkaisimmille ja vasta in-
vestoineille tiloille. 

Kriisitukea velkaisimmille

Mikäli tuki jaettaisiin kaikille tiloille tasan, mai-
totilat saisivat tukea 0,45 senttiä litralta tai kes-
kimäärin 1 200 € yhdelle tilalle. Sikatilat saisivat 

keskimäärin 3 200 €. Mikäli velkaisten tilojen 
määrä lasketaan 100 000 € velkamäärän mu-
kaan, vajaat 7 000 tilaa saisi tukea keskimäärin 
2 200 €. Maa- ja metsätalousministeriön suun-
nitelmien mukaan kriisituen ehtona olisi mini-
missään 100 000 € velkaa. Toiseksi kriteeriksi on 
kaavailtu, että maatalouden velkojen määrä on 
suurempi kuin maatalouden liikevaihto. 

Tuotanto kuntoon

Maatalouden kannattavuusongelmaa ei kriisi-
tuella ratkaista. Lienee realistista ajatella, että 
myöskään tulevina vuosina valtion budjetti ei 
tuo ratkaisevaa apua. Siksi on tärkeää saada 
selkeä kokonaiskuva siitä, mikä tilan taloudel-
linen asema on seuraavan kymmenen vuoden 
aikana, jos hintataso on nykyinen. Tarpeellista 
on tietää, mitkä tuotannon tunnusluvut (kes-
kituotos, tiinehtyvyys, hehtaarisato, poikima-
väli, säilörehun laatu, solupitoisuus, vasikka- 
tai porsaskuolleisuus, vieroitettujen porsaiden 
määrä jne.) tilalla on keskimääräistä parempia 
ja mitkä huonompia. Niitä asioita, joissa ollaan 
keskiarvon alapuolella, on kaikkein helpoin pa-
rantaa. Useimmilla tiloilla on joitakin asioita, 
joita parantamalla saadaan kannattavuuttakin 
parannettua. 

Työssä jaksaminen

Kannattavuuden aleneminen koskettaa kaikkia 
tiloja kaikissa tuotantosuunnissa. Erityisen tär-
keää on nyt kiinnittää huomiota työssä jaksa-
miseen. Keskustelut muiden viljelijöiden kanssa, 
riittävä loman pitäminen ja tarvittaessa ulkopuo-
lisen asiantuntijan tuki ovat tärkeitä myös jaksa-
misen kannalta.

Moni viljelijä on käynyt pankissa 

muuttamassa lainojensa maksu-

aikoja. Vaikka talousvaikeudet 

eivät ole yhtä syviä kuin 1990-luvun 

laman aikaan, koskettaa talouden 

heikkeneminen nyt useampaa 

tilaa kuin 1990-luvulla.

  
 

 
  

Liisa Koskela
Valtakunnallinen huippu-

asiantuntija, maidontuotannon 
strateginen johtaminen

p. 050 512 0615

apua arkipulmiin ja 
ennakointia tulevaisuuden 

haasteisiin!

Maksuvalmius, 
kriisituki, 
tuotanto ja 
jaksaminen

Juha
nivala

talousjohtamisen erityisasiantuntija
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Kassavarojen ylläpitämisek-
si investoinnit täytyy jaksottaa 
eri vuosille. Taloussuunnitelma 
investointiin kannattaa laatia, 
vaikka investointiin ei haettaisi 
investointitukea. Taloussuun-
nitelmasta selviää investoinnin 
vaikutus tilan maksuvalmiuteen 
pitkällä ja lyhyellä aikavälillä. Li-
säksi laskelmassa määritetään 
riskivara eli se kuinka paljon 
menot voivat nousta tai tulot 
laskea, jotta investoinnista sel-
vitään. Investointien lisäksi tuo-
tantopanosten hankinnat kan-
nattaa suunnitella etukäteen. 
Esimerkiksi lannoitteita ei ole 
järkevää ostaa keväällä, mikäli 
ne on mahdollista saada syksyl-
lä/talvella edullisemmin. 

Alhaisten tuottajahintojen 
ennustetaan jatkuvan vielä, ai-
nakin maitosektorilla, vuosia. 
Enää ei voi luottaa siihen, että 
koko vuoden ajan kaikista vel-
voitteista on mahdollista selvitä 

ilman vahvaa pohjakassaa. Hy-
vien tuottajahintojen aikaan tä-
mä on ollut mahdollista. 

Pellon oston vaikutus 
maksuvalmiuteen ja 
verotukseen
Maatalousverotuksessa pellon 
ostoon on hyvä varautua hyvis-
sä ajoin ennen mahdollista os-
toajankohtaa. Pellon osto vai-
kuttaa maksuvalmiuden lisäksi 
verotukseen, ja huonolla suun-
nittelulla verotuksen kautta ne-
gatiivisesti maksuvalmiuteen. 

Peltoa voi ostaa kahdella 
tavalla. Pelto ostetaan hyvät 
kassavarat säilyttäen käteisel-
lä tai ensin kerätään ”ylisuuri” 
nettovarallisuus. Käteisellä os-
tettaessa pellon oston vaiku-
tus nettovarallisuuteen on hy-
vin vähäinen. Toki pellon vero-
tusarvo siirtyy taseeseen, mutta 

se on hyvin pieni käypään ar-
voon verrattuna (pelto muuta-
mia kymmeniä euroja/ha ja sa-
laojat muutamia satoja euro-
ja/ha). Tällöinkään ei kanna-
ta menettää hyviä kassavaroja. 
Ylisuuren nettovarallisuuden ti-
lanteessa optimaalinen verota-
so saavutetaan usein 10 % pää-
omatulo-osuudella nettovaral-
lisuudesta. Tällöin on vara hei-
kentää nettovarallisuutta, kos-
ka vaihtoehtona on 20 % pää-
omatulo-osuus.

