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Ruokinnan ohjauspalvelut uudistuvat tuotosseuran-
nan juhlavuonna. Uutta on myös Karjatsekki-palvelu, 
joka tarjoaa täsmäapua siihen, mikä navetassa, ruo-
kinnassa tai eläinterveydessä hiertää. KarjaKompas-
sin Päivälaskelma auttaa karjan ruokinnan oikeellisuu-
den – niin ravinto-opillisen kuin taloudellisen – selvit-
tämisessä sekä ruokinnan suunnittelussa että käytän-
nön ruokinnan toteutuksessa. Rehunäytteet ja Päivä-
laskelmat on lyömätön yhdistelmä kuluneen kesän re-
huja ja ruokintaa suunniteltaessa. Uutuudet ovat esil-
lä lokakuussa KoneAgriassa Jyväskylässä, ja tilojen käy-
tössä jo nyt.

KoneAgriassa juhlimme tuotosseurannan 120. toi-
mintavuotta. Tuotosseurannan tietoihin pohjautuvat 
monet tilanjohtamisen kannalta oleelliset tunnusluvut. 

Ruokintaa optimoidaan tilakohtaisten maitotuotostie-
tojen pohjalta, maitomääristä ja -pitoisuuksista teh-
dään johtopäätöksiä peltopuolen olosuhteista ja mei-
jeriin toimitetun maidon määrä ja laatu ovat maitoti-
lan talouslaskelmien perusta. Myös jalostus pohjautuu 
tuotosseurannan tietoihin. 

Tekoäly ja tiedosta ennustaminen ovat seuraavia 
askeleita, joissa ProAgria tekee määrätietoista työ-
tä tilojen hyödyksi. Viljelijän sähköinen palvelualus-
ta Bisnes+ ja tilakohtaisen hiilijalanjäljen simuloin-
tityökalu Biocode ovat esimerkkejä näistä. Bisnes+ 
ja Biocode ovat ensiesittelyssä KoneAgriassa. Pro- 
Agrian yrittäjäjäsenet saavat pääsylipun KoneAgriaan 
jäsenetuna.

Nähdään KoneAgriassa!

HENKILÖSTÖUUTISIATapahtumakalenteri

Ritva-Liisa Nisula
johtaja
ProAgria Keski-Pohjanmaa
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Uudistuksia ajan hermolla

ProAgria Keski-Pohjanmaa 
Tiedotuslehti asiakkaille, ilmestyy 4 kertaa vuodessa, 33. 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, 2018
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: Saila Suominen

HOMETOKSIINIEN VAIKUTUS TUOTANTOELÄIMIIN SUOMESSA JA 
MAAILMALLA – Nick Adamsin luento
4.10. klo 10–12.30, Ylivieska, Kulttuurikeskus Akustiikka, Koulukatu 2.
Ilmoittautuminen 24.9. mennessä, marjo.pikkumaki@feedex.fi, kahvitar-
joilun järjestämiseksi.

KONEAGRIA JYVÄSKYLÄSSÄ 11.–13.10.

SUHTEET SUJUVAKSI - ARKI PAREMMAKSI –
MAATALOUSYRITTÄJIEN HYVINVOINTIPÄIVÄ
6.11. klo 8.30, Kokkola, Nuorisokeskus Villa Elba, Sannanrannantie 60. 
Lisätietoja Myötätuulta tuottajille -hanke, suvi.lempiala@mtk.fi, 
p. 040 9209 863.

MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN TOIMINTA 
 
AJANKOHTAISTA RUOKA-ALALLA -KOULUTUS 
18.10. klo 11.45–16, Kokkola, Kruununvoudintalo (Kaarlenkatu 43). 
Lisätietoa ja ilmoittautumiset Kirsi Varila, p. 040 196 4434, 
kirsi.varila@maajakotitalousnaiset.fi.

VUODEN MAISEMATEKO -kilpailuaika päättyy 30.9.2018

OSTA TILALTA! -PÄIVÄ 15.9.
Halsua, sadonkorjuumarkkinat, Käpylän ravirata (Ravitie)
Kannus, Tuomolan karjatila (Märsyläntie 106)
Veteli, Leponiemen maatila (Leponiementie 35) 
Kokkola, Molanderin luomutila (Övresåkavägen 260)
Lisätietoja: www.ostatilalta.fi

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

JENNY KLEMOLA
Jenny aloitti uutena maidontuotannon asiantuntija-
na Kannuksen toimipisteessä toukokuussa. Hänen 
työhönsä kuuluvat ruokinnansuunnittelu ja tuo-
tannonohjaus lypsykarjatiloille Kälviän, Lohtajan, 
Himangan ja Sievin suunnilla. Jenny on valmistu-
nut joulukuussa 2017 AMK agrologiksi Ilmajoelta. 
Hän on kotoisin lypsykarjatilalta Ullavasta. Käytän-
nön työkokemusta Jennyllä on nykyaikaisilta lypsy-
karjatiloilta. Jennyä kiinnostaa lypsykarjatilojen kehit-
täminen tuotosseurannan tunnuslukuja ja navettahavain-
toja hyödyntäen. Jennyn yhteystiedot: 043 827 2872 ja 
jenny.klemola@proagria.fi.

KIRSI VARILA
Kirsi aloitti Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalous-

naisten toiminnanjohtajana elokuussa. Hän vastaa 
maa- ja kotitalousnaisten toiminnasta ja taloudes-
ta koko maakunnan alueella. Kirsi on kansainväli-
sen kaupan tradenomi, lisäksi hänellä on markki-
nointiviestinnän erikoisammattitutkinto. Kirsi on 

kotoisin lypsykarjatilalta Perhosta. Hän siirtyy uu-
teen tehtäväänsä Atrian alkutuotannon viestinnän ja 

markkinoinnin tehtävistä. Kirsin yhteystiedot: 
puh. 040 1964 433, kirsi.varila@maajakotitalousnaiset.fi.

SAARA VIITALA
Muhokselta, Pohjois-Pohjanmaalta kotoisin oleva ja 
Kaustisella asuva Saara Viitala sai kipinän maata-
louteen äidinmaidosta. Hän on ollut mukana pie-
nestä pitäen maatilan arjessa vanhempiensa lyp-
sykarjatilalla. Saara on opiskellut maatalousalan 
perustutkinnon Koulutuskeskus Sedussa ja valmis-
tunut kesällä 2018 AMK agrologiksi. Opintojen-
sa ohella hän on ollut maatalouslomittajana, kar-
janhoitajana Ilmajoen koulutilalla sekä Seinäjoen am-
mattikorkeakoulu Oy:llä maatalousalan hankkeissa. Saa-
ra aloitti keväällä maidontuotannon asiantuntijana Perhon, Vetelin, Kausti-
sen, Ullavan ja Halsua alueilla.

Kruununvoudin emäntänä toiminut Auli Saukko on siirtynyt elokuussa teol-
lisuuden tuotekehityksen pariin. Toivotamme Aulille menestystä uudessa työ-
tehtävässään.

Maisema- ja ympäristöasiantuntija Jaana Höglund siirtyy lokakuussa luon-
nonsuojelun ylitarkastajan virkaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen. Toivo-
tamme Jaanalle menestystä uudessa työtehtävässään.

Mila Tuikka suoritti erikoistumisharjoittelunsa tuotosseurannan asiantuntija-
tehtävissä touko-elokuussa. Toivotamme Milalle menestystä opiskelujen pa-
rissa.
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Puheenjohtaja

Kevään lehdessä ennustin säätä tulevalle kesälle, ennakoin lämmintä ja aurinkoista kesää – ja sehän siitä todel-
lakin tuli. Vuodet eivät ole ennenkään olleet veljeksiä ja sään ääri-ilmiöihin saamme mekin totutella tosissam-
me. Maakuntamme pellot ovat kärsineet kuivuudesta laajalti. Vaihtelua pelloilta korjatuissa sadoissa on, osin 
sen mukaan mihin paikalliset sadekuurot sattuivat satamaan ja osin peltojen kasvukunnosta riippuen. Monet 
tilat miettivät miten ja mistä karjalle saadaan rehua. Onneksi on myös päinvastaisia tilanteita.

Keskipohjalaisesta näkökulmasta tämä oli neljäs taloudellisesti haasteellinen ja säiden puolesta toinen vai-
kea vuosi peräkkäin. Tilanne on saanut poikkeuksellisen monet ja yllättävätkin tahot Suomessa heräämään ja 
myöntämään, että nyt on pakko löytyä lisää tukea maataloudelle kotimaisen ruoantuotannon turvaamiseksi. 
Tilanteen vakavuus ja mittasuhteet ovat niin suuret, että valtiovallan lisätoimet tilanteen ratkaisemiseksi jäävät 
tilatasolla sen verran pieniksi, että muitakin keinoja maatalouden kannattavuuden lisäämiseksi on löydyttävä.

Myös kaupan ja elintarviketeollisuuden on osallistuvan kriisin hoitoon. Elintarvikkeiden hintojen on seu-
rattava maatalouden kustannusten nousua ja maataloudelle kuuluu suurempi osuus lopputuotteen hinnasta. 
Maidon ja lihan tuottamiseen vaikuttavista kustannuksista viljan ja rehujen hinnat ovat jo nousseet, lannoit-
teiden hintoja on nostettu tulevalle satokaudelle ja polttoaineidenkin hinnat ovat nousussa. 

Nyt on tekojen aika. Kotimainen elintarviketuotanto on säilytettävä myös tulevaisuudessa. Jäämme odot-
tamaan löytyykö annetuille lupauksille katetta.

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

Kuuma ja kuiva – sekä kesä 
että maatalouskeskustelu
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Meidät tavoitat
ProAgria Keski-Pohjanmaa ry
 
Puhelin 040 521 1735  •  etunimi.sukunimi@proagria.fi  
www.proagria.fi/kp  •  Toimisto avoinna 9.00-15.00

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

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

Neuvo2020 Jari Tikkanen 0400 162 147
Nurmikasvituotanto Sari Harju  040 5234 114
Puutarhatuotanto Kirsi Voho 0400 387 406
Robottilypsyn käyttöönoton apu Sonja Kuronen  043 825 4282
Seosrehuruokinta Sinikka Kreus 044 5263 059
Sikatilojen neuvonta, ProAgria Liha Osaamiskeskus
 Ari Nopanen 0400 432 582
 Maija Yliaho 040 529 0832
Viljakaupan tarkkailu Jouni Huhtala 040 5123 703
Viljelijöiden työterveyshuolto
 Sari Harju 040 5234 114
 Jouni Huhtala 040 5123 703
 Liisa Koskela 050 5120 615
 Taina Kulla 0400 723 288
Yritysten talousjohtamisen asiantuntijapalvelut,  
turkistilojen spv-palvelut Erkki Laide 0400 137 169
Yritysjohtaminen ja laatuasiat Liisa Koskela 050 5120 615
Ympäristöneuvonta, ympäristötukiasiat
 Sirkku Koskela 0400 137 124
 Jari Tikkanen 0400 162 147

KALATALOUSKESKUS
Kalatalousneuvonta Eero Hakala 0400 162 445

MAA- JA KOTITALOUSNAISET 
etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi
Toiminnanjohtaja Kirsi Varila 040 196 4434

RAKENNUSSUUNNITTELU
Elina Tiinanen 040 560 9038

TILITOIMISTOPALVELUT
Sievin tilitoimisto 
 Maija-Leena Eerikkilä 040 5216 416
 Seija Roimela 040 847 9740
Kaustisen tilitoimisto
 Mika Jouppila  044 5234 430
 Kirsi-Maria Saarikettu  043 8254 280
Reisjärven tilipalvelut
 Teemu Kinnunen 0400 137 899
 
RUOKINNAN OHJAUSPALVELUT KOTIELÄINTILOILLE
Halsua, Perho, Veteli Sari Harju 040 5234 114
Perho, Halsua Pekka Polso 040 5234 112
Kannus, Lohtaja, Sievi, Reisjärvi Sinikka Kreus 044 5263 059
Lohtaja, Kälviä Jarmo Karhula 044 5212 210
Lestijärvi, Reisjärvi, Toholampi, Kaustinen, Veteli Katja Kellokoski 040 8492 870
Toholampi, Himanka Sonja Kuronen 043 825 4282
Toholampi, Lestijärvi, Sievi, Kannus, Kokkola Heidi Lehkonen  040 523 4116
Kalajoki, Sievi Tuija Korpela 0400 260 575
Sievi, Reisjärvi, Kälviä, Lohtaja ja Himanka Jenny Klemola 043 827 2872
Perho, Veteli, Kaustinen, Ullava ja Halsua Saara Viitala 040 684 5111
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Halsuan kunta 

Halsuan kunta 

Ajankohtaista

TAVOITAT MEIDÄT ARKISIN KLO 8.15-16 

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

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

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

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

Iina Näyskä

Onnistumme yhdessä!

Teija Hellberg
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Bongaa ProAgria Keski-Pohjanmaan pakettiauto 
10.-30.9.2018 välisenä aikana ja voita Vingan ylellisen 
pehmeä sherpapeitto! Ota kuva ProAgria Keski-Poh-
janmaan tuotosseurannan pakettiautosta, lisää kuva-
si Instagramiin ja tägää se tunnisteella #tuse120paku 
ja bongauspaikkakunta. Raati arpoo ja palkitsee kerran 
viikossa yhden kuvan sherpapeitolla. Voittajalle ilmoite-
taan kommentoimalla kuvaa Instagramissa. Sama hen-
kilö voi osallistua kilpailuun useammalla kuvalla, mutta 
sama kuva ja henkilö voi voittaa kilpailun vain kerran.

ProAgria voi julkaista kilpailuun osallistuneita kuvia verkkosivustollaan, 
Facebook-sivullaan, Instagramissa sekä muissa valitsemissaan kanavissa. 
Osallistumalla kilpailuun osanottajat myöntävät kilpailun järjestäjille oi-
keuden käyttää kilpailun voittajan nimeä/nimimerkkiä eri viestintäkana-
vissa ilman eri suostumusta tai korvausta.

Jättämällä kuvan kilpailuun vakuutat, että sinulla on oikeus käyttä-
määsi materiaaliin ja sen levittämiseen eikä se loukkaa kenenkään tekijän-
oikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia. Kuvan on oltava hyvän maun 
mukainen. Kilpailu ei ole Instagramin sponsoroima, suosittelema, hallin-
noima, eikä millään tavalla liity Instagramiin.

Bongaa paku

Viljelijän voimavaratesti
Melan sivuilta löytyvä Viljelijän voimavaratesti auttaa tunnistamaan 
maatalousyrittäjän arjen jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyviä asioi-
ta. Kyselyn täyttämisen jälkeen ohjelma laatii vastausten pohjalta 
yhteenvedon, jossa vihreät ja punaiset pylväät antavat suuntaa ar-
jen hyvinvoinnista. Testiä suositellaan kaikille maatalousyrittäjille.

   https://voimavaratesti.fi/➽

SEMINAARIN OHJELMA

• Luonnon keruutuotealan mahdollisuudet: 
 Irja Mäkitalo, Rovaniemi

• Yrittäjäesimerkki jalostamisesta, markkinoinnista ja 
brändäyksestä: Eila Kolehmainen, Mesacos Oy

• Markkinat, hinnoittelu ja laadunvarmistaminen: 
 Leena Faven, TKI-koordinaattori, Centria

• Kumina pellon erikoiskasvina: 
 Dan Kjällberg, Caraway Finland Oy

• Sienten suoramarkkinointi ravintoloihin: 
 Terhi Joki, Rovaniemi

• Miten päästä kaupan hyllylle? 
 Maija Hintsala, Kärkkäinen / luontaistuote, urheiluravinteet

• Yhteenveto ja ohjeistus iltapäivään: 
 Antti Koskela, Toholampi

Seminaarin alustajat tavattavissa Käpyhovin aulassa klo 13–14
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Ajankohtaista

Yrittäjäjäsenedut 2018 
Seuraavista palveluista 5 %, enintään 25 €/yksittäinen palvelu.

