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Nuorkarjan teemavuosi
Vuosi 2014 on nimetty nuorkarjan teemavuodeksi. Tarkoituksenmu-
kaisella ruokinnalla, hyvällä hoidolla ja hyvillä olosuhteilla vasikoista 
kehittyy hyvinvoivia ja tuottavia eläimiä, mikä parantaa tuotannon 
kannattavuutta. Teemavuoden takana ovat Valio, Valioryhmän 
osuuskunnat, ProAgria, Eläintautien torjuntayhdistys ETT, Faba ja 
Maatalouden Laskentakeskus.

Lehmän kasvatus alkaa vasikasta, joten vasikoiden alkukasva-
tukseen, nuorten eläinten kasvun seurantaan sekä kasvuolosuhteisiin 
tehty työ kantaa hedelmää kestävänä ja tuottavana lehmänä. Säilörehu-
analyysit ja niiden pohjalta tehdyt nuorkarjan ruokintasuunnitelmat sekä 
kasvun seuranta edistävät maitotuotosta, kun ruokinta on kunnossa ja 
hiehot poikivat ajoissa. Nopean kasvun vaiheessa eläin kasvaa hyvällä 
rehuhyötysuhteella, mikä näkyy alempina rehukustannuksina.

ProAgrian maidontuotannon asiantuntijoiden käytössä on alan tutki-
muksen, meijereiden ja neuvonnan kanssa yhdessä tehty KarjaKompassi-
ohjelma, jolla suunnitellaan tavoitteiden mukainen ruokinta sekä lehmille, 
hiehoille että lihanaudoille. ProAgria järjestää Nuorkarjan teemavuonna 
Nuorkarjahavaintoja ja Hienot Hiehot -pienryhmiä, joissa arvioidaan nuor-
karjan kuntoa ja olosuhteita, jaetaan hyviä käytäntöjä sekä etsitään yhdessä 
keinoja hyvään kasvuun. Lisäksi uudistetut työkalut, kuten hiehojen kasvukäyrä 
ovat yrittäjien käytettävissä. 

Teemavuonna kiinnitetään huomio myös nuorkarjan terveydenhuoltoon ja 
välitysvasikoiden hyvän laadun turvaamiseen unohtamatta suunnitelmallista ja 
taloudellista eläinaineksen uudistamista. Hiehojen poikimaikä on tilalle merkit-
tävä taloudellinen tekijä. Poikimaiän viivästymiseen on monia syitä, joita voidaan 
selvittää hedelmällisyysneuvonnan avulla.

Teemavuoden tavoitelista on pitkä, mutta ovathan teemavuoden yhteistyö-
kumppanitkin monipuolisia ja voimakkaita toimijoita. Asia on tärkeä ja teema-
vuodelle on syytä toivottaa mitä parhainta menestystä. Nuorkarja on teemavuo-
tensa ansainnut. 

Ritva-Liisa Nisula

Pääkirjoitus

HELMIKUU 2014

Puheenjohtaja

Jyrki
Halonen

jyrki.halone@gmail.com

ajankohtaista

On jälleen se aika vuodesta jolloin on 
hyvä hetkeksi pysähtyä miettimään 
oman tilan kannattavuuteen liittyviä 
kysymyksiä. Tilinpäätös on saatu val-
miiksi ja veroilmoitus odottaa posti-
tusta. Mitä luvut kertovat? Mitkä asiat 
tilalla tehdään hyvin ja kannattavasti? 
Missä on parannettavaa? Oman tilan 
tietojen vertaaminen muihin samankal-
taisiin tiloihin voi avata silmiä. Asian-
tuntijan käyttö lukujen tulkitsemiseen 
on kannattavaa. 

Maatiloilla ollaan monesti tilan-
teessa, jossa asioita tehdään samalla 
tavalla vuodesta toiseen. Ei osata eikä 
rohjeta kyseenalaistaa nykyistä käytän-
töä. Kun tuet ovat menossa alaspäin ja 
sen myötä niiden merkitys laskee, on 
entistä tärkeämpää pyrkiä saamaan 
tuotteista riittävät tulot ja pitämään 
kustannukset aisoissa. Tarkoitus on, 
että maatilan kannattavuus mahdol-
listaa asioiden hoitamisen ja perheen 
elannon.