Negatiivinen nettovaralli-
suus tarkoittaa sitä, että tilalla 
on velkojen lisäksi verovelkaa eli 
veroja on maksettu tilan käyttö-
katteeseen suhteutettuna liian 
vähän. Verovelkaa muodostuu 
usein myös ison investoinnin 
jälkeen, kun tiukkaa talousti-
lannetta pyritään paikkaamaan 
poistamalla käyttöomaisuutta 
lainanlyhennyksiä ja investoin-
teja nopeammin.

Investoinnin aikainen 
talouden suunnittelu

Investointisuunnitelmissa kes-
kitytään usein pitkän aikavä-
lin maksuvalmiuden suunnit-
teluun. Investoinnin aikainen 
maksuvalmiustilanne ja inves-
toinnin ylösajon jälkeinen tilan-
ne tulee ottaa huomioon suun-
nitelman mukaisesti. Mikäli in-
vestointiin nostetaan korkotu-
kilainaa, lainassa on yleisesti 
kahden vuoden lyhennysvapaa. 
Lyhennysvapaa tulee hyödyntää 
ennen kaikkea kassavarojen kar-
tuttamiseksi. Tuotanto ajetaan 
ylös yleensä kahden vuoden ku-
luessa. Lyhennysvapaan jälkeen 
alkavat lyhennykset ja lisäksi tu-
loksen noustessa myös verojen 
määrä kasvaa. 

Investoinnin jälkeinen vero-
jen määrä voi yllättää. Alla on 
esimerkkilaskelma verojen mää-
rän noususta:

ennen investointia:
1) 30 lehmää 
2) Tulos 60 000 €
3) Nettovarallisuus 150 000 €
4) Jako kahdelle verotuksessa
5) Verot 11 829 €

investoinnin jälkeen:
1) 70 lehmää
2) Tulos 120 000 €
3) Nettovarallisuus 300 000 €
4) Jako kahdelle verotuksessa
5) Verot 31 244 €

Ennakkoverot nousevat tu-
loksen ja nettovarallisuuden 

kaksinkertaistuttua 264 % eli 
kuukausitasolla n. 1 000 euros-
ta 2 600 euroon. Mikäli ennak-
koveroja ei ole nostettu tarpeek-
si suhteessa tulokseen, jälkive-
roja voi tulla tässä tapauksessa 
jopa 20 000 €. Jälkiverot voivat 
tuottaa huomattavia vaikeuk-
sia, mikäli kassa ei ole kunnos-
sa. Verolaskelma on tehty Vero-
Esko 2014 -laskurilla, jossa on 
käytetty keskimääräistä kunnal-
lisveroprosenttia. 

Suunnitelmallisuutta 
talouteen
ProAgrian taloussuunnitelmat 
sisältävät keinot ja askelmerkit 
haluttuun tavoitteeseen pää-
semiseksi. Maatilayrityksissä 
suunnitelmallisen taloudenpi-
don tavoitteena on hyvän ta-
loudellisen aseman säilyttämi-
nen tai siihen pääseminen. Hy-
vän maksuvalmiuden säilyttä-
misen tärkeimpänä yksittäisenä 
tekijänä on talouden suunnit-
telu, riippumatta tilan kehitys-
vaiheesta. Hyödynnä suunnit-
telussa ProAgrian talousasian-
tuntijoiden ammattitaito!

Suunnitelmallinen talouden-
pito turvana tulevaisuuteen
Talouden suunnittelun lähtökohta on riittävät kassavarat. Aiempi suositus 

on ollut 10 % liikevaihdosta, mutta tällä hetkellä 20 % on lähempänä 

riittävää tasoa, etenkin investoineilla tiloilla. Perusteena on voimakas 

tuottajahintatasojen lasku (kustannus–tuotto -suhteen heikentyminen) 

ja tukien siirtyminen myöhempään ajankohtaan. Jatkossa maatalous-

markkinoiden tasaannuttua 10 % voi riittää. Kassavarojen kartuttaminen 

tällä hetkellä ilman investointejakin voi olla vaikeaa, mikäli kassa on 

käytetty hyvien tuottajahintojen aikaan. 

Kuva: Pixhill

Teemu
Kinnunen

Talousjohtamisen asiantuntija
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Maatiloilla pääomatulon mää-
rää voi vielä säätää valitsemal-
la optimaalisen prosentin, jolla 
pääomatulojen osuus lasketaan 
nettovarallisuudesta. Vaihtoeh-
dot ovat 0 %, 10 % ja 20 %. Pit-
källä aikajänteellä kannattaa 
harkita nettovarallisuuden kas-
vattamista niin, että 10 % käyt-
tö optimoi verotuksen. Mah-
dollisen lisäpellon oston jälkeen 
prosentin voi vaihtaa 20 %:ksi ja 
tyypillistä verotuksen kiristymis-
tä lisäpellon oston takia ei ta-
pahdukaan!

Lyhennykset ja poistot 
kulkemaan käsikynkkää
Lainojen lyhennysten ja pois-
tojen pitää kulkea käsi kädes-
sä, maksuvalmiusmielessä vie-
lä niin, että velkamäärä vähi-
tellen saavuttaa menojäännös-
ten summan. Erityisesti nyt, 
kun huonon markkinatilanteen 
takia on haettu lainojen lyhen-
nyslykkäyksiä, poistojen tekoa 
kannattaa miettiä todella tark-
kaan. Poistopohjan ylittävä vel-
ka maksetaan aina jo verotetul-
la tulolla. Kun poistoja tehdään 
suhteellisesti enemmän kuin vel-

kaa lyhennetään, otetaan käy-
tännössä verovelkaa. Runsaasti 
käytettynä se johtaa ennen pit-
kää maksuvalmiskriisiin. 