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

KASVINTUOTANNON 
PALVELUT
– Kasvituotannon seuranta-
 laskelma
– Viljelysuunnittelu
– Nurmipaketit

KOTIELÄINTUOTANNON  
PALVELUT
– Tuotosseuranta
– Karjatsekki
– Bisnes+ -raportit, joista 
 osaan pääsy vain jäsenyyden  
 perusteella

MUUT PALVELUT
– EU-tukineuvonta

JÄSENMOBIILI
– sähköinen jäsenkortti

urakka-foorumi.fi
Urakka-Foorumi on sähköinen kohtaamispaikka koneurakointipalve-
luiden tarjoajille ja asiakkaille. Foorumissa koneurakoitsijat voivat tie-
dottaa ja markkinoida palveluitaan asiakkaille sekä verkostoitua mui-
den urakoitsijoiden kanssa. Koneurakointipalveluiden ostajat voivat 
etsiä sopivia tekijöitä töilleen ja halutessaan lähettää palvelun kautta 
tarjouspyyntöjä. Foorumista löytyvät maaseudun koneyrittäjien tarjo-
amat palvelut muun muassa maarakennus-, maa- ja metsätalous- se-
kä tienhoitourakointiin. Foorumi löytyy osoitteesta www.urakka-foo-
rumi.fi, josta löytyvät linkit foorumin käyttöopas- ja esittelyvideoihin.

Keski-Pohjanmaan Maanviljelys-
seuran Säätiön apurahat

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

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

Lisätietoja antaa Ritva-Liisa Nisula, p. 040 584 9550.

Yhdistysten jäsenrekisterien 
tietoturva kuntoon
Toukokuussa voimaan astunut tietosuoja-asetus velvoittaa kaikkia henkilö-
rekisterejä ylläpitäviä huolehtimaan tietoturvasta entistä tarkemmin. Ase-
tus koskee myös ProAgrian ja maa- ja kotitalousnaisten jäsenyhdistyksiä se-
kä kalatalousyhteisöjä. 

TIETOSUOJASELOSTE
Kaikkien yhteisöjen, joilla on jäseniä (=jäsenrekisterin ylläpitäjä) käyvät läpi, 
millaisia tietoja jäsenistä on tallennettu. Jäsenrekisteriin kerätään vain sellai-
sia tietoja, jotka ovat tarpeellisia yhdistyksen toiminnan kannalta. Jäsentie-
tojen virheettömyys tarkistetaan ja todennetaan, että henkilötietojen käsitte-
ly on asianmukaista ja turvallista. Jokainen rekisterinpitäjä vastaa siitä, että 
omat jäsenrekisterit ovat kunnossa, ne on suojattu ja niitä käsitellään tieto-
suoja-asetuksen edellyttämällä tavalla. Yhdistyksen pitää selvittää myös, mil-
laisia mahdollisia tietoturvariskejä sen jäsenrekisterin hallinnassa on. Kaikes-
ta tästä tehdään kirjallinen dokumentti, joka on nimeltään tietosuojaseloste. 

OIKEUS KÄSITELLÄ HENKILÖTIETOJA
Yhdistykset määrittävät henkilöt, joilla on oikeus käsitellä yhdistyksen jäsen-
rekisteriä ja luottamushenkilöihin liittyviä tietoja. Yhdistys huolehtii siitä, et-
tä henkilöt, joiden tehtäviin jäsen- ja luottamushenkilötiedot kuuluvat, tie-
tävät henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn käytännöt. 

JÄSENEN OIKEUDET 
Asetuksen mukaan jäsenellä on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot ja kor-
jata tiedoissa olevat mahdolliset virheet. Yhdistystä vaihtaessaan jäsen voi 
halutessaan pyytää vanhaa yhdistystä siirtämään rekisterissään olevat tiedot 
uuteen. Jäsenellä on myös oikeus tulla unohdetuksi. Tämä tarkoittaa sitä, et-
tä yhdistyksestä eroava tai jo eronnut jäsen voi vaatia, että yhdistys poistaa 
häntä koskevat tiedot rekisteristään.

SAKKOJA SÄÄNNÖSTEN RIKKOJILLE
Asetuksessa on sääntelyä myös mahdollisten tietoturvaloukkausten varalle. 
Jos jäsenrekisterin tietoja on joutunut vääriin käsiin, on sen ylläpitäjällä vel-
vollisuus ilmoittaa tietoturvaloukkauksesta viranomaisille sekä niille jäsenil-
le, joita loukkaus koskee. Jos yhdistys ei noudata asetuksen määräyksiä, voi 
seurauksena olla sakko. Sakosta määrää tietosuojavirasto.

JÄSENREKISTERI SENSE 
Sense on ProAgrian ja Maa- ja kotitalousnaisten jäsenyhdistysten käyttöön 
tarkoitettu jäsenrekisteriohjelma. Sense antaa yhdistyksille hyvät valmiudet 
uuden tietosuojalain edellyttämään henkilötietojen käsittelyyn. Sensessä yh-
distyksen jäsenrekisterin pääkäyttäjällä on oikeus käsitellä rekisteriin tallen-
nettuja henkilötietoja. Pääkäyttäjälle ja katseluoikeudet määritellyille henki-
löille luodaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat allekirjoitta-
malla jäsenrekisterin käyttäjäsopimus. 

Sense on jo usealla yhdistyksellä ahkerassa käytössä. Jäsentietojen ylläpito 
ja jäsenlaskutus jäsenrekisteriohjelman kautta on helppoa ja jäsenviestinä 
vaivatonta. 

Koulutuksia ja kertauskursseja järjestetään tarpeen mukaan, ota yhteyttä 
Ritva Karriin, p. 040 523 4113 tai ritva.karri@proagria.fi.

MEDIREXIN 
KUNTOUTUS- 

JA FYSIOTERAPIA-
PALVELUISTA

–10 %

MEDIREXIN 
KUNTOSALI-
HINNOISTA 

–25 %

PÄÄSYLIPPU 
VUODEN 2018 
KONEAGRIAAN 
JYVÄSKYLÄÄN

Kuva: Ritva Karri

ProAgria Keski-Pohjanmaan
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Kasvi

Tänä vuonna viljelyssä oli Bra-
gen siemenohraa 17 hehtaaria, sie-
mentimoteita 11 hehtaaria ja viher-
lannoitusnurmea 4 ha. Kasvukausi 
oli lämpösummaltaan pitkän aika-
välin keskiarvon yläpuolella. Sade-
määrä oli elokuun lopussa mittaus- 
historiani (2010-luku) keskiarvon 
alapuolella 153 millillä (235). Heinä-
kuun loppuun mennessä satoi vain 
79 milliä eli puolet sateesta tuli sil-
loin, kun siitä ei ollut hyötyä sadon-
muodostukselle. 

Kylvöt 

Kevät oli kuiva ja sopivan lämmin. 
Kylvöt saatiin loppuun 22.5. Ohran 
kylvön ja koneellisen kivienkeruun te-
ki urakoitsija. Itse keräsin kiviä n. 10 
m3. Jostain syystä kiviä tuli puolet vä-
hemmän kuin viime vuonna, olisiko 
roudan puutteella ollut merkitystä. 
Kylvätin ohran matalaan (3 cm) ja 
oraat lähtivät nopeasti kasvuun (<7 
vrk). Kaikilla ohrilla esikasvina oli jo-
ko viherlannoitus- tai timoteisiemen-
nurmi. Se vaikutti merkittävästi oh-
rakasvustojen kuivuuden sietoon. 
Brage-ohraa kylvettiin 244 kg/ha, 
jolla oraita oli 575 kpl/m2 ja tähkiä 
vajaa 600 kpl/m2. Lisäversoja vält-

tääkseni käytän normaalia korkeam-
paa siemenmäärä, sillä suurin jyvälu-
ku on ensimmäisen verson tähkässä. 

Typpeä levitettiin 11.5. ohrille 64 
kg/ha, josta tuli naudan lietelannas-
sa 34 kg/ha (20 m3/ha syksyllä) ja 
loput Yara Hiven salpietarista tai Hi-
ven NK 2:sta, joita käytin keskimää-
rin 162 kg/ha. Timoteille typpimää-
rä oli 56 kg/ha, joka tuli Y3:sta mää-
rällä 245 kg/ha. Fosfori meni ohral-
le osin naudan lietelannassa. Käytin 
hyödyksi fosforin karjanlantapoik-
keusta. Fosforimääränä oli ohrilla 
10 kg/ha ja nurmilla keskimäärin 8 
kg/ha. Peltojeni kaliumin tarve tu-
lee hoidettua naudan lietelannalla ja 
sen levitysmääräksi tuli ohrilla 46 kg/
ha ja timoteilla 39 kg/ha. Karjanlan-
taa hyödyntämällä kasvustot ovat ol-
leet satopotentiaaliltaan paljon pa-
remmat.

Kasvinsuojelu

Rikkakasvit torjuin 14.6. ohralta 
seoksella Biathlon 4D 58 g/ha + Gra-
mitrel 2,5 l/ha, joiden lisäksi annoin 

kirvojen torjuntaan osalla lohkoja 
Kestacia 0,4 l/ha. Toisella kierroksella 
24.6. ruiskutin tautisille kasvustoille 
seoksena CometPro 0,25 l/ha + Proli-
ne Expert 0,25 l/ha + Trima 0,2 l/ha. 
Lisäksi annoin joko Gramitreliä 2,5 l/
ha tai Zoomia 1,6 l/ha. Kolmannella 
ruiskutuskerralla 30.6. loputkin loh-
kot ruiskutettiin kirvojen takia Karate-
alla 0,4 l/ha ja Erikoishivenellä 7,6 l/
ha. Kesän kuivuudesta johtuen en kol-
mannella kierroksella käyttänyt kor-
renvahvistajaa tai tautiaineita. Sie-
mentimotein ruiskutin 12.5. rikkoja 
vastaan Ariane S:llä 1,8 l/ha, lisäksi 
Entireä 1,8 l/ha. Siementimotein la-
ontorjuntaa ei tehty kuivuuden takia. 
Viherlannoitusnurmen rikantorjun-
ta tehtiin Basagran SG:llä 1,1 kg/ha. 
Saatan ruiskutaa viherlannoitusnur-
men ensi vuonnakin, koska kasvustot 
ovat rikkaisia kuivuuden takia. Heik-
ko orastuminen johti siihen, että tein 
pääosalle täydennyskylvön. Timotein 
ja viherlannoitusnurmen ruiskutti ura-
koitsija leveämmällä työleveydellä se-
kä GPS-ohjauksella. 

Kasvinsuojelun vaikutukset oli-

vat erinomaiset, etenkin ohralla kas-
vustot olivat tasaisia ja tauditto-
mia. Mangaanin vaikutus näkyi pa-
rissa päivässä, koska peltojen pH on 
osin yli 7,0. Mangaanimittarin avulla 
sain varmuuden, että hiveniä kannat-
taa käyttää. Kuivuus viivytti rikkojen 
orastumista, enkä ole ikinä näkynyt 
pellossa niin paljon rikkoja kuin ku-
luneena kesänä.

Kasvustot

Kasvustot eivät olleet monivärisiä, 
koska kevätkynnöstä huolimatta no-
pealla tahdilla suoritetut kylvötyöt 
(pe kyntö – ti kylvö) varmistivat sen, 
että siemenet itivät tasaisesti. Itämi-
nen viivästyi 30 aarin alalla, se johtui 
äestyksen epäonnistumisesta. Kas-
vustot pysyivät hyvin pystyssä. Ohri-
en tuplalannoitukset päisteissä eivät 
olleet laossa multaisimpia paikkoja 
lukuun ottamatta. Lannoitustaso ja 
korrenvahvistus olivat kohdillaan. 

Kasvuston oli lyhyttä, vaikka täh-
kissä oli pääsääntöisesti yli 50 jyvää. 
Kasvukauden sopivan lämpökerty-

Normivuosi: 
onnistumisia ja oppimisia

Tavoiteltavat asiat Mittari Tavoite

Kannattavuus KK > 0,8

Satotaso ohra kg/ha > 4 000 

Satotaso timotei kg/ha > 450

Itävyys ohra % > 90

Itävyys timotei % > 90

Hlp ohra Hlp > 65

Typpivaste ohra kg satoa/kg N > 50

Typpivaste timotei kg satoa/kg N > 6,7

Kuivaustoiminnan määrä h > 150

Työmäärä kiireaikaan (kylvö- ja puintiaika) h / jakso < 160

Pellon käyttö p-a N satovaste N P K Sato yht. kg

Ohra 16,7 54 64 10 46 57 850

Timotei 11,45 2,2 56 8 39  1 431

VLN 3,55 0 0 0 -

Yhteenveto koko tilan viljelytiedoista

Kuva: Heikki Ojala
Heikki pellon pientareella    
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Sari Harju
Nurmen ja maidontuotannon 
asiantuntija
040 523 4114
sari.harju@proagria.fi

Sirkku Koskela
Kasvintuotannon ja ympäristöasioi-
den erityisasiantuntija
0400 137 124
sirkku.koskela@proagria.fi

Pekka Polso
Nurmen ja maidontuotannon 
asiantuntija
040 523 4112
pekka.polso@proagria.fi

Taina Kulla
Nurmen ja maidontuotannon 
asiantuntija
0400 723 288
taina.kulla@proagria.fi

Elina Finnilä
Kasvituotannon ja talouden 
asiantuntija
043 825 4283
elina.finnila@proagria.fi

Kasvi
män, mutta riittämättömien satei-
den vuoksi ohrat jäivät lyhyiksi. Yh-
teyttämistuotteiden määrä jäi vähäi-
seksi ja tähkän jyvät pieniksi. Har-
vemmin on tullut puitua näin paljon 
jyviä peltoon. Viljelykierto, hivenra-
vinteet ja oikea-aikainen tautitorjun-
ta varmistivat kuitenkin laadukkaan 
normisadon. Itävyydet ovat ennak-
kotiedon mukaan 95-100 %, mutta 
hehtolitrapaino oli vain 63 kg. Timo-
tein tähkät (6-8 cm) olivat lyhempiä 
kuin viime vuonna ja kasvustot olivat 
erittäin harvoja ja lyhyitä, vain n. 60 
cm (100 ja 120). Syynä oli viime vuo-
den huono syksy; timotei ei ehtinyt 
suojaviljan jälkeen varautua talveen 
ja kesän kuivuus hoiti loput. Alus-
kasvustot näyttävät tasaisilta puin-
nin jälkeen eli luonto korjaa ongel-
mia aikanaan. Täydennyskylvöä voi 
joutua tekemään n. 20 aarin alalla.

Sato

Puinti omalla kalustolla työmiehen 
kanssa aloitettiin ohralla 9.8 ja val-
mista tuli 12.8., kaksi kuukautta ai-
kaisemmin kuin 2017. Puintikosteus 
oli 13-16 %. Keskisadoksi tuli 3 464 
kg/ha, hehtolitrapainoksi 63 kg ja 
typen satovasteeksi 54 kg/N-kg. Ty-
pen satovaste oli yli oman tavoitteen 
(50). Ennakkonäytteiden mukaan 
itävyys on keskimäärin 98 %. Siis hy-
vin itävää pientä siemenohraa.

Timotei puitiin 16.-17.8., pää-
osin omana työnä. Sadon laatu täyt-
tänee laatuvaatimukset erinomaises-
ti. Arvio sadon määrästä on vain 125 
kg/ha, mikä on kaikkien aikojen al-
haisin puitu sato ja vain kolmasosa 
keskisadosta (396 kg/ha). Typen sa-
tovastekin on keskiarvoa heikompi 
eli 2,2 kg/N-kg (6,6).