Kun tuotantoa suunnitellaan, laa-
jennetaan ja tehdään investointeja, tar-
vitaan ulkopuolisen näkemystä ja tietä-
mystä. Isojen hankkeiden toteuttami-

nen vaatii todella hyvää suunnittelua ja 
riittävästi aikaa. Tulevina vuosina koti-
maiselle elintarvikkeille on kysyntää ja 
pystyäksemme vastaamaan siihen, se 
edellyttää, että maatalouteen uskalle-
taan tehdä riittävästi uusia investoin-
teja.

Kävin Tuominiemen sikalan avajai-
sissa Halsualla. Kyllä on hienot puit-
teet possuille tehty. Paikalle oli saapu-
nut todella paljon kiinnostuneita viljeli-
jöitä. Avajaisten innostuksen ilmapiiris-
tä voi tehdä sen johtopäätöksen, että 
maakunnassa ja laajemmallakin alueel-
la on paljon suunnitteilla uusia inves-
tointihankkeita.

Toimihenkilöuutisia

Kymmenes 
KoneAgria-näyttely 
järjestetään lokakuussa
Maatalouskoneiden ja -tarvikkeiden erikoisnäyttely KoneAgria järjestetään laajennet-
tuna 8. - 11.10.2014 Jyväskylän Paviljongissa.

Näyttelyn valmistelut ovat käynnistyneet vauhdilla. Tulevan syksyn yhteistyökump-
panit Valtra/AGCO Suomi, K-maatalous sekä Konekesko Oy, NHK-keskus, Pellon 
Group, Tomas Kjellman ja Turun Konekeskus/Konefarmi panostavat KoneAgriaan ja 
ovat monipuolisesti näyttelyssä esillä. 

Kansainväliset näytteilleasettajat ovat olleet aikaisempaa kiinnostuneita näytte-
lystä. Näyttelyalue laajenee, kun lisätilaa saadaan lämmitettyjen suurtelttojen avulla. 
Alustavasti telttoja on varattu 3000 neliön verran. Teltat lisäävät alueen toimivuutta 
ja soveltuvat monipuoliseen näyttelykäyttöön. Näytteilleasettajien ilmoittautuminen 
alkaa 15.3.2014.

– Jo tässä vaiheessa uskallan luvata, että näyttelystä tulee monipuolinen ja kiinnos-
tava maatalouden ja koneurakoinnin ammattilaisille, toteaa näyttelypäällikkö Marko 
Toivakka. Näyttelyn sisältöä täydentävät eri aiheista järjestettävät seminaarit. Jyväs-
kylän Paviljongin tilat antavat hyvän mahdollisuuden erikokoisten yleisötilaisuuksien 
ja kokousten järjestämiseen.

Ammattilaiset suosittelevat

Viime vuonna näyttelyssä oli 200 näytteilleasettajaa ja noin 25 000 kävijää. KoneAgri-
an näyttelyvieraista 98 % oli valmis suosittelemaan kävijätutkimuksen mukaan tapah-
tumaa toisillekin. Tiedot perustuvat Tietoykkönen Oy:n tekemään tutkimukseen, jossa 
haastateltiin 405 näyttelyvierasta.

Näyttely on edelleen vahvasti ammattilaisten tapahtuma. Kävijätutkimuksen mu-
kaan 44 % kävijöistä oli päätoimisia, 10 % sivutoimisia maanviljelijöitä ja 10 % yrittä-
jiä maaseudulla. Kuusi prosenttia kävijätutkimukseen vastaajista oli joko palkkatyössä 
maataloustuotannossa tai alan opiskelijoita. Viljanviljelyn mainitsi päätuotantosuun-
nakseen 32 % vastaajista ja maidontuotannon 26 %.

KoneAgria-näyttelyn järjestävät ProAgria Keski-Suomi ja ProAgria Länsi-Suomi.