Otetaanpa esimerkiksi kak-
si viljelijäpariskuntaa, jolla mo-
lemmilla syntyy puhdasta ansio-
tuloa ilman poistoja 120 000 €. 
Molemmilla on hoidettavana 
40 000 euron lainalyhennys. Pa-
riskunta A, joka on suunnitellut 
verotusta pitkäjänteisesti, voi 
käyttää poistoja täydet 40 000 € 

eli se maksaa ansiotulojen ve-
roa 80 000 eurosta yhteensä  
20 750 €. Yksityistalouteen ja 
vapaaharkintaisiin kohteisiin 
jää käytettäväksi 59 250 €. Pa-
riskunta B on puolestaan teh-
nyt aina täysiä poistoja ja pois-
topohja on lähes syöty. He te-
kevät 10 000 poiston ja maksa-
vat ansiotulon veroa 110 000 € 
tulosta yhteensä 34 250 €. Elä-
miseen on mahdollista käyttää  
45 750 €. Jos he haluaisivat 
saada yksityistalouden käyt-
töönsä saman summan kuin pa-
riskunta A, heidän pitäisi pystyä 
kasvattamaan maatilan tulosta  
30 000 €, sillä heidän margi-
naaliveronsa on noin 45 %. 

Todellisuudessa pariskun-

tien välinen ero on vielä suurem-
pi, koska pariskunnan A netto-
varallisuus on parempi ja sen 
ansiosta he pystyvät ottamaan 
40 000 € enemmän pääoma-
tuloa. Heidän todellinen veron-
sa on 17 400 €. Heille jää käyt-
töönsä samasta tuloksesta rei-
lusti yli kolmannes enemmän 
kuin pariskunnalle B. Pariskun-
ta A on tyytynyt 4-5 vuoden ajan 
investoinnin jälkeen hieman 
pienempään yksityistaloudessa 
käytettävissä olevaan rahamää-
rään, mutta he ovat saaneet uh-
rauksensa monin kerroin takai-
sin sen jälkeen. Ero viljelijäpariin 
B kasva vuosi vuodelta.

Älä lahjoita poistoja!

Poistojen mitoituksessa voi aja-
tella, että yhteiskunta osallis-

tuu viljelijän marginaaliveron 
verran ao. omaisuusosan han-
kintaan. Yllä olevasta kaaviosta 
ilmenee, että ansiotuloa ei kan-
nata poistojen avulla painaa al-
le 16 500 euron, koska yhteis-
kunta on silloin rahoituksessa 
mukana enimmilläänkin vain 
neljänneksen osuudella. Yhteis-
kunnan rahoitusosuus on enim-
millään kolmannes 25 000 € 
ansiotuloon asti. Yhteiskunnan 
osuus nousee 45 prosenttiin ve-
rotettavan ansiotulon ylittäessä  
40 000 € ja 50 % raja ylittyy 
noin 72 000 € kohdalla. Inves-
tointiin purettu tasausvaraus on 
etukäteen tehtyä poistoa ja var-
sin harvoin verotuksellisesti jär-
kevää. Poistoista kannattaa ot-
taa yhteiskunnalta paras saata-
vissa oleva hinta!

Käytännössä pitkäjänteinen 

verosuunnittelu tarkoittaa, et-
tä tulisi pyrkiä ennakoimaan 
5-10 vuoden kuluttua saavu-
tettava verotettavan tulon ta-
so. Poistojen mitoituksella ja 
järkevillä investoinneilla sääde-
tään nettovarallisuus pikku hil-
jaa sellaiseksi, että kokonaisve-
rotus on kohtuullista niin nyt 
kuin viiden tai kymmenen vuo-
den kuluttuakin.

Pitkäjänteinen verosuunnittelu 
kannattaa maatiloilla
Verotusta kannattaa suunnitella 5-10 vuoden 

aikajänteellä, koska nykyinen verojärjestelmä 

kannustaa pääomatulojen hankintaan tulotason 

noustessa. Käytännössä asialla on merkitystä kun 

ansiotulon marginaalivero ylittää pääomatulojen 

veroprosentin noin 25 000 euron kohdalla. Netto-

varallisuuden tietoisen kehittämisen avulla osa 

verotettavasta tulosta voidaan muuntaa pää-

omatuloksi.

Juha
Hämäläinen

Kehityspäällikkö

Nykyään ei kannata vain ajelehtia tai pai-
naa päätä pensaaseen ja toivoa parasta. 
Omalle toiminnalle on syytä asettaa ly-
hyen ja pitkän aikavälin tavoitteita. Ää-
rettömän tärkeää on myös toiminnan 
mitattavuus. Ilman mittareita ja tuotan-
nosta saatavia todellisia lukuja on vaikea 
tietää, millä tasolla tuotanto oikeasti 
on. Laskelmista ja eri raporteista, esim. 
kausiraportit ja Tilakunto, saadaan tie-
toa toteutuneesta sitä kattavammin, mi-
tä paremmin Tulosanalyysin ja Talous-
Wisun tyyppisiä laskelmia on teetetty.

Proagrialaisiin laskelmiin liittyy ver-
taistiedon käyttö. Omien tulosten ver-
tailu erityisesti samantyyppisten tilojen 
tuloksiin on tärkeää, mikäli tuotannosta 
halutaan saada parempia tuloksia. Kun 

jotkut tilat ovat päässeet tunnusluvuil-
laan parhaan neljänneksen joukkoon, on 
kaikilla mahdollisuus päästä samantyyp-
pisiin lukuihin. Mikäli ollaan jo parhaas-
sa neljänneksessä tai peräti parhaassa 
kymmenyksessä, voi tekemistä silti vie-
lä parantaa.