Kasvustot olivat puintiin ruuti-
kuivia, puintikosteus 15 % eli alhaisin 
ikinä. Puin timotein siis hieman liian 
myöhään. Voimakkaiden tuulien jäl-
jiltä tähkiä oli hankautunut tyhjäksi 
ja puolet sadosta meni peltoon. Oi-
kean puintiajankohdan valinta on ti-
motein siemenviljelyn vaikein osuus. 
Tasapainoilu puintikelien ja timotein-
siemenen varisemisherkkyyden kans-
sa on haastavaa. Olen monena vuon-
na pohtinut kysymystä siitä, voittaako 
maa vai isäntä -ja yleensä maa voit-
taa. Taas se tuli todistetuksi.

Yhteenveto 

Parasta oli siemenohran sato. Sain 
erinomaisella tuottavuudella (typen 
satovaste 54 kg) kuivissa olosuhteis-
sa normaalin sadon. Eikä ohran hin-
takehityskään näytä pahalta, kun sa-
don laatu on erinomainen. Kuivaus-
toiminta vastaasi normaalivuotta, si-
tä oli 152 tuntia, keskiarvo on ollut 
vajaa 160 h/v ja vuoden 2018 bud-
jetti oli laadittu 100 tunnilla. Edel-
lisvuonna sain kuivattua reilun 700 
kg/h, tänä vuonna teho oli vajaa 2 
tonnia viljaa tunnissa. Työt sujuivat 
hyvin niin pellolla kuin kuivaajalla-
kin. Timotein heikon sadon suurin 
syy oli se, että viime vuonna suoja-
vilja olisi pitänyt päästä puimaan ai-
kaisemmin. Suojaviljaan ei kannata 
panostaa huippusato mielessä, vaan 
varmistella seuraavaakin satoa.

Hyvä satotaso on kannatta-
van tuotannon perustekijä. Pienillä 
sadoilla tuotantokustannukset tuo-
tettua rehukiloa kohti ovat suuret, 
lisäksi karjatiloilla joudutaan usein 
hankkimaan karkearehua joko sopi-
musviljelyllä tai suoraan ostamalla. 
Keski-Pohjanmaan alueella lannoite-
tun säilörehun satotasot vaihtelevat 
3 000-12 000 kgka/ha välillä. Erot 
tilojen välillä ovat huomattavat. Tä-
män ja parin edelliskesän haastavat 
sääolosuhteet ovat lisänneet satota-
sojen merkitystä.

Maan rakenne,  
vesitalous ja lannoitus
Hyvän satotason perusta on pellon 
hyvä rakenne ja vesitalous. Seuraa-
vaksi peruslannoituksen taso on saa-
tava kohdalleen ja tehtävä oikeat la-
jikevalinnat perustuen sadon käyttö-
tarkoitukseen ja maaperään. Lajike-
valinnoilla saadaan myös tasattua 
rehunteon työhuippua ja tuotettua 
määrällisesti ja laadullisesti hyvää 
rehua koko alalta. Lannoitukset pi-
tää tehdä ajallaan, hivenlannoitukset 
ja kasvinsuojelutoimet tarpeen mu-
kaan. Mennyt kevät todisti aikaisen 

nurmen lannoituksen tehon. Pelto-
jen pinnat kuivuivat niin nopeasti, et-
tä liian myöhään levitetyt apulannat 
jäivät sulamatta. 

Alhainen satotaso aiheuttaa 
yleensä viljelijälle stressiä rehun riit-
tävyydestä. Rehua pitää ostaa lisää, 
jolloin sen laatuun ei voida enää vai-
kuttaa. Pahimmassa tapauksessa voi 
joutua ostamaan kallista, huonolaa-
tuista rehua, joka laskee eläinten tuo-
tantokykyä ja lopulta siirretään jäte-
kasaan. Jos nurmi ei kasva kunnolla 
jonkin ravinnepuutoksen takia, sen re-
hulaatukin on huono. Tällöin joudu-
taan hankkimaan lisärehua, joko kal-
liimpaa väkirehua rinnalle tai lisäki-
vennäisiä. Rehukustannus siis nousee. 

Konekulut, varastointi  
ja työmäärä
Konekustannukset nousevat suurik-
si, jos rehua joudutaan keräämään 
huonosti tuottavilta lohkoilta isolta 
alueelta. Jos satotaso saadaan nos-
tettua 6 000 kilosta 8 000 kuiva-ai-
nekiloon, korjattava rehuala vähenee 
25 %. Esimerkiksi 600 000 kgka saa-
daan tuotettua 75 ha:n alalta entisen 
100 ha:n sijaan. Ison rehualan kor-

juuseen on yleensä jo jouduttu hank-
kimaan tehokkaat koneet, joten sa-
totason parantuessa hehtaaria koh-
ti tehty konetyömäärä nousee hyvin 
vähän. Varastointikustannukset ovat 
samat ja rehun laatu paranee, jolloin 
ostorehukustannus pienenee. Esimer-
kissä 25 ha:n viljelykustannukset ovat 
varmasti suuremmat kuin 75 hehtaa-
rilla 2000 kuiva-ainekilon satotason 
nostoon käytetty panostus. 

Kun karkearehun tuotanto keski-
tetään hyväkuntoisille lohkoille ja sa-
totaso saadaan kuntoon tuotantopa-
noksilla, voidaan huonompikuntoiset 
lohkot kunnostaa rauhassa. Viljely-
kierto tehostuu ja satotaso voi nous-
ta edelleen. Jos rehua tehdään toi-
sen tukihakemuksella olevilta lohkoil-
ta, joiden lannoituksestakin on huo-
lehdittava itse, niiden vuosivuokra on 
käytännössä menetetyn tukisumman 
verran. Lisäksi harvoin pääsee vaikut-
tamaan lohkojen kasvivalintaan, kun-
nossapitoon tai viljelykiertoon. 

Hyvä sato, monen 
tekijän summa

Sievin kunta on hankkinut kaksi pai-
kallista sääasemaa, jotka mittaavat 
ja tuottavat dataa ilman, maanpin-
nan ja maaperän lämpötilasta sekä 
sateesta ja tuulesta. Asemien tietoja 
pääsee vapaasti katsomaan Peltoke-
lit.fi-sivustolta. 

Sievin kunnan investoinnin taus-
talla on vuonna 2016 sattunut rank-
kasateista aiheutunut satovahinko-
hakemus, joka evättiin sillä perus-
teella, että alueen sääasemien mu-
kaan rankkasateen kriteerit eivät 
täyttyneet. Onneksi viljelijän pelto-
jen lähettyvillä oli sääasema, jonka 
tuottaman datan perusteella rank-
kasateet pystyttiin todentamaan, ja 
viljelijä sai korvauksensa. 

Uusi teknologia ja digitalisaatio 

mahdollistavat täsmäviljelyn, jos-
sa maaperästä, ilmasta ja säätilas-
ta saatavat tiedot tarjoavat ekologi-
semman, tehokkaamman ja talou-
dellisemman tavan viljellä. Sieviin 
hankitut sääasemat tarjoavat viljeli-
jöille täsmäsäätietoja, joita he voivat 
hyödyntää omassa viljelyssään. Sie-
viläisen sääasemahankkeen taustal-
la on toive siitä, että suomalaiskek-
sintöä hyödynnettäisiin laajemmin-
kin sekä tilojen omana investointina 
että muidenkin kuntien hankkeena. 

Mauno Korhonen

      www.peltokelit.fi

Sievin sääasema 

Elina Finnilä
Kasvituotannon 
ja talouden 
asiantuntija

Ota yhteyttä ProAgrian  
kasvinvieljelyn  
asiantuntijoihin!
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Kotieläin

Jani-Markus ja Marjo Paavolalla 
on maitotila Kaustisella. Ensivai-
kutelma uusista ProAgrian ruokin-
nan ohjauspaketeista sekä täsmä-
palveluista on selkeä. - Uudistu-
neet palvelut vastaavat hyvin ny-
kyajan tarpeita, ne lisäävät valin-
nan mahdollisuutta ja täsmentä-
vät tuotosseurantaa. Kun palvelut 
on jaoteltu selkeisiin tavoitteelli-
siin moduuleiden, voivat tilat vali-
ta niitä tarpeiden mukaan ja saa-
daan rahalle paremmin vastinetta. 
- Tiedetään mistä maksetaan, kun 
ruokinnanohjauspalveluiden lisäk-
si olevat täsmäpalvelut on hinnoi-
teltu erikseen. Laskutus selkeytyy 
huomattavasti, Marjo Paavola to-
teaa. 

Täsmäpalveluja tekevät nii-
hin erikoistuneet asiantuntijat tai 
asiantuntijatiimit. Täsmäpalvelu-
ja on saatavissa tilan tarpeen mu-
kaan ruokinnanohjauspalvelun 
rinnalla.

Paavolat ovat kiinnostuneita 
Ennätys ensikot -täsmäpalvelusta, 
koska tilailla on tavoitteena ensi-
koiden keskituotoksen nostami-
nen. Lisäksi Paavoloita kiinnostaa 
säilörehu. 

- Ensin voisi aloittaa säilöre-

hun korjuusta ja laadusta, Marjo 
sanoo. Lisäksi Lokoisasti ummes-
sa, Poikineet uraputkeen ja sork-
katerveyden moduulit vaikuttavat 
mielenkiintoisilta. Ennestään tut-
tuja palveluita olivat LEAN-johta-
minen ja SOP-työohjeet. - Täsmä-
palveluissa To Do- listat (Työn al-
le -listat) ovat hyviä, toteaa tilan-
väki. Näin työt tulevat tehtyä, kun 
yhdessä asiantuntijan kanssa sovi-
taan mitkä työt kukin tekee. - Tu-
losten seuranta kannustaa teke-
mään töitä tavoitteen saavuttami-
seksi, sanoo Jani-Markus. Pelkän 
puutelistan toteamisen sijaan on-
gelmiin etsitään ratkaisuja. Työt 
aloitetaan tärkeimmistä asioista, 
jotka ovat helposti toteutettavis-
sa, eivätkä vaadi lisätöitä.

Paavolat tyytyväisiä ruokinnan-
ohjauksen uudistukseen

Jenny Klemola 
Maidontuotan-
non asiantuntija

Saara Viitala 
Maidontuotannon 

asiantuntija

UUDISTUNEET RUOKINNANOHJAUS-
PALVELUT ON JAOTELTU NELJÄÄN ERI TARPEESEEN
1. Puolivuotistarkasteluun kuuluu kaksi ruokintasuunnitelmaa
 ja tilakäynti. 
2. Neljännesvuositarkastelussa tehdään neljä ruokinta-
suunnitelmaa ja kaksi tilakäyntiä. 
3. Kuukausittaisessa tarkastelussa on mahdollista päivittää 
ruokintasuunnitelma kuukausittain ja vuodessa tilakäyntejä 
on kolme. 
4. Tilan tarpeisiin räätälöidyissä palveluissa ruokintaa
ohjataan tilan tarpeiden mukaisesti.

Kaikkiin paketteihin sisältyvät seurantalaskelmat, eläinten hyvin-
vointikorvauksen täyttävät dokumentit, karjahavainnot ja sälö-
rehuanalyysien tulkinta. 

TILAN VALITSEMAAN RUOKIN-
NANOHJAUSPAKETTIIN ON 
MAHDOLLISTA LISÄTÄ KERTA-
LUONTOISIA TÄSMÄPALVELUITA

• Lehmien seosrehuruokinnan Se-
ostsekkissä keskitytään tasalaa-
tuiseen seosrehuun, jolla mahdol-
listetaan tasainen maitotuotos ja 
hyvät pitoisuudet. 

• Poikineet uraputkeen keskittyy 
vastapoikineisiin lehmiin, jotta 
tuotoskausi lähtee hyvin käyntiin 
ja saadaan parempi tuotos. 

• Vasikoille ja nuorkarjalle tarkoite-
tuissa Vasikoilla vauhtiin ja Ennä-
tys ensikot -moduuleissa tarkas-
tellaan vasikoiden ja hiehojen hoi-
toa ja ruokintaa, jotta niistä saa-
daan hyvätuotoksisia ja kestäviä 
lehmiä. 

• Lypsy- ja ruokintalaitteille on 
omat Ruokintataulujen muok-
kaus ja Ruokintalaitteiden kalib-
rointi -moduulinsa. Monen tilan 
ruokintalaitteet ovat edelleen teh-
dasasetuksissa tai kalibrointi on 
tehty käyttöönoton yhteydessä. 
Automatiikan säätö säästää rehu-
kustannuksissa ja estää eläinten 
ruokinnallisia sairauksia. 

• Eläinten hyvinvointiin liittyvät täs-
mäpalvelut Terveyden hallinta ja 
sorkkaterveys, jossa tarkastellaan 
karjan sorkkaterveyttä, tunniste-
taan ontumisen merkkejä ja mah-
dollisia syitä ontumiselle. 

• Työrutiineihin liittyviä moduu-
leita ovat Eläinmäärän hallinta, 
SOP-työohjeet, LEAN-johtami-
nen ja Karjatsekki. 

• Rehuille on omat moduulinsa: 
Säilörehun syöntilaatu, Säilöre-
hun säilöntälaatu ja Laiduntsek-
ki.

Kuva: Marjo Paavola
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Maidon hinnoittelu on siirtymässä pitoi-
suuksia arvostavaksi, joten nyt kannattaa panos-
taa maidon valkuais- ja rasvapitoisuuksien kasvat-
tamiseen. Säilörehujen analysointi on tärkeää, jot-
ta tiedetään millaista täydennystä ruokinta kaipaa. 
Tämän kesän raaka-aineanalyysien mukaan tiedos-
sa on haastava sisäruokintakausi. ProAgrian Ruo-
kinnan Ohjaus -palveluiden avulla löytyy jokaiselle 
optimaalinen ratkaisu. 

Maidon pitoisuuksiin vaikuttavat lehmän ro-
tu, tuotoksen vaihe ja tuotostaso, säilörehun säi-
lönnällinen sekä ruokinnallinen laatu sekä lehmän 
energian ja valkuaisen saanti. Tankkimaidon pi-
toisuudet antavat suuntaa koko karjan tilantees-
ta, mutta tuotosseurantanäytteiden avulla voidaan 
seurata yksittäisten lehmien tai ryhmien, esimerkik-
si ensikoiden, ruokinnan onnistumista. Valkuais- ja 
rasvapitoisuus ja niiden suhde sekä ureapitoisuus 
kertovat lehmien ravintoaineiden saannista ja ruo-
kinnan tasapainoisuudesta. Maidon pitoisuuksien 
vaihtelut kertovat yleensä muutoksista rehujen laa-
dussa sekä syönnissä. KarjaKompassin Seuranta-
laskelman avulla voidaan selvittää mahdolliset tuo-
tosta tai pitoisuuksia rajoittavat tekijät. 

Maidon valkuaispitoisuus

Maidon valkuaispitoisuus kuvaa koko karjan ener-
giansaantia. Energian saanti on tärkein maidon 
valkuaispitoisuuteen vaikuttava ruokinnallinen te-

kijä. Energian saantia lisäävät säilörehun sulavuu-
den ja käymislaadun parantaminen (säilörehun 
syönti-indeksi yli 100). Maidon valkuaispitoisuut-
ta voidaan nostaa väkirehumäärän lisäämisellä tai 
hyvällä säilörehun sulavuudella. Karkearehun pa-
rantamisella on kuitenkin suurempi vaikutus kuin 
väkirehumäärän lisäämisellä. Maidon alhainen val-
kuaispitoisuus (alle 3,2) on vakavasti huomioitava 
signaali energiavajeesta.