➽ www.koneagria.fi

Tästä tulevaisuuteen

Nimeni on Katja Kellokoski. Olen kotoisin Kemi-
järveltä ja nykyään asun Vetelissä. Vetelissä olen 
asunut vuodesta 2005, joten Pohjanmaa on tullut 
jo jollakin lailla tutuksi. Olen opiskellut maatalo-
usalaa Seinäjoen ammattikorkeakoulussa Ilmajoen 
yksikössä ja valmistuin jouluna 2009 AMK-agrolo-
giksi. Opinnoissa suuntauduin maatalouden tuo-
tantotalouteen. Opintojen jälkeen olen työsken-
nellyt Maaseutuvirastossa ohjelmaneuvojana ja 
Kaustisen kunnalla maatalouslomittajana. Maati-
lan päivittäiset rutiinit ovat tulleet minulle tutuiksi 
lomittamisen sekä opintoihin liittyvän harjoittelu-
jakson myötä. Toimin ProAgria Keski-Pohjanmaan 
maidontuotannon asiantuntijana Tuija Korpelan 
perhevapaan ajan.

Katja Kellokoski maidon-
tuotannon asiantuntijaksi
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LUoNNoNMUKaIsEN TUoTaNNoN pERUsKURssI (5 pv)
24.–26.3. ja 1.–2.4. Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto, Kannus. Ilmoittautumiset 18.3. mennessä ja 
lisätietoja luomuneuvoja Jari Tikkanen p. 0400 162 147, jari.tikkanen@proagria.fi tai Seija Roimela, 
puh. 040 847 9740, seija.roimela@proagria.fi. 

KasvINsUojELUaINEIdEN KäyTTäjäKoULUTUKsET (ruiskuttajakoulutus) 
Kalajoki, Tapion tupa, Matkailutie 3, to 27.2. klo 9.30–13.45
Kaustinen, kunnanvirasto, Kappelintie 13, ti 4.3. klo 9.30–13.45
Kannus, Maaseutuopisto, Koivukartano, Ollikkalankatu 3, ti 11.3. klo 9.30–13.45 
veteli, kunnanvirasto, Kivihyypäntie 1, to 13.3. klo 9.30–13.45
Lohtaja, Houraatin maja, Pohjanlahdentie 2427, ti 6.5. klo 18.00–22.30
Kannus, Maaseutuopisto, Koivukartano, Ollikkalankatu 3, pe 6.6. klo 9.30–13.45 
Ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen koulutuspäivää, puh. 020 747 3250, 
ritva.karri@proagria.fi tai www.proagria.fi/kp > Tapahtumat. Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään 
tilatunnus, osoite ja puhelinnumero. Lisätiedot: Sirkku Koskela, p. 0400 137 124.

TIETosEppä-HaNKKEEN aLUEELLIsET TUKI-INFoT 2014
perho, ti 18.3. klo 10-13, Haanensali
Kaustinen, ti 18.3. klo 12-15, Evankelinen opisto
Toholampi, ke 19.3. klo 10-13, kunnantalo
Ullava, ke 19.3. klo 12-15, Rahkosen ns-talo
Lohtaja, to 20.3. klo 10-13, Lohtajatalo
Kannus, to 20.3. klo 18:30-21, valtuustosali
Kalajoki, ti 25.3. klo 10-13, valtuustosali
Reisjärvi, ke 26.3. klo 10-13, valtuustosali
sievi, ke 26.3.klo 12-15, valtuustosali
alavieska, to 27.3. klo 10-14, Linnakallio
ylivieska, ti 1.4. klo 10-13, valtuustosali
Lisätietoja omasta maaseututoimistosta tai Tietoseppä2-hanke, tiina.paavola@kpedu.fi, 
p. 040 808 5041 tai http://projekti.kpedu.fi/tietoseppa

MAA- jA KotitAlousnAisten toiMintA 

HygIENIaTEsTI perho, kunnantalon valtuustosali, 12.3. klo 13. ilm.10.3. mennessä.