Neuvonnan vaikuttavuudesta on 
vahvaa näyttöä. Ei ole sanahelinää sa-
noa: ProAgria – onnistumme yhdessä! 
Kun toiminta on systemaattista ja mää-
rätietoista, tuloksia syntyy. Esim. ProAg-
ria Länsi-Suomen nurmiryhmissä on te-
hostettu nurmiviljelyä. Rehutuotannon 
parantuminen näkyy suotuisasti navetal-
la ruokintakustannusten alenemisena ja 
maitotilissä 
Lähde: ProAgria Länsi-Suomen nurmiryhmät

Mitä mittaat, sitä voit parantaa ja johtaa
Säilörehun tuotanto eri vuosina v. 2011 v. 2014

Sadon määrä, kgka/ha 7 188 8 400
Kylvöt, e/ha 15 43
Lannoitukset, e/ha 138 143
Typensitojakasvien käyttö, % tiloista 35 78
Korkeintaan kaksi kasvilajia nurmiseoksessa, % tiloista 75 15

Alla on esimerkkinä otanta monipuolisesti ProAgrian palveluita käyttävien asiakkaiden 
tuloksista vuodelta 2014 verrattuna vuoteen 2012
 
 v. 2014 muutos  Kehityksen
  (vrt. v. 2012) suunta

Keskituotos, kg/lehmä 9 414 + 286  
Maidon tuotantokustannus, snt/myyty litra 49,03 -3,97 
Maitotuotto-rehukustannus, snt/litra  37,14 + 1,59
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Maa- ja kotitalousnaiset

Kruununvoudintalon syksy on 
mennyt työssä ja touhussa ihan 
huomaamatta. Uusia asiakas-
kontakteja on syntynyt mm. yri-
tysvierailujen merkeissä. Lisäksi 
lukuisat perhejuhlat ovat työllis-
täneet mukavasti.

Syksyn ehdoton kohokohta 
on ollut kynttilän valossa viete-
tyt Rakkauden illat, joissa kruu-
nunvouti Willingshusen saapuu 
kartanoon hämäriltä kauppa-
reissuiltaan keskelle vaimonsa 

Ingridin järjestämiä yllätysillal-
lisia. Mukanaan vouti toi tuliai-
sena Tallinnasta kauniin Hedvi-
gin, mikä aiheuttikin draamaa 
ja säkenöintiä illan kulkuun. 
Konservatorion oppilaiden esit-
tämät kauniit rakkauslaulut 
saivat kylmät väreet kulkemaan 
vieraiden iholla. Illan aikana esi-
tysten lomassa nautittiin syksyn 
teemaan sopiva kolmen ruoka-
lajin menu, jossa riistaherkut 
näyttelivät pääosaa. Kiitos kai-

kille vieraille ja illan esiintyjille 
ainutlaatuisesta elämyksestä! 

Syksy jatkuu vuoden loppua 
kohti kiireisenä. Pikkujoulut lä-
hestyvät ja niitä on varattukin 
jo kaikille viikonlopuille. Pikku-
jouluissa tarjotaan perinteisiä 
jouluruokia ja tilauksesta myös 
mukavaa jouluista ohjelmaa. 
Joulun alla kajahtavat myös ko-
vasti toivotut Kauneimmat jou-
lulaulut.

auli Saukko

22.11. Kruununvoudintalon Joulumyyjäiset

marras-/joulukuu 
 Kruununvoudintalon Pikkujoulut
 (varaa päivä Aulilta!)

17.12. Kauneimmat Joululaulut

20.12. Joulukonsertti & Jouluevankeliumi

Rakkauden iltoja ja pikkujouluja
Kruununvoudintalolla

Kuva: Mikko Saukko

Kuva: Auli Saukko

Kruununvouti Willinghusenin Rakkauden ilta -elämysillallisten toteutus oli Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten, Ajankaiun ja Keski-Pohjanmaan konservatorion yhteistyön tulos.

Kruununvoudintalon 
tapahtumakalenteri

syksy 2015 PP

Syksyn ehdoton 
kohokohta 
Kruunun-

voudintalolla 
on ollut 

kynttilänvalossa 
vietetyt 

Rakkauden 
illat.
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Maa- ja kotitalousnaisten johtokunta on upea ja aktiivinen naispo-
rukka. Johtokunnassa on kahdeksan naista eri puolilta maakuntaa. 
Kokoustamme noin neljä kertaa vuodessa ja käymme Johannan esit-
telyn pohjalta keskustelua toimintasuunnitelmasta, taloudesta sekä 
muista hallintoon liittyvistä asioista. Kokouksiamme leimaa halua 
kokoontua, kokea yhteisöllisyyttä, vaikuttaa sekä puhua maaseudun 
naisten asioista ja ilmiöistä. 

Viimeisimmässä kokouksessamme Kruununvoudintalolla Kokko-
lassa pohdimme sitä, miten voimme kannustaa ja saada maaseudun 
naisia mukaan yhdistysten ja piirikeskuksen toimintaan. Puheet me-
nivät tunteisiin. Kirjaimellisesti. Koimme, että toiminnan täytyy kos-
kettaa. Ihmisen pitää tuntea halua toimia yhdessä. Keskustelimme 
siitä, kuinka yksilöllisyyttä korostavassa yhteiskunnassamme tulee 
vastapainoksi halu saada elämyksiä, iloa sekä yhdessä tekemisen ja 
kokemisen tunteita. Johtokunta haluaakin kannustaa maaseudun 
naisia kohtaamaan ja tukemaan toisiaan. Vertaistuki ja keskustelu 
esimerkiksi perheen arjesta ja maaseudulla asumisesta on iso anti, 
jota naiset yhteisissä kohtaamisissa eri puolilla maakuntaa tuovat 
esiin. 