 Maidon rasvapitoisuus
Maidon rasvapitoisuuden pohjana on riittävä kui-
dun saanti. Kuidusta syntyy pötsissä maitorasvan 
esiaineita, mm. etikka- ja voihappoa. Jos kuidun 
saanti jää alhaiseksi, puuttuvat lehmältä maito-
rasvan raaka-aineet ja rasvapitoisuus laskee (al-
le 3,8). Myös syönnin väheneminen huonolaatui-
sen rehun, puutteellisen ilmanvaihdon, tilan puut-
teen tms. seurauksena alentaa maidon rasvapi-
toisuutta. Maidon rasvapitoisuudesta voidaan ha-
vainnoida karkeasti koko karjan rehuannoksen vä-
kirehu-karkearehusuhdetta. Jos koko karjan mai-
don rasvapitoisuus on pienempi kuin valkuaispi-
toisuus, on syytä tarkistaa ruokinnan väkirehutaso 
ja koostumus.

Millaista rehua, 
sellaista maitoa

Tämän kesän säilörehuanalyyseistä käy ilmi, 
että rehut ovat pitoisuuksiltaan ja säilönnälliseltä 
laadultaan hyviä, mutta kuidun ja sulamattoman 
kuidun määrä on jäänyt alhaiseksi. Hyvin säilyneel-
lä ja sulavalla säilörehulla saadaan hyvä maidon 
rasva- ja valkuaispitoisuus. 

Vaikka viljat osin pakkotuleentuivat, Kes-
ki-Pohjanmaalla on saatu hyviä viljasatoja ja olkea 
on tullut reilusti. Niillä voidaan täydentää karkea-
rehuruokintaa. Rajoitetusti saatavilla olevalla si-
nimailasrakeella ja tuoreleikkeellä voidaan korva-
ta säilörehua 3-4 kuiva-ainekiloa päivässä, mutta 
niillä ei voi korvata kokonaan karkearehua. Lisänä 
täytyy olla olkea. Koska väkirehujen partikkelikoko 
on pieni, sen kuituvaikutus on pienempi kuin kar-
kearehussa. Kuitupitoiset väkirehut kuten leike ja 
ohrarehu, laskevat hieman maidon rasvapitoisuut-
ta. Myös ohran korvaaminen kauralla laskee mai-
don rasva- ja valkuaispitoisuutta. 

Märehtimiseen tarvitaan kuitua

Ruokinnansuunnittelu on tärkeää, jotta lehmien 
karkearehujen kuidun tarve saadaan täytettyä. 
Lehmien ruokinnasta vähintään 25 % tulisi koos-
tua karkearehujen kuidusta. Rehuannoksen kui-
tupitoisuus vaikutta märehtimisaikaan. Makuul-
laan olevista lehmistä yli 50 % tulisi märehtiä. Jos 
useat lehmät nukkuvat pää kylkeä vasten, voi se ol-

la merkki ruoansulatushäiriöstä. Heikosta märeh-
timisestä kertoo myös parsista löytyvät märepa-
lat. Lehmän tulisi märehtiä 8-10 h päivässä, jotta 
se tuottaa 300 litraa sylkeä/pv. Jos rehu ei ole tar-
peeksi kuitupitoista, syljen määrä laskee ja pötsi 
happamoituu. Tällöin pötsin bakteerikanta muut-
tuu ja sinne muodostuu myrkkyjä. Pötsissä täytyy 
olla aina riittävästi kuitua, jotta väkirehujen no-
peasti hajoavat hiilihydraatit eivät aiheuta hapan-
pötsiä, ja pötsin seinämä pystyy imemään vapaat 
rasvahapot nopeasti. 

Riskiryhmässä vastapoikineet ja ensikot

Vastapoikineilla ja ensikoilla on suurin riski sairas-
tua hapanpötsiin. Liian energia- ja valkuaispitoiset 
rehuannokset ensikoilla turvottavat utaretta ja ai-
heuttavat sorkkien pehmenemistä. Huolehdi siis, 
että myös ensikot mahtuvat ruokintapöydän ää-
reen. Lypsykauden ensimmäisen parin kuukauden 
aikana lähes aina syönti on liian heikkoa. Jos kui-
dun määrä on vähäistä verrattaessa nopeasti ha-
joavaan rehuun, happamaksi muuttunut pötsi ei 
ole kunnolla täyttynyt ja sonta on huonosti sula-
nutta, haisee happamalle ja vaihtelee löysästä ko-
vaan. Optimaalista olisi, että lehmät söisivät päi-
vässä 12 kertaa samanlaisen evään. 

Karjassa voi olla myös piilevää hapanpötsiä, 
joka voi näkyä sontana hännäntyvessä ja istuin-

luilla. Täytyy myös huomioida, ettei loppulypsy-
kauden lehmien väkirehuannos ole liian korkea. 
Jos ruokinta on liian energia- ja valkuaispitoinen 
tuotokseen nähden, aiheuttaa sekin pötsin hap-
pamoitumista. Se näkyy maidon rasvapitoisuuden 
alenemisena. 

Rehut täytyy budjetoida, jotta ne saadaan riit-
tämään. Syötettävistä karkearehuista täytyy olla 
ajan tasalla olevat säilörehuanalyysit, jotta ruo-
kinta voidaan optimoida niin, että saadaan pa-
ras mahdollinen maitotuotos hyvillä pitoisuuksil-
la. Säilörehujen kivennäisanalyysiäkään ei kanna-
ta unohtaa. Oikealla kivennäisruokinnannalla yl-
läpidetään eläinten hyvää terveyttä sekä vältytään 
poikima-ajan ongelmilta ja parannetaan tiinehty-
vyyttä. Tänä vuonna tila-, lohko- ja korjuuajankoh-
taiset erot säilörehussa ovat suuria. Rehuanalyy-
sien pohjalta tehtävässä ruokinnansuunnittelus-
sa käytetään tehokkaasti hyödyksi kotoiset rehut 
ja väkirehujen käyttö suunnitellaan mahdollisim-
man edulliseksi ja tuottavaksi. Ruokinnansuunnit-
teluun ja tuotannon ohjaukseen saat apua ProAg-
rian asiantuntijoilta.

Rehujen kuitupitoisuus, maidon rasva 
ja hapan pötsi

Jenny Klemola 
Maidontuotannon asiantuntija

Heidi Lehkonen
Maidontuotannon asiantuntija

Näin onnistut!
1.  Selvitä rehujen ruokinnallinen 
 ja säilönnällinen laatu
2.  Ota yhteys ProAgrian ruokinta-
 osaajaan
3.  Yhteistyöllä tulosta!

Rehunäytteistä  
ruokinnansuunnitteluun
Poikkeuksellisen kuivan ja lämpimän 
kasvukauden säilörehut näyttävät 
raaka-ainenäytteiden tulosten pe-
rusteella ruokinnalliselta arvoltaan 
vaihtelevilta. Säilörehun analysointi 
auttaa säästämään rehukuluissa, sil-
lä kotoisten rehujen laatu ratkaisee 
ostorehujen tarpeen, määrän ja laa-
dun. Rehuanalyysin avulla saadaan 
nopeasti selville nurmirehun koostu-
mus, rehuarvot sekä ruokinnallinen 
että säilönnällinen laatu.

UUDISTUNEET RUOKINNANOHJAUS-
PALVELUT ON JAOTELTU NELJÄÄN ERI TARPEESEEN
1. Puolivuotistarkasteluun kuuluu kaksi ruokintasuunnitelmaa
 ja tilakäynti. 
2. Neljännesvuositarkastelussa tehdään neljä ruokinta-
suunnitelmaa ja kaksi tilakäyntiä. 
3. Kuukausittaisessa tarkastelussa on mahdollista päivittää 
ruokintasuunnitelma kuukausittain ja vuodessa tilakäyntejä 
on kolme. 
4. Tilan tarpeisiin räätälöidyissä palveluissa ruokintaa
ohjataan tilan tarpeiden mukaisesti.

Kaikkiin paketteihin sisältyvät seurantalaskelmat, eläinten hyvin-
vointikorvauksen täyttävät dokumentit, karjahavainnot ja sälö-
rehuanalyysien tulkinta. 
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Kalajoella Jukka, Pauliina ja 
Asko Mäkelä mty:n tilalla päästiin 
elokuussa hienoihin 11 099 kg ja  
12 289 EKM maitomääriin. Tilalla 
aiemmat omistajat Pasi ja Leila Mä-
kelä ovat myös vahvana tukena. Mai-
tomääriä juhlistettiin maatilan yh-
teistyökumppanien eli ruokinta-asi-
antuntijan ja eläinlääkärin kanssa 
ruokailulla. Saavutettu tulos on syn-
tynyt monen tekijän tuloksena. Ti-
lalla ruokinnansuunnittelusta vastaa 
maidontuotannon asiantuntija Hei-
di Lehkonen. 

Milloin tilanpito alkoi?

Jukka ja Pasi: Tila on saanut alkun-
sa 1951 vuonna, silloin navetassa oli 
kolme lehmää. Jalostukseen on ai-
na panostettu, vuonna 1966 ostet-
tiin hiehoja Ruotsista. Vuonna 1978 
karjamäärä nousi 24 lehmään. 
Pasi: Kun pojat pääsivät koulusta, 
he sanoivat, että pitää alkaa navetan 
kunnostustöihin. Rakennettiin sitten 
uusi navetta. 
Jukka: Viimeisimpänä 2013 raken-
nettiin 64 lehmän valoisa ja avara pi-
hatto. Eläinaines hankittiin kasvat-
tamalla ja ostamalla. Tällä hetkellä 
lehmiä on 80.

Miten 12 289 EKM maito-
tuotostulos syntyi?
Pasi: Ruokinnansuunnittelu on tär-
keää. Kun säilörehua tehtiin, joka 
kuormasta otettiin säilörehunäyt-
teet. Rehuntekijät ovat olleet huip-
puluokkaa. Peltoihin pitää panos-
taa, että saa hyvät rehut. Hehtaare-
ja ei pidä olla yhtään enempää kuin 
ehtii kunnolla asumaan. Tällä tilal-
la kaikilla on oma vastuualue. Me 
otamme neuvot vastaan asiantunti-
jalta.
Jukka: Hyvät yhteistyökumppanit ja 
hyvä neuvonta. Kaikki vaikuttavat sii-
hen. Vuorovaikutus kaikkien kanssa. 
Ja totta kai vanhempien tuki.
Pauliina: Sidosryhmät ja Jukan joh-
tamistaidot. On ihan uskomatonta, 
kuinka hän pystyy pitämään palaset 
koossa. WhatsApp-ryhmä on tosi 
hyvä tilanväen kesken, siinä jaetaan 
huomiot ja kehut. Pitää keskittyä sii-
hen mihin pystyy vaikuttamaan. Esi-
merkiksi maidon hintaan ei pysty vai-
kuttamaan, mutta omaan asentee-
seen voi. Pyrimme ennakoimaan na-
vetan asioita suunnittelulla.
Asko: Tukiverkosto on meillä hyvä. 
Meidän WhatsApp-ryhmässä saa ai-
na ajankohtaisen tiedon navetan ta-
pahtumista, siinä edellinen kertoo 

toiselle navetan havainnot. 
Jukka: Me pidetään kerran viikossa 
palaveri ja katsotaan mitkä työt hoi-
detaan tulevan viikon aikana. Koite-
taan hoitaa peltotyöt ajallaan. Pyri-
tään välttämään yllätyksiä. Nykyisin 
seurataan myös märehtimismääriä 
päivittäin, ja jos märehtiminen las-
kee tietyn rajan alle, heti letkutam-
me lehmän.
Heidi: On tärkeää, että rehunäyttei-
tä otetaan paljon, ja kommunikointi 
sekä vuorovaikutus toimii. Myös mi-
nulle asiantuntijana on hienoa, kun 
yhdessä tehdään tilan kanssa töitä 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Tilan 
tavoitteet ovat minunkin tavoitteita-
ni. Seuraan KPI-mittareista tilan tun-
nuslukujen kehitystä. Meillä kemiat 
passaa, se on mukava, kun voi roh-
keasti kertoa asiat puolin ja toisin.

Lypsätte kolme  
kertaa päivässä
Pauliina: Lehmillä on korkea maito-
tuotos. Idea kolmesti lypsämisestä 
syntyi utareterveydestä. Tämän vuo-
den aikana soluttavia lehmiä tuli ko-
ko ajan lisää. Hellekauden alussa ti-
lanne oli niin hullu, että päätettiin, 
että nyt on pakko tehdä jotain. 
Jukka: Maitoa lypsettiin erilleen jopa 
sata litraa. Soitettiin asiasta eläin-
lääkärille, hän suositteli robottia ja 

lypsyä kolme kertaa päivässä. Hän ei 
suoraan sanonut, että tehkää näin. 
Päätettiin kuitenkin aloittaa asema-
lypsy kolmesti päivässä. 
Asko: Muistan kun Jukka soitti, oli 
vapaailta. Hän ehdotti, että aletaan 
lypsää kolmesti päivässä, jotta uta-
reterveys paranisi. Toki asiaa oli mie-
titty jo aiemminkin ennen päätöksen 
tekoa. Kolmesti alettiin lypsää 10.7.
Jukka: Maitomäärä oli 40,2 kg/leh-
mä kun lypsettiin kahdesti. Heinä-
kuussa maitomäärä nousi jo 41,6 
kg/lehmä. 
Pasi: Tämän jälkeen jouduttiin pyy-
tämään maitoautoa käymään joka 
päivä, kun tankki tuli täyteen. Nyt 
huomaa, että utareterveys on paran-
tunut.
Asko: Meillä on lehmä, joka on oi-
kein kova valuttamaan maitoa, var-
sinkin se hyötyi siirtymisestä kolmeen 
lypsyyn. Ennen oli kaikki paikat mär-
känä, kun se makasi. Nyt kun lyp-
sämme kolme kertaa päivässä, mai-
tomäärä nousi noin 5 kiloa. 

Ruokinnansuunnittelu  
ja Seurantalaskelma  
säännöllisessä käytössä
Jukka: Olen tykännyt eniten Pro- 
Agrian ruokinnansuunnittelussa no-
peudesta. Heidin laskelmat ovat tul-
leet usein samana päivänä. Ollaan 

tehty melkein joka kuukausi ProA-
grian Seurantalaskelma. Se on tosi 
hyvä. Heidi tulkitsee ruokintaa ja il-
moittaa virheistä tai huomioista en-
nen kuin itse havaitaan ne. Seuran-
talaskelman tietojen mukaan muu-
tetaan ruokintaa oikeaksi.
Heidi: Se on hienoa, että otatte pal-
jon rehunäytteitä. Säännöllinen seu-
ranta on avainasemassa, pystytään 
heti puuttumaan, jos jossain on jo-
kin vika. Reagointiaika on nopea ja 
se tuottaa tulosta.
Jukka: MaitoLiiderissä olen oppinut, 
että jos haluaa kannattavuutta tilal-
le, kannattaa panostaa poikimavä-
liin ja kiimantarkkailuun. 
Pauliina ja Asko: Ruokinnan pien-
ryhmistä oppii aina jotain. Kannat-
taa olla avoin uusille ideoille. 

Mikä on parasta  
nykytilanteessa ja  
tuo voimaa jaksaa?
Pauliina: Yhteisöllisyys tuo voimaa, 
ja se että on porukkaa. Koen etten 
ole yksin.
Asko: Kun näkee, että mennään pa-
rempaan suuntaan, ollaan saatu yh-
dessä jotain aikaan.
Pasi: Toisille soittelu auttaa. Siinä-
kö ne tilalliset soittelee toisille, ja sa-
novat että alotetahanko rehunteko, 
niin toinen sanoo että ei nyt vielä. 
Verkostoituminen on tärkeää.
Jukka: Hyvällä asenteella pääsee 
vaikka mihin. Askon kanssa ollaan 
lapsesta asti haaveiltu, että tätä työ-
tä tehdään. Voimaa tuo se, että saa 
tehdä sitä mitä haluaa. Tässä hom-
massa on oma vapautensa. Tämä on 
tavallaan se mun juttu.