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

KoRIsTELE ja KUoRRUTa, TäyTEKaKUIsTa KUppIKaKKUIHIN -KURssI
Lestijärvi, yläasteen opetuskeittiö, la 15.3. klo 10 (yhteistyössä Suomenselän kansalaisopiston kanssa)
Kinnula, yläasteen opetuskeittiö, la 22.3. klo 10 (yhteistyössä Suomenselän kansalaisopiston kanssa)
perho, Humalajoen Mms, Möttösen koulun keittiö, ti 25.3. klo 18

KaNsaINväLINEN NaIsTENpäIväN TapaHTUMa, Kaustinen, Kansantaiteenkeskus, 8.3. klo 11-14

oIKEIN & NURIN -KäsITyöRIsTEILyMaTKa 29.-31.3.2014 Naantaliin, Turkuun ja Viking Gracelle.

pIIRaKKaKURssI Kinnula, yläasteen opetuskeittiö, ke 9.4. klo 17.30 (yhteistyössä Suomenselän 
kansalaisopiston kanssa)

pUUTaRHaRETKI Uudenkaupungin Kukkamessuille 23.–24.5.2014

ELoKUIsET NavETTabILEET, Jukkolanmäentie 27, Lohtaja, 14.–15.8. ja 21.–22.8. klo 19. 
Liput: www.lipputoimisto.fi / p. 06 822 9800.

Maa- ja kotitalousnaisten tilaisuuksista lisätietoja Seija Varilalta, p. 0400 137 899. 
Ilmoittautumiset viikkoa ennen tilaisuutta Ritva Karrille, p. 020 747 3250 tai ritva.karri@proagria.fi.

ProAgria Keski-Pohjanmaa
Tiedotuslehti asiakkaille, ilmestyy 4 kertaa vuodessa, 30. 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, 2014
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: Sari Hihnala

meidät tavoitatTapahtumakalenteri
proagria Keski-pohjanmaa ry
 
Puhelin 020 747 3250 
etunimi.sukunimi@proagria.fi
http://keski-pohjanmaa.proagria.fi
Toimisto avoinna 9.00-15.00

HAllinto 
Johtaja Ritva-Liisa Nisula 040 5849 550
Kehityspäällikkö Juha Hämäläinen 0400 126 335
Pohjoisen alueen palvelupäällikkö Juha Nivala 040 8610 641
Eteläisen alueen palvelupäällikkö Erkki Laide 0400 137 169
Talouspäällikkö Irene Raivio  040 1846 502
Taloussihteeri Ritva Karri (laskutus, viestintä, järjestö) 040 5234 113
Taloussihteeri Saila Sulonen (laskutus, ostoreskontra) 040 5443 460

MAAseutuneuvontA
EMM-mittaripalvelu
 Jonna-Minna Lassila  0400 644 261
 Kirsi Leppikorpi 0400 367 656
 Salme Asiala 040 5234 124
 Armi Hotakainen 040 523 4116
Energianeuvonta Jari Tikkanen 0400 162 147
Kannattavuuskirjanpito Taina Kulla 0400 723 288
Kasvinsuojeluruiskujen testaus Jouni Huhtala ja 040 5123 703
Jarmo Karhula 044 5212 210
Kasvinsuojelukoulutukset, kasvinviljelyneuvonta, 
myös peruna ja muut erikoiskasvit Sirkku Koskela 0400 137 124
Kotieläinneuvonta, myös luomu Anna-Riitta Leinonen 0400 168 647
Koneneuvonta Jouni Huhtala 040 5123 703
Laatuneuvonta Liisa Koskela 050 5120 615
Lammastilojen neuvonta Elina Vainio-Mäntylä 040 1990 143
Luonnonmukainen tuotanto, EU-tukineuvonta 
 Jari Tikkanen  0400 162 147
 Seija Roimela 040 847 9740
Nurmituotanto Minna Martikainen  040 7433 290
Maatilojen kehityskeskustelut 
 Sari Hihnala 0400 974 165
 Liisa Koskela  050 5120 615
Maatilojen talousneuvonta
 Ville Karhula  040 523 4117
 Juha Nivala 040 8610 641
  Jouni Huhtala 040 5123 703
 Heikki Ojala 040 5342 166
Maidon mittalaitteiden testaus ja 
robottitilojen näytteenottopalvelu Kirsi Leppikorpi 0400 367 656
Puutarhatuotanto Kirsi Voho 0400 387 406
Seosrehuruokinta Sinikka Kreus 044 5263 059
Sikatilojen neuvonta Johanna Sippola 0400 264 448
Viljakaupan tarkkailu Jouni Huhtala 040 5123 703
Viljelijöiden työterveyshuolto
 Sari Harju 040 5234 114
 Jouni Huhtala 040 5123 703
 Liisa Koskela 050 5120 615
 Taina Kulla 0400 723 288
Yritys- ja talousneuvonta Erkki Laide 0400 137 169
Ympäristöneuvonta, ympäristötukiasiat
 Sirkku Koskela 0400 137 124
 Jari Tikkanen 0400 162 147