Ihmiselle on hyväksi kuulua johonkin ja olla osa jotakin. Tunne 
siitä, että minä välitän ja minusta välitetään kantaa läpi vaikeiden 
aikojen. Johtokunnan jäsenet haastavat vuonna 2016 maakunnan 
naiset tutustumaan maa- ja kotitalousnaisten toimintaan joko pai-

Johtokunnan terveiset  
– tunnetta peliin

Maa- ja kotitalousnaisten 
Naisvoimaa-viikolla her-
kutellaan ja ihastellaan 
Pohjolan upeita super-
ruokia. Naisvoimaa-
viikko järjestetään 25.–
31.1.2016. 

Superruokina tai 
”superfoodeina” mainos-
tetaan monia kaukomailta 
tuotuja elintarvikkeita. Aina 
ei kuitenkaan tarvitse lähteä merta 
edemmäs kalaan, sillä Pohjolan metsien, 
peltojen ja järvien antimet ovat super-
ruokaa parhaimmillaan. Paikallisyhdis-
tyksiä kannustetaan järjestämään tapah-
tumia, joissa havainnollistetaan Pohjo-
lan superruokien, kuten metsämarjojen, 

täysjyväviljojen ja kasvisten hy-
viä ominaisuuksia. 

Joko sinun yhdistyk-
sesi on suunnitellut ta-
pahtuman Naisvoimaa-
viikolle? Lue lisää: www.
maajakotitalousnaiset.
fi/superruoka tai www.

maajakotitalousnaiset.fi/
naisvoimaaviikko.
Kaurasta kaaliin, muikus-

ta mustikkaan – Pohjolan superruu-
at lautasille -hanketta rahoittaa maa- ja 
metsätalousministeriö. 

Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalous-
naiset ovat valinneet Reisjärven Kan-
gaskylän Maaseutuseuran ja Maaseu-
tunaiset Vuoden maisemateko -kilpai-
lun alueelliseksi voittajaksi. Tunnustus 
on myönnetty ansiokkaasta työstä ko-
timaiseman hyväksi. 

Kangaskylän Maaseutuseuran ja 
Maaseutunaisten maisematekoa ku-
vaa ympäristötietoisuus ja suomalai-
sen järvimaiseman vaaliminen. Maise-
mateossa korostuvat myös vahva hy-
vinvointi- ja virkistysnäkökulma, ky-
läläisten osallistaminen maisemaa ja 
ympäristöä parantaviin toimiin sekä 
yhdessä tekeminen. Kyläläisten toi-
mintaan sisältyy myös tulevaisuuden 
visioita.

Kangaspäänjärven yhteisen uima-
rannan, Kangasloiskeen kasvillisuutta 
on raivattu ja kyläläiset ovat rakenta-
neet laiturin, uimakopit, grillikatokset 
ja puuceen. Maaseutunaiset huolehti-
vat rannan siisteydestä kesän aikana. 
Kangaspäänjärven kunto huolestut-
ti kyläläisiä 1990-luvun lopulla ja jär-

vellä on sittemmin toteutettu kunnos-
tushanke, jonka seurauksena järven 
vedenlaatu parani aktiivisen hoitoka-
lastuksen ansiosta. Hoitokalastukseen 
osallistuivat innolla kylän naiset, mie-
het ja lapset. Kangasloiskeessa on pi-
detty monet talkoot, kyläjuhlat ja ran-
tapirskeet. Seuraavaksi maaseutuseu-
ralaiset rakentavat Kangasloiskeen ui-
marannalle rantasaunan ja perustavat 
siihen saunaseura-jaoston. Myös jär-
ven kunnostuskalastus jatkuu nuotta-
uksilla syksyn tullen.

Keski-Pohjanmaan vuoden maise-
mateon valitsi raati, johon kuuluivat 
Keski-Pohjanmaan maa- ja kotitalo-
usnaisten piirikeskuksen toiminnan-
johtaja Johanna Hylkilä ja piirikeskuk-
sen maisema- ja ympäristöasiantuntija 
Jaana Höglund sekä Johanna Kullas, 
joka toimii ylitarkastajana Etelä-Poh-
janmaan Elinkeino-liikenne ja ympäris-
tökeskuksessa. Voittaja palkitaan Pro-
Agria Keski-Pohjanmaan sekä Keski-
Pohjanmaan maa- ja kotitalousnais-
ten vuosikokouksessa 24.11.2015. 

Vuoden maisemateko -kilpailun 
voitto Reisjärvelle

kallistasolla tai maakunnan yhteisissä tapahtumissa. 
Kuluvasta vuodesta kiittäen ja talvea odotellen, 

riitta, Leila, Tarja, Marjo-riitta, Anu, Sanna, Tuula ja raija

Maa- ja kotitalous-
naisten johtokunta: 

vas. Sanna Kokkoniemi, 
Tarja Huopana, Tuula Tervamäki, 
pj. Riitta Huhtala, kyykyssä Raija 

Virta ja Anu Karhulahti, seisomassa 
Leila Niemelä ja Marja-Riitta 

Pajala. Riitan ja Leilan 
välissä Johanna Hylkilä.