    
    

 

 

 

 

Kuva: Sonja Kuronen

Maitoa 12 289 EKM

Yhteistyöllä ja tarkalla 
seurannalla tuloksia

Kalajokiset Jukka, Pauliina ja 
Asko Mäkelä ovat päässeet 
tilallaan 11 099 kg ja 12 289 
EKM maitomääriin. Tilanväki 
asettaa toiminnalleen ta-
voitteita ja pyrkii niitä kohti. 
Apuna ovat olleet eläinlää-
käri ja ProAgrian asiantun-
tija Heidi Lehkonen (oik.). 

Sonja Kuronen
Maidontuotannon
erityisasiantuntija
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Katsotaan yhdessä 
läpi navetta ja 

eläimet

Käydään läpi 
tunnusluvut ja 
tulokset- miten 

näkyy navetassa?

Mietitään yhdessä, 
mitkä ovat 

maidontuotannon 
pullonkaulat

Mietitään keinot 
pullonkaulojen 
poistamiseksi

Sovitaan tekemiset 
ja seuranta

Karjatsekki on maitotilojen 
palvelu, jonka tavoitteena selvit-
tää mahdolliset maidontuotannon 
pullonkaulat, saadaan selville mil-
le osa-alueelle kannattaa keskittää 
parantamistoimet ja mikä tuottaa 
tulosta. Tsekkauskäynti on tilakäyn-
ti, jossa paneudutaan yhteen asiaan 
kerrallaan syvemmin ja tarkemmin. 
Tilalla tsekataan nykytilanne ja teh-
dään toimenpide-ehdotukset jat-
kolle. Karjatsekin lisäksi tilalle voi-
daan tehdä esimerkiksi ruokinnan-
ohjausta tarpeiden ja tavoitteiden 
mukaan.

Tsekeissä valinnan varaa

Tsekkattavana voi olla esimerkiksi 
robottinavetan tunnusluvut. Robo-
teilla on paljon tietoa, mutta niitä 

hyödynnetään vähän. Asiantuntijan 
kanssa yhdessä lukuja läpikäymällä 
roboteista saa kaiken hyödyn irti ja 
ongelmakohtiin voi puuttua. Tsek-
kauskäyntejä voi olla useita. Aihe 
voi olla joka kerta eri tai edellisel-
lä kerralla aloitettu asia jatkotseka-
taan. Pääasia on, että asetettua ta-
voitetta, esimerkiksi enemmän mai-
toa meijeriin, vähemmän työtä, kes-
tävämmät lehmät tai parempi yrit-
täjätulo, kohti mennään ja edisty-
mistä seurataan. Jokaisella yrityk-
sellä tavoite määräytyy omaksi, pit-
käntähtäimen strategiseksi tavoit-
teeksi.

Toinen hyvä tsekkauksen koh-
de voi olla vasikat. Vasikkatsekissä 
keskitytään vain vasikoihin. Ovatko 
esimerkiksi ternimaidon vasta-ai-
neet sopivalla tasolla tai onko jo-

tain, millä saataisiin vielä parempia 
vasikoita. 

Vuosisuunnitelma

Tilanväki ja asiantuntija yhdessä ar-
vioivat mitkä pullonkaulat poiste-
taan ensimmäisenä. Tsekkauskäyn-
nin aikana tehdään suunnitelma niis-
tä tekemistä, joilla päästään tavoit-
teeseen. Tekemiset jäävät konkreetti-
sesti esille vuosikelloon, joka voi olla 
navetan valkotaululla kaikkien näh-
tävillä. Vuosikellosta on myös helppo 
tarkistaa seuraavan tsekkauskäynnin 
ajankohta.

Oma Karjatsekki- 
asiantuntija
Oma Karjatsekki-asiantuntija auttaa 

maitoyrittäjää tulosten seuraamises-
sa ja tsemppaa muutoksessa. Asian-
tuntijat pitävät aktiivisesti yhteyttä 
ja auttavat saavuttamaan tavoitteet 
ja tulokset. Karjatsekin hinta tuottaa 
siihen laitetun rahan nopeasti takai-
sin. Ensimmäisen Karjatsekki-käyn-
nin hinnan on moni saanut takaisin 
jo seuraavassa kuussa parantunee-
na tuotoksena. Ei muuta kuin tsek-
kaamaan.

Kotieläin

Maatilapihojen asvaltointiin avustusta
HAKEMUKSEN LIITTEET:
• Maatalouden 2-verolomake
• henkilökohtainen verotuspäätös
• velkaluettelo
• lomakkeesta 3430 ainakin kohdat 2, 3 ja 6 
• mahdolliset valtakirjat
• asemapiirros, jossa vähintään pintavesi- ja 

korkotasosuunnitelmat, asemapiirrokses-
sa myös täsmällinen asvaltoitavan alueen 
laajuus

• selvitys perustamisolosuhteista ja routi-
vuudesta sekä maarakenteiden kuivatus-
tarpeesta

• rakennetyypit, joista selviää asvaltin poh-
jarakenteiden rakennekerrokset sekä suun-
niteltu kantavuusluokka

• selvitys rakennekerroksen kantavuudes-
ta ja rakennekerrosten kelpoisuudesta ja 
vaihtotarpeista

• osakeyhtiöillä lisäksi joitain muita liitteitä.

Asvaltoinnin onnistumisen takaa asvaltoitavik-
si aiottujen alojen pohjatöiden huolellinen tekemi-
nen vähintään yhtä talvea ennen asvaltointia. Rou-
tivat kerrokset pois ja murskeita tilalle, suodatin-
kankaita ja mahdollista routaeristystä unohtamat-
ta. Maakerrosten vaihtaminen, kallistukset, sala-
ojitukset, pintavesien ohjailut ja sade- ja sulamis-
vesikaivojen paikat on suunniteltava huolellisesti. 
Mikäli hankkeelle hakee avustusta, on hankkees-
ta laadittava suunnitelma ja kustannusarvio. Ra-
kennusmateriaalina asvaltti on kierrätettävä, uu-
delleen käytettävissä oleva, ja jopa myytävissä ole-
va raaka-aine.

Avustusta tarjolla

Hakemus tehdään Mavin Hyrrä-järjestelmässä tai 
lomakkeella nro 3314. Tuessa on jatkuva haku. 
Mikäli tila hakee asvaltoinnille avustusta, paras 
ajankohta rahoitushakemukselle on 15.1.2019 tai 
15.3.2019 päättyvä hakukierros. Mitään investoin-
titoimenpiteitä ei saa tehdä (ei esim. allekirjoittaa 

luovutuskirjaa, tai tilaus- tai urakkasopimusta), en-
nen kuin hakemukseen on tullut päätös. Suunni-
telmien teettäminen on ainoa poikkeus. Tukea ei 
myönnetä jo aloitettuun toimenpiteeseen.

Asvaltointihankkeeseen ei vaadita laajoja rahoi-
tuslaskelmia tai 25.000 euron laskennallista maata-
louden yrittäjätuloa. Avustusta voi saada enintään 
30 % hyväksyttävistä kustannuksista. Pienin myön-
nettävä tuki on 3.000 euroa (alv 0 %) eli investoin-
nin on kokonaisuudessa oltava vähintään 10.000 
euroa (alv 0 %) tai enemmän. Enintään tukea voi 
saada 2 500 m2 alalle tai rakennuskohteen raken-
nusalan mukaiselle alalle (näistä pienemmälle). Tu-
kea voi saada esim. navetan ympärillä olevaan tuo-
tantopihaan, navetan ja säilörehusiilojen väliselle 
alueelle tai siilojen ja hallien lattioihin. Tukea ei 
myönnetä teiden rakentamiseen eikä asuinraken-
nuksen pihoille tai käytäville.

Pasi Liikanen
maaseutujohtaja 

pasi.liikanen@reisjarvi.fi
p. 040 3008 220

Karjaa tsekkaamaan

”Maitotuotos nousi  
huimasti, kun aloimme 
tehdä asioita ja ruokin-
taa niin kuin sovimme 
asiantuntijan kanssa.”

Maitoyrittäjä Korhonen

Katja Kellokoski
Maidontuotannon asiantuntija
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Talous

Luopumistukijärjestelmä päät-
tyy tämän vuoden lopussa. Vaihto-
ehtoja lutulle ovat vanhuuseläke, jo-
ta voi halutessaan nostaa ikävuosien 
63-68 aikana ja vuoden 2017 alusta 
voimaan tullut osittainen varhennet-
tu vanhuuseläke (ove). 

Mikä on ove?

Osittainen varhennettu vanhuuselä-
ke eli ove on osa omaa ansaittua 
vanhuuseläkettä, jonka voi ottaa 
maksuun 61 vuoden iästä alkaen il-
man yläikärajaa, ja sitä voi hakea, 
kunnes on täyttänyt ylimmän van-
huuseläkeiän (68 v). Eläkkeen mää-
ränä ove on joko 25 tai 50 % koko 
siitä vanhuuseläkkeestä, joka on ker-
tynyt ennen ove:n alkamista edeltä-
vän vuoden loppuun mennessä. Tä-
män vuoksi ove kannattaa aloittaa 
alkuvuodesta. 

Ove leikkaa lopullista vanhuu-
seläkettä varhennusvähennyksellä, 
jos se otetaan ennen henkilön alinta 
eläkeikää (esim. 63 v). Jokainen kuu-
kausi ove:lla ennen alinta eläkeikää 
leikkaa ove:a 0,4 %. Kun siirrytään 
vanhuuseläkkeelle, ove siirtyy osak-
si vanhuuseläkettä leikatulla määräl-
lään. 

Ove:n ohella henkilö voi vapaasti 
saada etuuksia, työskennellä tai olla 
työskentelemättä. Työnteosta kertyy 
uutta työeläkettä 1,7 % 63-vuotiaak-
si asti ja sen jälkeen 1,5 %. Järjestel-
mä mahdollistaa sen, että lopullista 
vanhuuseläkettä voi ove:n aikaisella 
työskentelyllä korottaa. 

Jos ove:n saaja todetaan ennen 
vanhuuseläkkeelle siirtymistä työelä-
kelakien tarkoittamalla tavalla työky-
vyttömäksi, voi hän saada työkyvyt-
tömyyseläkkeen, mikä vastaa työky-
vyttömyyseläkkeen normaalimäärää 
vähennettynä ove:n varhennusvähen-
nyksellä. 

Lutu vs. ove

Koska luopumistuki eli lutu on voi-
massa vain tämän vuoden loppuun, 
aiheuttaa se verotuksellisia ongel-
mia. Tämä johtuu siitä, että lutun 
takia kauppakirjat tilakaupasta pitää 
allekirjoittaa 2018 vuoden puolella, 
mikä johtaa siihen, että luopujat ei-
vät voi tehdä poistoja koneista, ra-
kennuksista eivätkä salaojista. Lisäk-
si kaupan yhteydessä siirtyy toden-
näköisesti vanhoja korkotukilainoja, 
jotka on järkevä siirtää, jolloin irtai-
miston osa kaupasta (eläimet, tuo-
tevarastot) tuloutuu myyjän tuloksi 
vuodelle 2017. 

Taulukon laskelman mukaan lu-
tulla (a) verot vuosina 2018 ja 2019 
ovat yhteensä 67 000 euroa ja ove:lla 
vastaavasti 46 000 euroa. Veromää-
rien erotus (21 000 €) vastaa kah-
den ihmisen yhden vuoden luopu-
mistukea. Verotuksellisesta näkökul-
masta lutu on kallis vaihtoehto. Siir-

tämällä tilakaupan vuodella 61-vuo-
den ikään, ove säästää veroissa sa-
man verran kuin siirron aikana lutua 
maksettaisiin.

Oven plussat

Kun jää ove:lle, kannattaa olla 
MYEL-vakuutettu ja työskennellä ti-
lalla eläketurvaansa parantaen vä-
hintään 66-vuotiaaksi asti. Jos työs-
kentelee 35 000 € MYEL-työtulol-
la ja 900 €/kk palkalla saaden sa-
malla 500 €/kk ove:a, on mahdol-
lista korottaa vanhuuseläkkeensä  
1 400 euroon kuussa (ks. Melan las-
kuri vieressä). Jatkamalla palkalla ja 
MYEL-vakuutettuna ylimpään mah-
dolliseen eläkeikään, eläke nousee 
vieläkin korkeammaksi. Luopumis-
tuessa saisi eläkettä tonnin kuussa, 
jonka tasolla vanhuuseläkekin aika-
naan maksetaan.

Jatkajan näkökulmasta positii-
vista lienee se, että 900 euron kuu-
kausipalkalla ja MYEL-maksulla eli n. 
15 000 € vuotuiskululla harvemmin 
saa yhtä hyvää ja tilaan sitoutunutta 
työntekijää. Kun lutulainen työsken-
telee tilalla (lutun tulorajan 710 €/
kk puitteissa), pitää hänellä olla Ty-
EL-vakuutus, joka on samalla työtu-
lolla MYELiä kalliimpi.

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen määrä ja työtulon vaikutus lopulliseen 
eläkkeeseen.

Luopujalle LUTU vai OVE
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Heikki Ojala
Talousjohtamisen
erityisasiantuntija

Verotus luopujille LUTUn (a) ja OVEn (b) näkökulmasta, kun maatilan normaali tulos on 74 000 euroa ja 70 lehmän + 
nuorkarjan sekä tuotevarastojen arvo on 71 000 euroa. Tekemättä jäävät poistot ovat 27 000 euroa. Lutun arvioitu määrä 
n. 1 000 €/kk.

Melan laskuri: www.mela.fi > eläkevakuutus > laskurit 
> osittaisen eläkkeen laskuri➽
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Teemu Kinnunen
Talousjohtamisen
asiantuntija

Toukokuussa 2018 Juha 
Kippo Lohtajalta otti ProAgriaan 
yhteyttä likwi-laskelmien päivittä-
mistä varten. Tilan sukupolven-
vaihdokseen liittyvät suunnitelmat 
laadittiin vuonna 2013 ja kauppa 
Juhan vanhempien tilasta tehtiin 
huhtikuussa 2014. Vuonna 2017 
tilalle vuokrattiin toinen lypsykar-
janavetta. Lypsykarjan ja käytös-
sä olevan pellon määrä kaksinker-
taistui. Maidontuotannon lisäksi 
Juha työskentelee Maaseutuviras-
tossa tietojärjestelmäasiantunti-
jana ja hänen puolisonsa Paulii-
na viljelee kotitilaansa Alavudel-
la. – Taloussuunnitelmien päivitys 
vähintään viiden vuoden välein pi-
täisi olla rutiinia, vaikka erityisiä 
muutoksia tilalla ei olisi tapahtu-
nutkaan, Juha miettii.

Neuvolla eteenpäin

Juha ja Pauliina Kipon lypsykar-
jatilalla suunnitellaan hiljattain 
toteutetun laajennuksen lisäksi 
myös tulevaisuuden kehitysaske-
leita. Tilan nimi muuttui yhtiöit-
tämisen myötä kesäkuussa 2018 
MaitoKippo Oy:ksi. Investointi-
suunnitelmien konkretisoimista ja 
näkökulman hakemista varten Ju-
ha ja Pauliina päättivät päivittää 
tehtyjä likwi-laskelmia ja tarkas-

tella eri vaihtoehtoja, jotka teh-
tiin ProAgrian Neuvo2020 -palve-
luna. – Neuvo2020 -avustus alen-
si kynnystä teettää taloussuunni-
telma investointiajatuksista, Juha 
toteaa.