KAlAtAlousKesKus
Kalatalousneuvonta Eero Hakala 0400 162 445

MAA- jA KotitAlousnAiset etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi
Toiminnanjohtaja Johanna Hylkilä 040 1964 434
Kotitalousneuvonta ja -koulutus, hygieniatestaukset ja
Malo-luokitukset, järjestötyö Seija Varila 0400 137 899

RAKennussuunnittelu
Rakennussuunnittelija Elina Tiinanen 040 560 9038

tilitoiMistoPAlvelut
Sievin tilitoimisto 
 Maija-Leena Eerikkilä 040 5216 416
Kaustisen tilitoimisto
 Helena Hohenthal 040 847 9908
 Mika Jouppila  044 5234 430
Reisjärven tilipalvelut Minna Martikainen 040 7433 290

MAidontuotAnnon AsiAntuntijAt
Asiala Salme, Toholampi, Ullava 040 5234 124
Harju Sari, Halsua, Perho, Veteli 040 5234 114
Hihnala Sari, Kannus, Kälviä, Kalajoki, Lohtaja, Sievi 0400 974 165
Hotakainen Armi, Lestijärvi, Toholampi, Ullava 040 5234 116
Karhula Jarmo, Kälviä, Lohtaja 044 5212 210
Kaskela Sirpa, Kaustinen, Kälviä 0500 862 695
Keto Helena, Kaustinen, Veteli 040 5234 115
Kellokoski Katja, Himanka, Kalajoki, Reisjärvi, Toholampi 040 8492 870
Kreus Sinikka, Kalajoki, Kannus, Lohtaja, Sievi, Toholampi 044 5263 059
Kulla Taina, Himanka, Kannus, Kälviä, Lohtaja 0400 723 288
Kärjä Leena, Kalajoki, Sievi 040 3533 295
Polso Pekka, Perho, Veteli 040 5234 112
Vilppola Jussi, Halsua, Lestijärvi, Reisjärvi 040 1439 991
Yli-Jylhä Aulikki, Kalajoki, Sievi 050 5968 502
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kotieläin

Hiehojen poikimaikä vaikuttaa 
koko maidontuotannon kan-
nattavuuteen. ProAgrian Tuo-
tosseurantatilastojen ja ulko-
maisten tutkimusten mukaan 
noin kahden vuoden iässä poiki-
neet hiehot tuottavat enemmän 
ensikkokautenaan ja useamman 
vuoden kuin vanhempana poi-
kineet. Kahden vuoden ikäisi-
nä poikineet suomalaiset hie-
hot tuottivat 1,65 kiloa enem-
män maitoa elinpäiväänsä koh-
ti kuin 27 kuukauden iässä poi-
kineet. Maitotuotot paranevat 
ja samalla alenevat uudistus-, 
rehu- ja työkustannukset, kun 
vähemmällä eläinmäärällä saa-
daan enemmän maitoa. Suo-
messa hieho poikii keskimäärin 
26,8 kuukauden ikäisenä, joten 
hiehon poikimaiän alentaminen 
olisi monella tilalla varsin kan-
nattava tavoite. 

Hyvällä kasvulla 
poikimaikä alemmaksi
Jotta hieho poikisi kahden vuo-
den ikäisenä, se on saatava tii-
neeksi noin 15 kuukauden ikäi-
senä. Se edellyttää riittävää ko-
koa ja hyvää kasvua heti synty-
mästä alkaen. Ternimaidon an-
taminen välittömästi poikimi-

sen jälkeen on vasikan kasvul-
le ja kehittymiselle erittäin tär-
keää. Hyvät kasvatusolosuh-
teet, havainnoiva hoitaja ja 
ikävaiheisiin oikein sovi-
tettu ruokinta varmista-
vat tasaisen kasvun ja 
terveyden. Hyvällä va-
sikkavaiheen kasvulla 
on yhteys myös tule-
vaan tuotokseen.