Tammikuu 25.-31.1. Naisvoimaa-viikko (teemana Superruoka), 
toiminnansuunnittelukierros maakunnassa

Helmikuu
11.2. 112-päivä (teemana Kotivara)

14.2. Rakkauden Ilta -elämysillallinen, Kruununvoudintalo

maaliskuu

8.3. Kansainvälisen Naistenpäivän hyvinvointiluento      

20.3. MKN kirkkopyhä

ilm. myöh. Puheenjohtajien & sihteerien koulutuspäivät

Huhtikuu

9.-10.4. Valtakunnallinen MKN-jäsentapahtuma (historiikin julkaisu), 
Helsinki

16.-17.4. OIKEIN & NURIN -käsityöristeily, Viking Grace

25.4.-2.5. Jäsenmatka Garda-järvelle ja Venetsiaan

Kesäkuu 11.6. Impin päivä (teemana Vieraslajit ja niiden poisto)

Heinäkuu ilm. myöh. Kruununvoudintalon kesäteatteriesitykset

elokuu

ilm. myöh. Kruununvoudintalon kesäteatteriesitykset

19.8. Elokuiset Navettabileet, Lohtaja

26.-28.8. Reinin (Saksa) maa- ja kotitalousnaiset vierailulle

Syyskuu

Kekri-ruokatapahtuma(t) maakunnassa

2.9. Elokuiset Navettabileet, Lohtaja

3.9. Keskiaikaiset markkinat, Kaarlelan kotiseutumuseo, Kokkola

5.9. Yrittäjäpäivä

30.9. Vuoden maisemateon valinta (maakunnallinen)

Lokakuu

Kekri-ruokatapahtuma(t) maakunnassa

15.10. Kansainvälinen maaseudun naistenpäivä      

31.10. Vuoden maa- ja kotitalousnaisen valinta (maakunnallinen)

31.10. Vuoden maisemateon valinta (valtakunnallinen)

marraskuu

19.-29.11. Paloturvallisuusviikko (teemana Muonitus)

22.11. Vuosikokous, Kokkola 

Kruununvoudintalon pikkujoulut

Joulukuu Kruununvoudintalon pikkujoulut

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Toimintakalenteri 2016

Superruokaa Pohjolasta
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Maaseutu meissä – 
juuret maalla

Ensi vuonna aloitamme maa- ja 
kotitalousnaisten uuden stra-
tegiakauden. Teemamme on 
Maaseutu meissä ja sloganina 
Juuret maalla. Kaikkien suoma-
laisten sisällä on pieni tai isom-
pi pala maaseutua, sillä ovat-
han juuremme vahvasti maaseu-
dulla. Maa- ja kotitalousnaisten 
visio viiden vuoden päähän on 
Maistuva, viihtyisä ja elinvoi-
mainen maaseutu – hyvinvoi-
vat suomalaiset. Rakennamme 
maaseutua, jonka vahvuuksina 
ovat vahva paikallinen ruoka-
kulttuuri, hoidettu maaseutu-
maisema ja kulttuuriympäristö, 
kilpailukykyinen yritystoiminta 
sekä yhteisöllisyys.

Kevään 2016 aikana järjes-
tämme yhdistysten puheenjoh-
tajille ja sihteereille koulutusti-
laisuuden, jossa perehdytään 
uuteen strategiaan ja sen jal-
kauttamiseen yhdistyksissä.

Naisvoimaa–päivästä 
Naisvoimaa-viikoksi 
25.–31.1.2016
Pohjolan superruuat ovat pää-
osassa Naisvoimaa-viikolla, jo-
ka järjestetään 25.–31.1.2016. 
Kannustan yhdistyksiä järjestä-
mään Pohjolan superruuat -ta-
pahtumia yhteistyössä muiden 
yhdistyksien kanssa. Lisätietoja 
Seijalta.

Naisvoimaa-viikolle ajoit-
tuu myös toiminnansuunnitte-
lukierroksemme. Kts. tarkempi 
aikataulu kiertuepaikkakunnis-
ta alla olevasta taulukosta. Toi-
mikoon Naisvoimaa-viikko yh-
distysten kevätkauden toimin-
nan käynnistäjänä!

Varautuminen ja 
kotivara

Ensi vuonna järjestössämme 
nostetaan kotitalouksien oma-
toimisen varautumisen asiat 
esille. Tarkoitus on kannustaa 
ihmisiä kiinnittämään huomio-
ta poikkeustilanteisiin varautu-
miseen. 

OIKEIN & NURIN–
käsityöristeily 

Hurjan suosion saanut Oikein 
& Nurin–käsityöristeily järjes-
tetään Viking Gracella 16.–
17.4.2016. Risteilypaketin hin-
nat alkaen 176 €/hlö, sis. ris-
teilyohjelman ruokailuineen se-
kä edestakaisen bussikuljetuk-
sen Keski-Pohjanmaalta. Mikä-
li mielit mukaan, varaa paikkasi 
heti tai viimeistään 29.2.2016! 
Lisätietoa risteilystä tammikuun 
toiminnansuunnittelukierrok-
sella – tulethan kuulolle!

Keski-Pohjanmaan  
Maa- ja kotitalous-
naiset Facebookissa
Muistattehan, että Keski-Poh-
janmaan Maa- ja kotitalous-
naisten toimintaa voi seurata 
myös Facebookissa. Voit osal-
listua keskusteluun ja olla mu-
kana kehittämässä toimintaam-
me, otamme mielellämme ide-
oita vastaan. Käy tykkäämässä 
sivustamme!