Hyvissä ajoin liikkeelle

Kipon tilalla Neuvo2020 -palve-
lu koostui kahdesta tilakäynnistä 
(laskelmien aloitus- ja palautus-
käynnit) sekä toimistotyönä teh-
dyistä taloussuunnitelmista. Ki-
poille laadittiin nykytilanneversio 
ja kaksi investointiversiota. Pää-
ajatus laskelmissa oli tarkastel-
la maksuvalmiuden kehittymis-
tä ja verrata niitä nykytilannever-
sioon. Investointien toteutusai-
kataulu arvioitiin alustavasti vuo-
sien 2020-2022 välille. Tilan ke-
hittämisvaihtoehtojen tarkaste-
lu on aloitettu hyvissä ajoin, mi-
kä on tilan ja rahoittajan kannal-
ta erinomainen asia. Laajennusin-
vestoinnit ovat tilakohtaisesti suu-
ria mahdollisuuksia ja riskejä. Tä-
män vuoksi suunnittelu on hyvä 
aloittaa ajoissa ja keskustella niis-
tä myös rahoittajapankin kans-
sa. Hyvin suunniteltu on puolik-
si tehty pitää navettaprojekteissa-
kin kutinsa. – Olemme tyytyväisiä 
palvelun sisältöön ja laatuun, ja 

saimme sen, mitä tarvitsimme, to-
teavat Juha ja Pauliina. Suunnitte-
lua on hyvä jatkaa ja päivittää tar-
vittaessa, mikäli suunnitelmat ete-
nevät. – Laskelmat antoivat raa-
mit hankkeen toteuttamiselle, Ju-
ha sanoo. Laskelmista selvisi in-
vestoinnin maksimikustannus ja 
hankkeen kannattavuusvaatimus. 
Laskelmathan antavat suuntaa 
sille kannattaako investointi alus-
tavasti vai ei. 

Vaikka investointien toteut-
tamisen perusteet olisivat osit-
tain muutkin kuin taloudelliset, 
päätarkastelu tulisi tehdä talous- 
näkökulmasta. – Meillä on halu 
investoida maidontuotantoon, 
mutta on tärkeää tietää, millä 
edellytyksillä hanke voi toteutua. 
Lisäksi suunnittelun aloitus halut-
tiin tehdä ProAgrian asiantunti-
jan kanssa, koska häneltä ajatte-
limme saavamme puolueettoman 
näkökulman hankkeeseen, Juha ja 
Pauliina pohtivat. 

Kipot tutkasivat Kilpailukyky-
Neuvolla tulevaisuutta

Kiky-neuvo eli 
Maatilojen nyky-
aikaistaminen 
ja kilpailukyvyn 
parantaminen

Maatilojen neuvontajärjestelmä 
(NEUVO2020) laajeni syksyllä 2017 
koskemaan myös talousneuvontaa. 

Kilpailukyky-Neuvoa on käytetty 
kehittämissuunnitelmien laadintaan, 
sukupolvenvaihdosten alkuselvityk-
siin, kilpailukyvyn parantamiseen ja 
investointien suunnitteluun. Kehittä-
missuunnitelmissa taloussuunnitel-
maversioita on laadittu pääosin kol-
mesta viiteen kappaletta, joista en-
simmäinen on nykytilanteen kartoi-
tus. Lisäksi on laskettu eri investoin-
ti-, tuotannon kehittämis- ja suku-
polvenvaihdosversioita. 

Neuvo 2020 -palvelutarjonnan 
laajentuessa tilakohtaista rahamää-
rää nostettiin 3 500 eurosta 7 000 
euroon/tila kuluvan ohjelmakau-
den aikana. Tämän rahan tilat voi-
vat käyttää kaikkiin tai mihin tahan-
sa Neuvo -palveluun erikseen.

MaitoKippo Oy:n Juha ja 
Pauliina Kipolla on halu 
investoida maidontuotan-
toon, joten he halusivat 
selvittää millä edellytyk-
sillä hanke voi toteutua. 
Suunnittelussa auttoivat 
ProAgrian asiantuntemus 
ja Kilpailukyky-Neuvo.
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Hankkeet

Elämyksiä arjen 
yläpuolella!

Kylpyläloma alk. 
67 €/ hlö/ 2 hh

kalajoki@santashotels.fi
p. (08) 4692 500 

santashotels.fi/hotelsani

Maatalousyrittäjien hyvinvointi ja 
jaksaminen ovat huolenaiheena ko-
ko maassa- ja syystäkin. Keski-Poh-
janmaalla tilanne ei poikkea muus-
ta Suomesta, täälläkin apua tarvi-
taan. MTK Keski-Pohjanmaan hal-
linnoiman Myötätuulta Tuottajalle 
-hankkeen tehtävänä on vastata tä-
hän tarpeeseen. Hanke jatkuu loka-
kuuhun 2019. 

Keskipohjalaiset maatalousyrit-
täjät painivat samankaltaisen ongel-
mien parissa kuin muuallakin. Jaksa-
mista kuormittavat uupuminen, ta-
loudelliset tilanteet, ihmissuhteet, 
elämäntilanteen ennalta-arvaamat-
tomat muutokset, työnmäärä sekä 
ulkopuoliset paineet, kuten sääolo-
suhteet ja byrokratia. Hankkeen teh-
tävä on etsiä ratkaisuja asioihin se-
kä kertoa saatavilla olevista apukei-
noista, kuunnella ja pohtia yhdessä, 
ilmaiseksi ja luottamuksella.

Melan ostopalvelu- 
sitoumukset
Myötätuulta Tuottajalle -hankkees-
sa on autettu noin 160 tilallista ja/
tai heidän perheenjäsentään. Autta-
miskeinot ovat yksilöllisiä ja tilakoh-
taisia. Hankkeen kautta on mahdol-
lisuus hakea ostopalvelusitoumuk-
sia Melasta, jopa useampaa yhtä-
aikaisesti. Myönnetyllä ostopalve-
lusitoumuksella maatalousyrittäjä 
voi ostaa asiantuntijapalvelua, josta 
Mela maksaa 500 € suoraan asian-
tuntijapalvelun tuottajalle. 

Tukea ja apua saatavilla 

On viisautta hakea apua ajoissa, en-
nen kuin asioista muodostuu ongel-
mia. Toivon, että kynnys avun pyy-
tämiseen madaltuu. Aina ei tarvitse 
selvitä itse, eikä aina ole pakko jak-

saa! Olen nähnyt ihmisiä ja perheitä 
monenlaisissa tilanteissa. Usein niis-
sä tarvitaan useamman eri asiantun-
tija-avun yhteistyötä. Maatalousyrit-
täjä itse päättää, millaisia apukeino-
ja hän haluaa käyttää. Asioiden sel-
vittely ei aina ole helppoa ja kivuton-
ta, se vaatii maatalousyrittäjältäkin 
voimavaroja.

Verkosto toimii

Sidosryhmien kanssa tehtävä yhteis-
työ maatalousyrittäjien hyvinvointi-
asioiden edistämiseksi toimii kiitet-
tävästi. Sidosryhmät ja yhteistyöta-
hot ovat huolissaan samoista asiois-
ta ja kaikkien yhteinen tavoite on 
maatalousyrittäjien hyvinvoinnin 
edistäminen. 

Syksyllä hyvinvointi- 
tapahtumaa  
Keski-Pohjanmaalla
Mela järjestää yhteistyössä paikal-
listen toimijoiden kanssa Kokkolas-
sa Nuorisokeskus Villa Elbassa 6.11. 
maatalousyrittäjien parisuhteeseen 
painottuvan hyvinvointipäivän, jos-
sa puhuu Maaret Kallio. Kaustisel-
la järjestetään maatalousyrittäjien 
hyvinvointipäivät 15.–16.11. Lisäksi 
Keski-Pohjanmaan alueella järjeste-
tään kiertue hyvinvoinnin ja liikun-
nan merkeissä. 

Peter Panin sanoja lainaten toi-
votan kaikille oikein kaunista syksyä

”Sillä hetkellä, kun epäröit, onko 
jokin mahdollista, teet siitä itsellesi 
mahdotonta.”

Suvi Lempiälä
Myötätuulta Tuottajalle -hanke

p. 040 9209 863
suvi.lempiala@mtk.fi

Laajan Pohjanmaan alueella on 
runsaasti happamia sulfaattimaita, 
soita ja suometsiä sekä intensiivis-
tä jokilaaksoihin keskittynyttä koti-
eläin- ja turkistuotantoa. Erilaisis-
sa datapankeissa on alueen erityis-
piirteistä runsaasti tietoa, joita ei 
riittävästi hyödynnetä valuma-alue-
tarkasteluissa ja toimenpideohjel-
missa. 

Pohjanmaan Ravinneratas 
-hankkeen tarkoitus on vähentää 
vesistökuormitusta tehostamal-
la ravinnevirtojen hyödyntämis-
tä ja parantaa hankealueen vesien-
hoitosuunnitelmissa huonossa kun-
nossa olevien vesistöjen tilaa. Ta-
voitteena on lisätä tietämystä valu-
ma-alueiden painetekijöistä ja ve-

siensuojelusta. Pohjanmaan vesi- 
ja ympäristö koordinoi ja hallinnoi 
hanketta.

Yhteistyökumppaneina ovat 
ProAgria Etelä-Pohjanmaa, Pro- 
Agria Keski-Pohjanmaa ja ProAg-
riaa Österbotten, Suomen Metsä-
keskus, GTK ja Luonnonvarakes-
kus LUKE. Toiminta-alueena on 
kolme pohjalaismaakuntaa ja Poh-
jois-Pohjanmaan eteläosasta Ala-
vieskan, Kalajoen, Reisjärven, Sie-
vin ja Ylivieskan kunnat. Hanke kes-
tää vuoden 2020 loppuun. Hanket-
ta vetää Satu Järvenpää. Ravinne-
ratas rahoitetaan Maaseudun Ke-
hittämisrahaston ravinteiden kier-
rätyksen tehostamisen erityiskiinti-
östä.

Ravinneratas logoehdotus 13.08.2018
© Solid Media

1. Kaksikielinen versio

2. Suomenkielinen

3. Ruotsinkielinen

4. Pelkkä kuva

Värit: Ruskea
CMYK 40,75,100,40
RGB 100,60,25

Sininen
CMYK 40,5,0,0
RGB 145,205,240

Vihreä
CMYK 65,0,85,10
RGB 85,172,85

Vaaleanvihreä
CMYK 30,0,100,0
RGB 190,215,48
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Maatilan talouden hallinnassa päte-
vät samat lainalaisuudet kuin minkä tahan-
sa organisaation johtamisessa. Keskeinen asia 
on ennakointi. On strategista pitkän aikavä-
lin suunnittelua, muutaman lähivuoden nä-
kymien ennakointia ja lähimmän vuoden tai 
kuukauden tilanteen tarkastelua. Niissä kai-
kissa on sisällä myös jonkinlainen varautumi-
nen yllättäviin muutoksiin.

Maksuvalmius on maatilojen taloudenhal-
linnan keskiössä, kun tuotehinnat pysyttelevät 
melko alhaisella tasolla. Velkaantuneilla tiloil-
la on tarvetta lainajärjestelyihin. Niitä ei ole 
järkevä tehdä lyhennyserä kerrallaan vaan on 
tehtävä pidempiaikainen suunnitelma. Neu-
vo 2020 -järjestelmän osio Maatilan nykyai-
kaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen eli 
tutummin KiKy-Neuvo, tarjoaa mahdollisuu-
den käyttää edullista ulkopuolista apua myös 

maksuvalmiuden parantamiseksi.
Maatilat maksavat Neuvo 2020 -palveluis-

ta vain arvonlisäveron osuuden. Varsinaisen 
palvelun maksavat EU ja Suomen valtio yhdes-
sä. Neuvo-palvelua ei voi käyttää asioihin, joita 
tuetaan jo muuta kautta, esim. investointeihin 
liittyvät liiketoimintasuunnitelmat. Myös vero- 
ja muut viranomaisille tehtävät ilmoitukset ja 
kirjanpito on rajattu tuen ulkopuolelle. Kan-
nattaa hankkia ulkopuolista näkemystä tilan-
hoitoon Neuvo 2020 -järjestelmän avulla. Ky-
sy tarkempia tietoja ProAgrian asiantuntijoilta.

Talous haltuun Kiky-Neuvolla
ASIANTUNTIJA TOIMIALA

Eerikkilä Maija-Leena 

Finnilä Elina   

Harju Sari   

Lehkonen Heidi 

Huhtala Jouni   

Jouppila Mika 

Karhula Jarmo  

Kellokoski Katja 

Koskela Sirkku  

Kreus Sinikka  

Kulla Taina   

Laide Erkki 

Leinonen Anna-Riitta  

Nivala Juha 

Ojala Heikki 

Polso Pekka   

Roimela Seija    

Tikkanen Jari       

NEUVO 2020 -PALVELUT

 LUOMUKOTIELÄIN

 LUOMUKASVI

  NYKYAIKASTAMINEN JA KILPAILUKYKY

 YMPÄRISTÖ

 TUOTANTOELÄIN

 KASVINSUOJELU

 ENERGIASELITTEET:

ProAgrian tarjonta Neuvo 2020 -palveluihin on laaja. Tarjoamme 
tilan tarpeiden mukaan kartoituksia, alku- ja tarveselvityksiä, eri-

laisia suunnitelmia, keskusteluja joko kasvotusten tai nettipala-
vereina sekä seurantaa. Liikkeelle lähdetään alkuselvityksestä, 
jonka jälkeen edetään tarkempiin suunnitelmiin ja laskelmiin.

Kilpailukyky-Neuvossa arvioimme erilaisten toimenpitei-
den kannattavuutta ja teemme niihin vertailuja. Käytössäsi on 
myös ProAgrian Tilakuntokortti ja Taloustietopankin vertai-
luaineisto tuotantosuuntasi tunnusluvuista. 

ProAgrian tarjonnan monipuolisuuden takaavat eri alojen 
Neuvo-oikeudet saaneet asiantuntijat. Pystymme yhdistämään 

talouden, tuotantotalouden ja yritysasiantuntijoidemme osaami-
sen tilan tarpeisiin ja tuottamaan kokonaispalvelun tiiminä. 

Juha Hämäläinen 
Kehityspäällikkö

Neuvossa tarjolla 7000 euroa
Neuvo 2020 -palve-
lut ovat laajentuneet 
maatilojen nykyaikais-
tamiseen ja kilpailuky-
kyyn liittyviin toimen-
piteisiin. Tilakohtaisen 
rahamäärä on nous-
sut 7 000 euroon. 

Maatalouden yritystoiminnan 
talouden kuvaamiseen on kehitetty 
laaja määrä tunnuslukuja. Tunnus-
lukuja seuraamalla ja tulkitsemalla 
voidaan tehdä kehittämistoimenpi-
teitä ja korjausliikkeitä, joita ei muu-
ten välttämättä huomattaisi. 

Kannattavuuskerroin

Kannattavuuskerroin kuvaa, mi-
ten hyvin yrittäjän omalle pääomal-
le ja työlle asetettu tuottovaatimus 
on toteutunut. Kannattavuuskertoi-
meen vaikuttaa maatilan oma pää-
oma ja tehdyt työtunnit vuodessa. 
Lisäksi tilan sisäiset menot ja tulot 
eli tuotannon kustannustuottosuh-
de vaikuttavat kannattavuuskertoi-
meen. Jos kannattavuuskerroin on 
heikko, huomiota kannattaa kiinnit-
tää työmäärään, tuotannon tehok-
kuuteen, muuttuvien menojen ra-
kenteeseen ja lainamääriin. Yleensä 
näistä kaikista löytyy parantamisen 
varaa. Surkeaahan se olisi, jos tilan 
sisäisillä toimilla ei kyettäisi enää 
kannattavuutta parantamaan, vaan 
kaikki olisi tilan ulkopuolisten teki-
jöiden varassa. 