M i t t a n a u h a n 
säännöllinen käyttö 
antaa tietoa kasvusta, 
ja samalla voi arvioida 
nuorison kuntoluokkia. 
Mitä aikaisemmin mahdol-
liset poikkeamat huomaa, si-
tä nopeammin niihin voi rea-
goida esimerkiksi ruokintaa 
muuttamalla. ProAgrian mai-
totilan asiantuntijoilla on käy-
tössään vasikoiden ja hiehojen 
mittaustulosten arviointiin työ-
kalu, jolla voi seurata elopainon 
ja päiväkasvun kehitystä ja piir-
tää nuorkarjalle kasvukäyrää.  
Kannattaa kokeilla!

Oppia ja kokemusten 
vaihtoa joko tilalla tai 
pienryhmässä
Maidontuotannon asian-

tuntijat tekevät myös ruokinta-
suunnitelmat eri ikävaiheessa 
oleville hiehoille ja eri kasvuta-
voitteille kotoisten rehujen poh-
jalta. Analysoimalla kotoiset 
rehut ja suunnittelemalla ruo-
kinta varmistetaan, että hieho 
kasvaa hyvin, mutta ei rasvoitu 
kriittisenkään kasvun aikana.  

ProAgria järjestää Nuorkar-
jan teemavuonna Nuorkarja-
havaintoja ja Hienot Hiehot –
pienryhmiä, joissa opetellaan 
arvioimaan nuorkarjan kuntoa 

ja olosuhteita, jaetaan hyviä 
käytäntöjä sekä etsitään yhdes-

sä keinoja nuorkarjan hyvään 
kasvuun ja hyvinvointiin. 

Alan yhteinen 
tavoite
ProAgria ei ole yk-
sin puhumassa nuor-
karjan puolesta, sil-
lä teemavuosi on Va-
lion, Valioryhmän 
osuuskuntien, Eläin-

tautien torjuntayhdis-
tys ETTn, Faban ja Maa-

talouden Laskentakeskuk-
sen sekä teurastamojen ja 

alan rehutoimijoiden yhteinen 
ponnistus.

ETT ry jatkaa laajentavien 
tilojen ohjeistamista mahdol-
lisimman turvalliseen eläin-
ten hankintaan ja hyvän laa-
dun turvaamiseen. Huomio-
ta kiinnitetään myös turvalli-
siin ja laadukkaisiin vasikkati-
loihin, joissa kasvaa hyvinvoi-
via ja terveitä vasikoita. ETT:n 
tehtävänä on ehkäistä rehupe-
räisiä tauti- ja hygieniariskejä 
sekä ylläpitää ja kehittää re-
hualan positiivilistaa ja siihen 
liittyvää toimintaa. Positiivilis-
talle hyväksytyt yritykset sitou-

tuvat noudattamaan tiettyjä 
laatukriteerejä rehun tuonnin 
ja valmistuksen suhteen.

Faba nostaa esille nykyai-
kaiset menetelmät ja niiden 
tuomat mahdollisuudet eläin-
valinnan suunnitelmalliseen ja 
taloudelliseen uudistamiseen. 
Jokainen karjanomistaja pys-
tyy testauttamaan karjansa 
eläimet jo vasikkana genomi-
testillä ja tutkimaan niiden ja-
lostuksellisen tason. FabaIN-
TO-suunnitelma auttaa, kun 
suunnitellaan laajentamista ja 
halutaan hallitusti lisätä eläi-
miä. Hiehojen poikimaiän vii-
västymiseen on monia syitä, 
joita voidaan selvittää hedel-
mällisyysneuvonnan ja muun 
muassa FabaHELMI-palvelun 
avulla.

Nuorkarja eturiviin!
Tämä vuosi on nimetty Nuorkarjan teemavuodeksi. Nuorkarja on oman vuotensa ansainnut, sillä vaikuttaahan 

vasikka- ja hiehovaiheen onnistuminen sekä tulevaan maitotuotokseen että lehmän kestävyyteen. 