Myös Kruununvoudintalol-
la on omat Facebook-sivunsa. 
Liity seuraajaksi, niin pysyt ajan 
tasalla Kruununvoudintalon ta-
pahtumista.

www.maajakotitalousnaiset.fi

johanna muistuttaa

MKnKeSKIPOHjAnMAA

TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET
KURSSiT YHTeiSTYöS-
Sä KoKKoLan SeUdUn 
oPiSTon KanSSa:
Ruisleivästä patonkiin, Kok-
kola, la 14.11. klo 10-15, 
Länsipuiston koulu

KURSSiT YHTeiSTYöSSä 
PeRHonJoKiLaaKSon 
KanSaLaiSoPiSTo KanS-
Sa:
Herkutellaan kotimakkaroil-
la, Halsua, la 21.11. klo 10, 
yläkoulun kotitalousluokka

HYgieniaKoULUTUKSia 
Ja HYgieniaTeSTaUKSia 
voi tilata Seija Varilalta, 
p. 0400 137 899.
Hygieniakoulutuksen hinta 
on 62 €/ hlö (sis. alv.), 
sis. koulutuksen, testin ja 
passin. Pelkkä testi ja passi 
43,05 €/ hlö (sis. alv).

➽ www.proagria.fi/kp ->  
 Maa- ja kotitalousnaiset

Maa- ja kotitalousnaiset

LiSäTieToJa maa- Ja KoTiTaLoUSnaiSTen TiLaiSUUKSiSTa 
Seija varilalta, p. 0400 137 899 tai seija.varila@maajakotitalousnaiset.fi. 

aiKa Klo PaiKKa

25.1.2016 18.30 Kalajoki, Mehtäkylä, paikka avoin

26.1.2016 12.00 Lestijärvi, Syrin koulu

26.1.2016 18.30 Himanka, Uunilan matkailutila

27.1.2016 12.00 Kaustinen, Pelimannitalo

27.1.2016 18.30 Kokkola, Kruunuvoudintalo

28.1.2016 18.30 Perho, Perhon OP:n kerhohuone

1.2.2016 18.30 Reisjärvi, OP:n kerhohuone

Maa- ja kotitalousnaisten toiminnan-
suunnittelutilaisuudet 2016

Kasvisaarteen arvoitus -tapahtumassa houkutellaan 
esiin ruokarohkeat salapoliisit ja tutustutaan kasvik-
siin, hedelmiin ja marjoihin kaikin aistein. 

Maa- ja kotitalousnaiset järjestävät 300 aistiläh-
töiseen ruokakasvatukseen perustuvaa tapahtumaa 
päiväkodeissa ympäri Suomen vuosina 2015–2016. 
Keski-Pohjanmaallakin tilaisuuksia on ollut syksyn ai-
kana jo useita. Tapahtumassa lapset pääsevät rat-
kaisemaan jännittävää kasvisaarteen arvoitusta. Yh-
teiset tehtävät haastavat aistit ja tarjoavat kiehtovia 
elämyksiä monipuolisesta kasvisten maailmasta. Ta-
pahtuma huipentuu, kun nokkelat salapoliisit saavat 
omat suurennuslasit ja kunniakirjat. Lasten vanhem-
mille ja päiväkodin henkilökunnalle jaetaan ruoka-
kasvatusta tukevaa materiaalia.  

Lisää kasviksia lasten lautasille
Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa 
hankkeessa on kehitetty leikki-ikäisille sekä päiväko-
din henkilöstölle sopiva Kasvisaarteen arvoitus -toi-
mintamalli materiaaleineen. Hankkeessa järjestetään 
valtakunnallisesti 300 toimintamalliin perustuvaa ta-
pahtumaa, joilla tavoitetaan 12 000 leikki-ikäistä. 

Kasvisaarteen arvoitus leikki-ikäisille -hankkeen 
ensisijaisena tavoitteena on lisätä 3–7-vuotiaiden 
lasten kasvisten, hedelmien ja marjojen käyttöä käy-
tännönläheisellä ja makukoulumenetelmiin perustu-
valla neuvonnalla. Pitkän tähtäimen tavoitteena on 
edistää leikki-ikäisten terveyttä. Lisäksi tavoitteina on 
lisätä tietoa ja kiinnostusta kasviksista, hedelmistä ja 

marjoista, terveellisistä ruokailutottumuksista ja ais-
tilähtöisestä ruokakasvatuksesta leikki-ikäisten per-
heissä. Tapahtumien ja materiaalin avulla kannus-
tetaan päiväkotien henkilöstöä hyödyntämään aisti-
lähtöistä ruokakasvatusta.

Salapoliisityötä Keski-Pohjanmaalla
Seija Varila on järjestänyt Kasvisaarten aarrejahtia leik-
ki-ikäisille useilla keskipohjalaispaikkakunnilla. Päivä-
koti-ikäiset lapset ja aikuiset ovat päässeet kasvisten, 
hedelmien ja marjojen makuun leikin varjolla. Vas-
taanotto on ollut päiväkodeissa innostunut ja myön-
teinen. Aarrejahdit jatkuvat vuoden 2016 keväällä.

➽ www.maajakotitalousnaiset.fi/kasvisaarre

Vesa Hannonen keräsi huikean 
marjasaaliin: 5 050 litraa. Han-
nonen kertoo marjastaneensa 
poikasesta saakka. Parhaimpi-
na marjavuosina hän on nouk-
kinut vielä tätäkin suurempia 
saaliita. 

Siikajoen Maa- ja kotita-
lousseuran 11-henkinen jouk-
kue uurasti ämpäreihinsä yh-
teensä 7 500 litraa marjoja. 
Jokainen ryhmän jäsen poimi 
siis keskimäärin yli 670 litraa 
marjoja. Joukkueessa oli mu-
kana myös kouluikäisiä lapsia, 
ja eräs joukkueen jäsenistä poi-

mi marjoja lahjaksi vanhainko-
teihin. 