Menoprosentti 

Menoprosentti kuvaa muuttuvien 
menojen ja maatilan tulojen suhdet-
ta. Alle 60 %:n tasoa voidaan luon-
nehtia huipuiksi ja yli 75 % tasot al-
kavat olla rajalla. Menoprosentin 
suuruuteen vaikuttavat vuokrapel-
tojen ja ulkoisen työvoiman määrä. 
Menoprosentti on suhteellisen help-
po saada alemmaksi kilpailuttamal-
la säännöllisesti tuotantopanosten 
hankintaa, urakoitsijoita tai vakuu-
tusyhtiöitä. Hyvällä maksuvalmiu-
della voidaan hyödyntää tuotanto-
panosten kausihinnoittelu ja välttää 
rahoituskulujen maksaminen tuo-
tantopanosten hankinnassa. 

Omavaraisuusaste 

Oman pääoman määrän ja koko 
pääoman määrän suhdetta kuvaa 
omavaraisuusaste. Jos lypsykarjata-
loudessa omavaraisuus on alle 20 %, 
voidaan puhua heikosta tilanteesta. 
Jos se on yli 40 %, tilannetta voidaan 
luonnehtia hyväksi. Hyvän omavarai-
suuden omaavalla tilalla on helpom-
pi tehdä investointeja ja olla riippu-

mattomampi vieraasta pääomasta. 
Heikon omavaraisuuden tiloilla pi-
tää keskittyä poistoihin, lainojen ly-
hennyksiin ja tuleviin investointeihin. 
Poistoja ei tehdä enempää, mitä in-
vestointien aiheuttamat lainan ly-
hennykset ovat, muutoin oma pää-
oma laskee vierasta pääomaa no-
peammin ja omavaraisuus laskee. 
Tuottavat ja harkinnalla tehdyt in-
vestoinnit ovat myös tärkeässä ase-
massa. Virheinvestoinnit voivat viedä 
tilan omavaraisuuden ja rapauttaa 
maksuvalmiuden.

Suhteellinen  
velkaantuneisuus
Maatilan velkojen ja myynnin suh-
detta toisiinsa kuvaa suhteellinen vel-
kaantuneisuus. Yleisohje on, että al-
le 40 % on hyvä ja yli 80 % on heikko 
tilanne. Yleensä ongelmia alkaa syn-
tyä, kun suhteellinen velkaantunei-
suus ylittää 150 % rajan. Poikkeukse-
na voi olla vasta suuren investoinnin 
tehneet tilat, joilla suhteellinen vel-
kaantuneisuus voi olla yli 300 %. Ve-
lat/liikevaihdon ollessa jatkuvasti yli 
150 %, olisi hyvä miettiä mihin rahat 

menevät ja miksei niistä synny lisäar-
voa. Sekin kannattaa laskea, paljon-
ko rahaa jää korvausinvestointeihin 
ja yksityistalouteen, jos velka lyhen-
nettäisiin puoleen nykyisestä. Pää-
sääntö on, että lisäinvestointeja ei 
tehdä, jos suhteellinen velkaantunei-
suus on jo valmiiksi korkea.

Kannattavuusluvut kertovat, mil-
loin on turvallinen hetki tehdä li-
säinvestointeja ilman, että maksu-
valmius vaarantuu. Niistä voi näh-
dä onko tilalla vakuuksia ja kiinnitet-
tävää omaisuutta turvaamaan tule-
vaisuutta. Ne voivat hälyttää silloin, 
kun lainojen maksuohjelmiin on kiin-
nitettävä huomiota. On positiivista 
löytää kehitettävää, sillä silloin on 
varmaa, että niiden seurauksena voi 
tehdä toimenpiteitä, joiden seurauk-
sena tilan talous kohenee. Tunnuslu-
vut ovat hyviä työkaluja tilanväen, ta-
lousasiantuntijoiden ja tilipalvelujen 
käytössä ja antavat suuntaa sille, mi-
tä pitää tehdä.

Tunnusluku, paras luku

Ville Moilanen
Talousjohtamisen 
asiantuntija
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Kuvat 
Aluekartta 
Kuikat 

Kolmen vyyhti 
-hankkeen loppukiri
Kolmen vyyhti -hanke on ollut mukana maakunnan vesistöjen kunnostusten suunnittelussa ja käytäntöön 

viennissä. Maastokäynnit, vesinäytteet, kunnostuskohteiden suunnittelu- ja välitysapu, erilaisen tilaisuuksien 

järjestäminen sekä tiedotusaineiston tuottaminen jatkuvat Kolmen vyyhti -hankkeessa vielä loppuvuoden. 

Teksti ja kuvat:
Satu Järvenpää 

Pohjanmaa vesi ja ympäristö ry
satu.jarvenpaa@vesiensuojelu.fi

p. 044 7778 839

Lestijärvellä museolla pohdittiin heinäkuussa Lestijärven tilan parantamista. 
Kolmen vyyhti on edistänyt järven kunnostamista vesinäytteiden ottamisella, 
kosteikkokartoituksen tekemisellä ja olemalla mukana suunnittelukokouk-
sissa. 

Toukokuisen Söderfjärdeniin ja Maalahteen suuntautuneen opintoretken matkaoppaana 
toimi Rainer Rosendahl (ProAgria ÖSL), Meteoriihessä oppaana oli Mats Andersen. Maalah-
dessa hoitokalastukseen perehdytti Mathias Högbacka.

Söderfjärden, yksi maailman parhaiten säilyneistä meteoriittikraattereista, syntyi meteoriitin iskeytyessä 
maahan n. 520 miljoonaa vuotta sitten. Ilmakuvasta näkyy Söderfjärdenin peltoaukean pyöreä muoto, 
jota reunustavat kallioiset mäet. Kraateri, halkaisijaltaan 5-6 km ja syvyydeltään yli 300 m, on täyttynyt 
mm. kambrikautisella hiekkakivellä. Muut kymmenen Suomen tunnettua meteoriittikraatteria ovat epä-
säännöllisen muotoisia järviä. Maapallolta tunnetaan vain 176 meteoriittikraatteria.

Retken antina oli asiaa mm. happamista sulfaattimaista, säätö-
salaojituksesta, altakastelusta ja valtaojien säätöpadoista sekä 
kemiallisesta täsmäkäsittelystä sulfaattimailla tapahtuvan hap-
pomuodostumisen estämiseksi. 
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Kalatalouskeskus

Toiminnanjohtaja 
Eero Hakala

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

Kalatalouskeskus

Kalakuulumisia

Mauno Korhonen
puheenjohtaja
Kalatalouskeskus

JÄRVEÄ KUNNOSTAMASSA
Sievin Korhosjärvellä oli elokuussa 
Vyyhti-hankkeen järjestämä raivaus-
nuottanäytös, jossa oli tarkoitus 
saada paikoin pintaan asti kasvavaa 
sammalkasvustoa pois. Pahaksi on-
neksi pahimmat sammalalueet oli-
vat toisella puolen järveä. Myös run-
saat kelluslehtiset kasvit haittasivat 
nuotan toimintaa, emmekä ehtineet 
kaikkea poistaa, vaikka veneen reu-
naan kiinnitettävällä leikkurilla va-
rustettu soutuvene kierteli aamusta 
lähtien aina soutajaa vaihtaen jär-
vellä. Toisenlaisessa paikassa nuot-
ta varmasti toimii tarkoitetulla ta-
valla. Väkeä kävi runsaasti paikalla 
katsomassa raivausnuottausta. Sa-
malla väki sai ohjeita Vyyhti-hank-
keen vetäjiltä ja ProAgrioiden kala-
talousneuvojilta omien vesistöjensä 
kunnostamiseen. Kuten kaikissa näy-
töksissä, niin myös täällä ”parhaat” 
asiantuntijat olivat yleisön joukossa. 
Paikallinen kalastuskunta ja kylätoi-
mikunta saivat kuitenkin eväitä tilai-
suudesta järven kunnostukseen.

TUNTEMATTOMALLA JOELLA
Oikeastaan joki oli tuttu Vääräjoki, jonne lähdettiin viemään kalastusaluksel-
lamme ravunpyydyksiä. Jokeen oli sitten viime kesän kasvanut runsaasti uu-
sia kiviä ja veneen pohja rusahteli ja paukahteli, mutta ehjänä selvittiin. En-
nestään hyvin ruskeavetinen joki oli muuttunut veden vähyyden vuoksi entis-
tä tummemmaksi, ja alun perin siniset ravunpyydyksetkin olivat muuttuneet 
ruskeiksi. Entiseen malliin kehittyy myös ravunpyytäjien keski-ikä, joka omalla 
alueellamme on pikaisen epävirallisen laskutoimituksen jälkeen n. 64,4 vuot-
ta. Talvella mateenpyynnin aikana oli ollut puhetta, että pitäisi kesällä vähän 
veden aikana käydä etsimässä ja merkkaamassa ne mateiden kulkuväylät. Ve-
si on ollut koko kesän vähänä, mutta vielä ei ole saatu aikaiseksi. En tiedä mi-
ten vähäksi se vesi pitäisi mennä.

KIDUTTAMINEN KIELLETTY
Kesän aikana media kertoi, että pyydystä ja päästä -kalastusmuoto oli joil-
lakin paikoin johtanut kalastuskieltoihin, jotta kaloja ei kidutettaisi hengiltä. 
Hyvä, että asiaan reagoitiin. Samalla mietityttää, mikä on tulevaisuus, jos täl-
laiset kesät yleistyvät. Omassa kalastuksessani lämpimän veden aikana ei ole 
tarvinnut edes harkita kalojen takaisinpäästämistä. Kaikelle kalalle on löyty-
nyt käyttötarkoitus, ja vähän enemmänkin olisi saanut tulla. Onpahan tullut 
fileoitua entistä pienempää ahventa ruokakalaksi ja kissat ovat saaneet tyy-
tyä vähempään. Jossakin näkyi myös huolestuneita arvioita siitä, että ilmas-
ton lämpeneminen voi johtaa hyljekannan pienenemiseen, eli ei niin huonoa, 
ettei jotain hyvääkin!

TUULASYÖT
En tiedä, onko lukijoiden joukossa joku, joka ei ole koskaan ollut pimeänä 
syysiltana tuulastamassa atraimen kanssa. Jos on, niin kiireesti hakemaan mi-
tä mahtavampia kokemuksia. Nykyään ei enää tarvitse asetella tervastuohuk-
sia kopraan tai mikä se teline missäkin on nimeltään. Nyt on hyvät valonheit-
täjät, mutta tunnelma pimeällä kalastamisessa on edelleen tallella -ja ruoka-
kalaa on saatavilla. Kalastonhoitomaksu ja vesialueen omistajan lupa tarvi-
taan, mutta se on pieni kipeä. Ei muuta kun nauttimaan syysyön tunnelmas-
ta ja vedenalaisesta maisemasta.

Kalastusluvista ja säännöistä
Kalastussäädöksissämme onkiminen ja pilkkiminen on käytännössä joka-
miehen oikeuteen kuuluvaa maksutonta luonnonkäyttöä. Vapakalastus-
ta yhdellä uistin- tai perhovavalla saavat Manner-Suomen alueella harjoit-
taa maksuttomasti alle 18-vuotiaat tai yli 65-vuotiaat. Muun ikäinen saa 
saman vapakalastusoikeuden maksamalla kalastonhoitomaksun. Maksun 
hinta on 45 €/vuosi, 15 €/viikko tai 6 €/vrk. Maksun voi suorittaa Erälu-
vat.fi -sivustolla, R-kioskeissa, puhelimella tai metsähallituksen lupamyyn-
tipisteissä. Muilla tavoin tai erityisvesillä kalastava tai ravustava on vel-
voitettu maksamaan kalastonhoitomaksun sekä lunastamaan vesialueen 
omistajan luvan. Alle 18-vuotiaan tai 65 vuotta täyttäneen ei hoitomak-
sua tarvitse maksaa, mutta vesialueen omistajan lupa heidänkin on noi-
hin toimiin hankittava. Vesialueiden omistajien luvista on saatavilla tietoa 
vaihtelevasti verkossa. 

Ravustus vaatii 18–65-vuotiailta sekä hoitomaksun suorittamisen että 
vesialueen omistajan luvan. Osakaskunnalla (tai muulla kalastusoikeuden 
haltijalla) on oikeus määrittää ehdot oman alueensa kalastukselle ja ravus-
tukselle. Samoin omistajalla on oikeus rajoittaa ravustusta ja kalastusta 
(pois lukien aiemmin kuvattu yleinen viehekalastusoikeus) vesialueellaan. 

Ravustus
Varsinkin ravustuksen yhteydessä on esiintynyt epätietoisuutta siitä, ke-
nellä on oikeus pyytää rapua vesialueella. Karkeasti ottaen kalastamises-
ta ja ravustamisesta vesialueella päättää vesialueen omistaja, useimmi-
ten osakaskunta kokouksessaan. Vesialueen omistajalla on harkintavalta 
siihen kenelle ja millaisin ehdoin se lupia ravustukseen suo. Yleistä ravus-
tusoikeutta ei ole kenelläkään. Ei myöskään oikeutta siirtää rapuja tai nii-
den pyyntiin tarkoitettuja laitteita tai pyydyksiä vesistöstä toiseen. Rapu-
jen siirrot ja sumputus muissa luonnonvesissä kuin pyyntivesissä vaativat 
aina Ely-keskuksen luvan. Täplärapuja ei pidä kenenkään mennä siirtele-
mään suuntaan eikä toiseen Keski-Pohjanmaalla, sillä siitä ei ole kuin huo-
noja seurauksia.

Taimenet ja lohet rauhoitettu
Syyskuun alusta astui voimaan marraskuun loppuun ulottuva taimenen ja 
lohen syysrauhoitus. Kaikenkokoisten lohien ja taimenten pyynti virtavesis-
tä on silloin kielletty. Lohi- ja taimenjoissa kaikki verkkopyynti on kielletty 
elokuun puolivälistä lokakuun loppuun saakka. Luonnonkudusta alkun-
sa saanut (rasvaevällinen) taimen on kokonaan rauhoitettu, vuoden 2019 
alusta myös meressä. Kaikki nämä rajoitussäädökset on annettu siitä vis-
sistä syystä, että vesiemme taimenille ja lohille pitää antaa lisääntymisrau-
ha. Kumpainenkin kutee virtavesissämme loka-marraskuussa. 

Kalojen käsittely
Hyviin kalastustapoihin, tai kuten hienosti sanotaan, kalastajan eettisiin 
ohjeisisiin kuuluu, että saaliiksi saatuja kaloja kohdellaan asiallisesti. Kala, 
varsinkaan elävä, ei ole kisailuväline. Oikein käsitelty kala myös säilyy val-
mistus- ja syömäkelpoisena huolimattomasti kohdeltua kalaa reilusti pi-
tempään. Oikea käsittely lähtee siitä, että ne pyydystetyt kalat, joita ei vä-
littömästi vapauteta takaisin veteen, on: 
1. Tainnutettava (napakka isku tylpällä esineellä kalan päähän, silmien ylä-

puolelle) tai tapettava (esim. vääntämällä pikkukalojen niskat nurin) 
2. Verestettävä (veitsellä tai saksilla katkaistaan tainnutetun kalan kurk-

kuvaltimo tai kiduskaaret)
3. Jäähdytettävä (kala kylmään veteen tai kosteaan, hengittävään koriin, 

kassiin tai astiaan pois suorasta auringonpaisteesta).
Maassa tai veneenpohjalla tainnuttamatta virunut kala kuolee tuskallises-
ti ja pilaantuu nopeasti syömäkelvottomaksi. Ohjeita kalan oikeasta kä-
sittelystä saa kalatalouskeskuksesta, vapaa-ajankalastaja.fi tai ahven.net 
-nettisivuilta. 