Vasikan on saatava ensimmäisten päivien aikana maitoa niin paljon kuin se juo. Vastasyntyneen vasikan paras paikka on puhdistettu 
yksilökarsina, jossa on kiinteä pohja ja 5-10 cm kuivikkeita. Toimiva ilmanvaihto, kuivuus ja vedottomuus sekä runsas kuivitus pitävät 
hengitystietulehdukset ja ripulit loitolla. 
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Hyvällä hoidolla, hyvillä 

olosuhteilla ja suunnitellulla 

ruokinnalla vasikoista hyvinvoivia 

ja tuottavia eläimiä.

➽ Päiväkasvun 
seurantaan 
kasvukäyrä

➽ Nuorkarja-
havaintoja ja Hienot 
hiehot -ryhmiä

Tuija
Huhtamäki

Kehityspäällikkö, 
ProAgria Keskusten Liitto
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Puhtaus, huolenpito ja ternimai-
to antavat vastasyntyneelle par-
haan mahdollisen alun. Synty-
essään vasikalla ei ole vastustus-
kykyä taudinaiheuttajia vastaan. 
Lehmän istukka ei läpäise vas-
ta-aineita emän verestä sikiöön, 
vaan lehmä siirtää vasta-aineet 
ternimaidon kautta jälkeläiseen-
sä. Jotta vasikka saa hyvän vas-
tustuskyvyn, sille on annettava 
ensimmäinen ternimaitoannos 
välittömästi syntymän jälkeen eli 
heti, kun lehmä on nuollut vasi-
kan. Jo puolen tunnin kuluttua 
syntymästä vasikan suolessa al-
kaa muutosprosessi, joka estää 
vasta-aineiden imeytymistä.

Ternimaidosta vasta-
aineita ja energiaa

Vasta-aineiden määrä ternimai-
dossa riippuu lehmän rodusta, 
lypsykaudesta, ternimaidon mää-
rästä sekä ummessaolokauden 
pituudesta ja lehmän terveydestä. 
Ternimaidon eli ensimmäisen lyp-
sykerran maidon laadun voi mita-
ta esimerkiksi kolostrometrin tai 
refraktometrin avulla. Runsaasti 
vasta-aineita sisältävä ternimaito 
kannattaa pakastaa tulevaa käyt-
töä varten. 

Vasikan on saatava ensim-
mäisten päivien aikana maitoa 
käytännössä niin paljon kuin se 
juo. Juottokaudella suositus juo-
man määräksi vuorokaudessa on 
10-12 prosenttia vasikan elopai-
nosta. Hyvälaatuista väkirehua 
kannattaa olla tarjolla heti alusta 
alkaen, sillä väkirehun on todettu 
olevan tehokkainta pötsin kehit-
tymisen kannalta. Kun vasikka on 
oppinut syömään riittävästi väki-
rehua, noin 1,5 kiloa vuorokau-
dessa, se voidaan vierottaa juo-
malta. Heinää ja vettä on oltava 
aina saatavilla. Vesi lisää väkire-

hun syöntiä ja edistää siten pötsin 
kehittymistä.

Hyvä olot  
kasvattavat

Jokaisessa navetassa on aina tau-
dinaiheuttajia, jotka voivat sai-
rastuttaa vasikan. Niiden määrä 
voidaan pitää mahdollisimman 
pienenä, kun vasikka syntyy puh-
taaseen, hyvin kuivitettuun poiki-
makarsinaan. Terveyttä edistävät 
emän jalkojen ja utareiden puhta-
us sekä ternimaitoastioiden hygi-
eenisyys. Myös lehmän siirtämien 
poikimakarsinaan oikeaan aikaan 
ja poikimisen valvominen lisäävät 
vasikan mahdollisuuksia pysyä 
terveenä ja hyväkuntoisena. 