Seitsemän kilometrin 
ämpärijono

Kilpailuun ilmoitettiin liki 
250 000 litraa metsämarjoja. 
Jos kaikki kerätyt marjat laitet-
taisiin 10 litran ämpäreihin, 
syntyisi ämpäreistä liki seitse-
män kilometrin jono. Marjoista 
riittäisi 1,2 miljoonalle ihmiselle 
kahden desin suositeltu päivän 
marja-annos. Marjakilpailuun 

osallistui yli 1 500 henkeä. Ryh-
miä kisaan osallistui sata. Ryh-
missä oli mukana niin maa- ja 
kotitalousnaisten paikallisyh-
distyksiä kuin perheitä ja muita 
porukoita. Keskivertomarjasta-
ja keräsi kisassa 168 litraa mar-
joja. Eniten kerättiin puolukkaa 
ja mustikkaa. 

Kilpailun yhteistyökumppa-
neina ovat Suomen Sokeri ja 
muovituotteita valmistava koti-
mainen Plastex. Kilpailu on osa 
Maa- ja kotitalousnaisten kaksi-
vuotista Metsästä voimaa -kam-
panjaa.

Marjakisan voittoon 
yli viidentuhannen litran 
marjasaaliilla
Maa- ja kotitalousnaisten Miljoona litraa metsämarjoja -kilpailun voittajat 

on valittu. Yksilökisan voitti Vesa Hannonen Haapavedeltä ja ryhmäsarjan 

Siikajoen Maa- ja kotitalousseuran joukkue. 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Ruokarohkeat salapoliisit 
kasvisaarteen jäljillä
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Kaunis Gardajärvi, Venetsia ja  
Sveitsin Alpit  

24.4 – 2.5.2016  
 

Lähde mukaan matkalle Italiaan ja kauniille Gardajärvelle! Matkan 
aikana näemme upeita alppi- ja järvimaisemia sekä tutustumme 

useaan viehättävään pikkukaupunkiin. Käymme kiehtovalla Isola del 
Gardan saarella ja tarunhohtoisessa Venetsiassa. Finnairin lento 
mennessä Zürichiin, paluu Münchenistä. Kuljetukset kohteessa 

hoidamme omalla bussillamme ja retkillä mukana on suomenkielinen 
paikallisopas. 

Lisätietoja ja matkaohjelman saat meiltä: 

 
Puh (06) 8238 300 

myynti@kokkolanmatkatoimisto.fi 
www.kokkolanmatkatoimisto.fi 
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Oikein & Nurin -risteily
Lankaherkut käsityökattauksella 

Vuorokausi merellä on juuri sopivan pituinen irtiotto arjesta niin käsityötaitureille kuin 
uutta harrastusta kaipaaville. Tule mukaan samanhenkiseen seuraan ja nauttimaan moni-
puolisesta ohjelmasta:
    uutuusneulemallit    Kölnin käsityömessujen neulemuotishow 2016    lankoja ja tuote-esittelyjä (Permin, Rico, 
Regia, Schachenmayr, DMS, Austermann)   työpajat    puikot ja koukut    tandemvirkkauskilpailu    neuvoja    ohjeita      
    neulekahvila    esiintymässä Rock the Ballet

Hintaan sisältyy: 
   Vuorokauden risteily Turusta valitussa hytissä    tervetulotilaisuus kuohuviineineen    Meriaamiainen ja buffet-
päivällinen paluumatkalla    erikoisohjelmaa kokoustilassa    kahvi- ja hedelmätarjoilu kokousosastolla    tuotekassi 

Varaa netissä, vikingline.fi, 
tai soita myyntipalveluumme, puh. 0600 41577
(1,75 €/vastattu puhelu + pvm./mpm.).
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Yhteistyössä: 

Vuorokauden 
risteily, 

Viking Gracella
16.4.2016

esim.  99  €
hlö, Seaside Two -hytti

Tuote: FKLANKA

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

Saat alennuksia siemenannoksista  ja monia muita etuja

Semexin jalostussuunnitelman ja

eläinaineksen avulla parannat

karjasi kannattavuutta.

Terveet ja tuottavat lehmät tuovat

hyvinvointia myös hoitajille.

Paranna lehmiesi
vastustuskykyä
Immunity-sonneilla!

Lähde Semexin sopimusasiakkaaksi!

Isossa yksikössä tarvitaan tyypiltään yhtenäinen eläinaines.
Liisa ja Juha Vuorela Koskenojan tilalta ovat tyytyväisiä
Semexin sonnien tyttäriin.

Lähde mukaan matkalle Italiaan ja kauniille Gardajärvelle! 
Matkan aikana näemme upeita alppi- ja järvimaisemia sekä 
tutustumme useaan viehättävään pikkukaupunkiin. Käym-
me kiehtovalla Isola del Gardan saarella ja tarunhohtoi-
sessa Venetsiassa. Finnairin lento mennessä Zürichiin, pa-
luu Münchenistä. Kuljetukset kohteessa hoidamme omal-
la bussillamme ja retkillä mukana on suomenkielinen pai-
kallisopas.

Lisätietoja ja matkaohjelman saat meiltä:
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24.4. – 2.5.2016

Kaunis gardajärvi, 
venetsia ja 

Sveitsin alpit

Puh (06) 8238 300
myynti@kokkolanmatkatoimisto.fi

www.kokkolanmatkatoimisto.fi

ProAgria Maatalouskalenterissa 
on ammattitietoa ja tilaa omille 
muistiinpanoille. Kalenterin mu-
kana tulevaan Viljelymuistiinpa-
not-taskukalenteriin voi tehdä 
lohkokohtaiset muistiinpanot. 

Maatalouskalenterin A5-ko-
koisessa pöytäkalenterissa on 
246 sivua ja käytännöllinen kier-
residonta. Viljelymuistiinpanot-
taskukalenterin laajuus on 80 si-
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