Kuva: Mauno Korhonen
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Riitta Huhtala
puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan
Maa- ja kotiseutunaiset

etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi

Katse jo ensi vuodessa
Uusi toiminnanjohtajamme Kirsi Varila on aloittanut elokuussa ja syyskau-
den työt ovat jo vauhdissa. Vaikka kuluvaa vuotta on vielä jäljellä, valta-
kunnallisessa maa- ja kotitalousnaisten syysseminaarissa alkaa jo tulevan 
vuoden suunnittelu. Työ järjestössä on ennakointia. Täytyy olla koko ajan 
hereillä mitä ympärillämme tapahtuu, mitä päätöksentekijät esittävät ja 
linjaavat. Herkällä korvalla pitää kuunnella järjestön sisäistä ääntä – mitä 
meiltä odotetaan ja mihin suuntaan ohjataan. Pitää tuntea järjestöväkeä 
niin valtakunnallisesti, maakunnallisesti kuin paikallisestikin, jotta voi ot-
taa kantaa, kehittää ja ideoida. 

Välillä tarvitaan ennustajan kykyä. Kuka innostuisi tästä? Missä päin 
maakuntaa lähdettäisiin retkille? Ketkä voisivat tilata palvelujamme? Näi-
tä ja monia muita kysymyksiä pohditaan, kun seuraavaa toimintavuotta 
suunnitellaan. Ennustajan työssä auttaa vuorovaikutus ja palaute. Meidän 
täytyy tavata, kuunnella, puhua, antaa palautetta järjestön sisällä ja en-
nen kaikkea sen ulkopuolella. Muualta tulevat mielikuvat ja ideat antavat 
meille mahdollisuuden oppia ja kehittyä. Liiallinen omaan järjestöön ja yh-
distykseen tuijottaminen pitää meidät kyllä paikallaan, mutta ei vie eteen 
päin eikä pidä meitä kiinnostavana ulkopuolisin silmin. Uusien maa- ja ko-
titalousnaisten mukaan saaminen ja vanhojen kyydissä pitäminen edellyt-
tää meitä liikettä ja vuorovaikutusta. Siispä puhelahjat käyttöön ja kerto-
maan, mitä meillä on ja mitä kaikkea voisimme olla. 

Toiminnanjohtaja Piia Karhula 040 1964 434
Toiminnanjohtaja Kirsi Varila, p. 043 8254 284

Olen 41-vuotias reipas maatalousnainen, kuten tyttäreni asian ilmaisi. Olen 
aloittanut elokuun puolessa välissä Maa- ja kotitalousnaisten toiminnanjoh-
tajana Keski-Pohjanmaalla. Voisi sanoa, että olen palannut takaisin juurille-
ni. Olen viettänyt lapsuuteni Perhossa ja käynyt koulut Vetelissä. Perhonjo-
kilaaksosta tie vei Kokkolan kautta muutaman Etelä-Suomen vuoden jälkeen 
Seinäjoelle, jossa asuinkin 17 vuotta. Uuden työpaikan myötä muutin Evijär-
velle, josta kuljen Kokkolaan ja muualle Keski-Pohjanmaalle. Paluu kotiseu-
duille tuntuu erityisen mukavalta!

Ennen toiminnanjohtajan pestiä työskentelin 15 vuoden ajan Atrian al-
kutuotannossa viestinnän ja markkinoinnin työtehtävissä. Maatalousala on 
tuttua ja työskentely suomalaisen ruuan alkulähteillä tärkeää. Pienen kylän 
ja maitotilan tyttönä minulle on tärkeää maaseudun pitäminen virkeänä ja 
toivonkin voivani työssäni edistää elävää maaseutua. Me maa- ja kotitalous- 
naiset puhallamme yhteen hiileen ja viemme hyviä asioita eteenpäin kukin 
tahoillaamme. 

Koulutukseltani olen kansainvälisen kaupan tradenomi. Lisäksi minulla 
on markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto. Odotan tältä työltä pal-
jon. Käärin innokkaasti hihat, että päästään yhdessä hommiin. Yhteistyös-
sä on voimaa!

Kirsi Varila
puh. 040 1964 433
kirsi.varila@maajakotitalousnaiset.fi

Kirsi Varila palasi
Keski-Pohjanmaalle

MAA- JA KOTITALOUS-
NAISET osallistuivat syys-
kuussa Kokkolan keskiaika-
päiville. Kahviossa oli tar-
jolla krenikkaa ja solmu-
pullia. Ruokahukkapöydäs-
sä esiteltiin ruokahävikin 
vähentämistä.

Mukana olivat Kokkolan koti-
talous- ja puutarhaseuran nai-
set sekä Riitta Hautala, Kirsi 
Varila ja Seija Varila.

Arvonnassa
onni suosi 

Raija Lumiahoa 
Kokkolasta. 

Onnea!
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Vuoden 2018 
maisematekokilpailu 
Vuoden maisemateko valitaan nyt neljättä kertaa. Kilpailun teema on ”Lai-
ta hyvä kiertämään”. Tänä vuonna kilpailulla halutaan edistää kiertotalout-
ta ja kiinnittää huomiota hoidon jatkuvuuden turvaamiseen, kierrätettävien 
materiaalien ja rakennustarvikkeiden käyttöön ja hoitotoimenpiteistä synty-
vän materiaalin jatkohyödyntämiseen.

Maa- ja kotitalousnaisten järjestämässä kilpailussa myönnetään maa-
kunnallisia Vuoden maisemateko -tunnustuksia, jotka kilpailevat valtakun-
nallisesta tunnustuksesta.

Kerro maisemasta, hoida ympäristöä

Laita hyvä kiertämään -teemaa on lupa toteuttaa vapaasti. Vuoden maise-
mateko on teko, joka nostaa esille paikallisen kulttuuriympäristön arvoja ja 
ominaispiirteitä, lisää yhteisöllisyyttä ja edistää kohteen säilymistä tuleville 
sukupolville kestävällä tavalla.  

Osallistu kilpailuun

• kilpailuaika päättyy 30.9.2018
• lähetä kuvailu maisemateosta, työn tekijöistä ja perustelut työn merki-

tyksestä piirikeskusten maisema-asiantuntijoille
• liitä mukaan valokuvia ja mahdollisia lehtileikkeitä
• alueelliset maisemateot valitaan loka-marraskuussa 2018
• valtakunnallinen voittaja julkistetaan Maa- ja kotitalousnaisten Keskuk-

sen varsinaisessa kokouksessa marraskuussa 2018.

LISÄTIETOJA
Maisema- ja ympäristöasiantuntija Jaana Höglund, puh. 043 8254 284 tai 
toiminnanjohtaja Kirsi Varila 040 1964 434 

Perinteikäs Kruununvoudintalo palvelee

Kruununvoudintalo Kokkolan keskustan tuntumassa on ihanteel-
linen paikka perhejuhlille, kahvitilaisuuksille, kokouksille tai vaikka 
runoilloille. Mukavan ja hyvin toimivan kokonaisuuden saa järjes-
tettyä noin 40 henkilölle. Tupa ja Sali huokuvat entisaikaa ja mil-
jöö on mieltä rauhoittava. Tarjoilut hoituvat Maa- ja kotitalous-
naisten kautta. 

Lisätietoja www.naisidea.fi/kruununvoudintalo tai Kirsi Varila 
p. 040 1964 434, kirsi.varila@maajakotitalousnaiset.fi.

Laita hyvä kiertämään -maisemateossa aita rakennetaan kierrätysmateriaalista.
Kuva: Jaana Höglund

Ruokahukka ruotuun, 
katse vesistöihin -luennot 
netissä
Ruokahukka ruotuun, katse ve-
sistöihin -hankkeen webinaareis-
sa keskustellaan ruokahävikistä, 
ruokahävikin vaikutuksista, vesis-
töjen hyvinvoinnista ja keinoista, 
joilla voimme vaikuttaa vesistöjen 
hyvinvointiin.

Tule mukaan! Webinaarit kes-
tävät noin 45 minuuttia. Linkit ai-
heisiin, aikatauluun sekä osallistumiseen löydät sivuiltamme maajakoti- 
talousnaiset.fi > Ruokahukka ruotuun, katse vesistöihin -webinaarit.

Osta tilalta! -päivä 15.9.2018
Valtakunnallinen Osta tilalta! -päivä tuo ruoan tuottajat ja kulut-
tajat yhteen jo kolmatta kertaa. Tervetuloa tekemään maukas syys-
retki lähellä tuotettujen raaka-aineiden pariin ja juhlistamaan ko-
timaisia tuottajia la 15. 9.2018. Keski-Pohjanmaalta mukana ovat 
Halsuan sadonkorjuumarkkinat (ravirata), Tuomolan karjatila Kan-
nuksesta (Märsyläntie 106), Leponiemen maatila Vetelistä (Lepo-
niementie 35) sekä Kokkolasta Molanderin luomutila (Övresåka-
vägen 260).

Seuraa Osta tilalta! -päivää Facebookissa, niin kuulet viimeisim-
piä uutisia tapahtumasta. Twitterissä ja Instagramissa #ostatilalta.

Nähdään tiloilla!

Tietoa ja tukea elintarvikkeiden 
jatkojalostukseen
• Viljeletkö viljaa, salaatteja, yrttejä tai muita vihanneksia?
• Tuotatko jotain muuta raaka-ainetta?
• Haluaisitko jatkojalostaa maatilasi tuotteita ja myydä niitä suo-

raan tilaltasi, torilla tai Reko-lähiruokarenkaassa? 
• Suunnitteletko elintarvikeyrityksen, lihaleikkaamon ja/tai lihajalos-

teita valmistavan laitoksen perustamista?
• Kiinnostavatko alkuperämerkit?

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran, Maa- ja kotitalousnaisten 
sekä Ruokatiedon asiantuntijat antavat tietoa ja vastaavat yleisön 
kysymyksiin 18.10.2018 Kruununvoudintalolla (Kaarlenkatu 43) 
Kokkolassa klo 11.45–16. Lisätietoa ja ilmoittautumiset Kirsi Varila, 
kirsi.varila@maajakotitalousnaiset.fi.
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Hankkeet

RANUA REVONTULIVIINI OY on 
toiminut liki 20 vuotta. Yritys käyt-
tää tuotteissaan paikallisten luon-
nonmarjojen lisäksi myös esim. man-
sikkaa ja raparperia. Vuosittain mar-
joja ostetaan Ranuan poimijoilta n.  
10 000 kg. Marjat pakastetaan ko-
konaisina ja tuote-erät valmistetaan 
menekin ja tilausten mukaan. Tuo-
tevalikoimassa on liköörejä, viinejä, 
glögejä, hyytelöitä, mehuja ja marja-
kastikkeita. Markkina-alue on laajen-
tunut Aasiaan asti. Yrittäjien mukaan 
byrokratia on helpottunut ja nykyi-
sin viranomaisen kanssa on mukava 
asioida, heiltä saa myös hyviä neuvo-
ja. Kun oma osaaminen ei ole riittä-
nyt, on yrittäjäpariskunta hankkinut 
asiantuntijatyötä ostopalveluna.

ANNELIN YRTIT JA KARKIT OY 
-nimisen yrityksen maatila ja kasvi-
huoneet (500 m2 ja 250 m2) sijait-
sevat Tapionkylässä Rovaniemel-
lä. Kasvihuoneissa ja maatilalla kas-
vatetaan mm. erilaisia yrttejä ja vi-
hanneksia. Teeaineissa, mausteissa 
ja makeisissa käytetään lappilaisia 
tai luonnonmukaisesti viljeltyjä raa-
ka-aineita. Yrityksellä on kansainvä-
lisiä kontakteja mm. Yhdysvaltoihin.

Rovaniemeläinen TERHI JOKI toi-
mittaa keräämiään luonnonsieniä 
suoraan mm. ravintoloille, joilla on 
kiinnostusta hyödyntää lähiraaka-ai-

neita. Pääsy ravintolaan luonnon-
tuotteiden toimittajaksi on edellyttä-
nyt suoraa henkilökohtaista kontak-
tia. Uskottavuutta on tuonut runsas 
sienituntemus. Terhi Joki on pään-
työnsä ohella testannut kasvatetta-
vin sienten kasvatusalustoja, niin ol-
ki-purualustoja kuin koivu- ja haapa-
pölkkyjäkin. 

Kolme vuotta vanha CHOKODEL 
valmistaa jäätelöä lappilaisten leh-
mien maidosta. Elintarvikevalmis-
tuksen opinnot käynyt aluekehittä-
jä halusi kokeilla yrittämistä itse ja 
kun Lapin alueella ei ollut jäätelö-
puolen toimijaa, löytyi tuote ja yri-
tystoiminta markkinatarpeesta. Jäl-
kiruokana jäätelö maistuu matkai-
lijoille ympäri vuoden ja maut löy-
tyvät alueen marjoista. Yritystoimin-
ta aloitettiin brändi edellä ja kysyn-
tä on kasvanut vuosi vuodelta. Vuo-
den 2019 tavoitteeksi on asetettu  
15 000 kilon myyntimäärä. Kolmas-
osa tuotannosta menee kuluttaja-
myyntiin, kolmasosa ravintoloiden 
kautta ja loppuosa myydään omasta 
myyntipisteestä tai erilaisissa tapahtu-
missa. Tulevaisuudessa osa jäätelöstä 
tehdään lapinlehmien maidosta.

Tenho Pitkäsen 20 vuotta sitten pe-
rustama DETRIA OY:n tuotanto al-
koi raaka-aineen viljelystä ja laaje-
ni kosmetiikka- ja hoitovalmisteiden 

kehittelyyn ja jalostamiseen. Nyt käy-
tettävät kasviraaka-aineet ostetaan 
viljelijöiltä ja keruutuoteyrittäjiltä. 
Keväällä tarvekartoitetaan määrät ja 
tehdään ostosopimukset. Raaka-ai-
neet ostetaan esim. haketettuna pak-
kasvarastoon ja teetetään alihankki-
joilla talviaikoina. Tuotevalikoimas-
sa on mm. Arbutin- ja Relaxant-tuo-
tesarjaa. 

Mallia Keski-Pohjanmaalle
Keski-Pohjanmaalle yrttimäisten kas-
vien viljely ja puoliviljely sekä luon-
nontuotteiden keruu tarjoaisivat so-
pivaa raaka-ainetta erilaisiin jalostei-
siin. Viskuri-hanke hakee erikoisem-
mista kasveista kiinnostuneita toimi-
joita mukaan hankkeen kehittämis-
ryhmää. Talven aikana ryhmässä tu-
tustutaan erikoiskasveihin ja niiden 
kasvattamiseen asiantuntijoiden joh-
dolla. Mikäli luonnontuoteala kiin-
nostaa, otapa yhteyttä Liisaan.

Lapista oppia luonnon-
tuotealan yritystoimintaan

Viskurin väki haki oppia ja vinkkiä lappi-
laisten luonnontuotealan yritysten koke-
muksista saaden vertaistietoa brändäyk-
sestä, tuotekehityksestä, toimitiloista, 
työvälineistä, verkostosta ja myynnistä. 
Ranua Revontuliviinin, Annelin Yrtit 
ja Karkit Oy:n, ChokoDelin ja Detrian 
sekä Terhi Joen kokemukset ja tietämys 
ovat myös keskipohjalaisten luonnontuo-
tealasta kiinnostuneiden käytettävissä 
Viskurin kehittämisryhmässä. 

Lisätietoja
Liisa Koskela 
050 512 0615 tai 
liisa.koskelaroagria.fi

proagria.fi/kp viskuri
facebook.com/proagria 
viskuri
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Teksti ja kuvat: Liisa Koskela