Vastasyntyneen vasikan paras 
paikka on puhdistettu yksilökarsi-

na, jossa on kiinteä pohja ja 5-10 
cm kuivikkeita. Ryhmäkarsinoissa 
kohtuullinen ryhmäkoko edistää 
vasikan terveyttä ja hyvää kasvua, 
sillä suurissa ryhmissä tartunnat 
lisääntyvät ja kilpailusta aiheutu-
va stressi laskee vastustuskykyä. 
Toimiva ilmanvaihto, kuivuus ja 
vedottomuus sekä runsas kuivi-
tus pitävät hengitystietulehdukset 
ja ripulit loitolla. Vasikka viettää 
puolet vuorokaudesta makuulla 
ja nukkuen, joten makuualustal-
la on suuri merkitys sen kasvulle 
ja terveydelle. 

Lähde: Eläinlääkäri Virpi Kurkela 
2012: Vasikasta huippulypsylehmäk-
si. Tieto tuottamaan 137. 

TUIja HUHTaMäKI

www.agrimarket.fi 
www.suomenrehu.fi

• Suvi maitojuoma - kotimainen, Progut®  
• Primo Starter • Primo Kasvatus 1

Kysy lisää maatalousmyyjältäsi!

Panostusta vasikka- ja hiehoruokin-
taan Primo -ruokintaohjelmalla!

PAKETTIKUIVAAMO
MARKKINOIDEN
MONIPUOLISIMMASTA
VALIKOIMASTA

MEPU Oy
Mynämäentie 59, 21900 Yläne  
p. (02) 275 4444, mepu@mepu.com 
www.mepu.com

MYYNTIEDUSTAJAT:  
Marko Känkänen (Itä- & Keski-Suomi) 050 575 7812
Janne Matintalo (Länsi-Suomi)           050 575 7808 
Veli-Matti Soinu (Etelä-Suomi)           044 560 5999

Varmista koneistosi 
toimivuus ensi satokautta 
ajatellen.

 

LUE LISÄÄ  

www.mepu.com  

Syntymäpäivä, 
lehmän tärkein päivä

ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

Palvelukello ProAgrian silmin

6 kk

12 kk 

24 kk

syntymä

siemennys

1. poikiminen

juotolta 
vieroitus

9 kk

3 kk

= punnitse/mittaa

= kuntoluokita

18 kk

530-600 kg

330 kg
15 kk

= ruokinnan tark.

tiineys

märehtijäksi 
kehittyminen

300 kg

Ns. kriittisen kasvun vaihe 

ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

Copyright ProAgria Keskusten Liitto

Tuottava 
ensikko

Suunniteltu 
syntymä

Onnistunut 
alku = 

syntymä

Juotolta 
vierotus

Märehtijäksi 
kasvaminen

Onnistunut 
siemennys

Valmennus 
ja totutus

Nuorkarjan kehittämisohjelma 
tilan ja vasikan näkökulmasta

SemexFinlandOy
Viikatetie3,91900Liminka,puh.0405507643
sari.alhainen@semex.fi, www.semex.fi

Todellisia tuloksia terveys-
jalostukseen Semexin
Immunity -sonneilla

Tilaa Realtime-kiimanseurantajärjestelmä
helpottamaan arkipäivän rutiineja
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Raumat ovat hyödyntäneet tuo-
tannon kehittämisessä aktiivi-
sesti karjan tuotosseurantatie-
toa. – Lähetämme robotilta 70 
lehmän maitotiedot Ammu-oh-
jelmalla tuotosseurantarekiste-
riin ja hoidamme itse joka toi-
nen kuukausi tapahtuvan näyt-
teenoton, kertoo Kari Rauma. 
Lisäksi he seuraavat päivittäin 
robotin tuottamaa tietoa. – 
Hankimme soluseurantaa var-
ten MQCC-solulaskurin, jol-
la seuraamme neljänneskoh-
taisia solumääriä, sanoo outi 
Rauma. Robotilta tarkkaillaan 
myös maidon sähkönjohtolu-
kua. Tuotosseurantanäytteet 
toimivat kalibrointinäytteinä ja 
niitä myös verrataan robotilta 
saatuihin lukuihin. Isäntä tote-
aa, että harvoin tulee enää yllä-
tyksiä tuotosseurantanäytteiden 
perusteella. Korkean soluluvun 
eläimet yleensä jo tiedetään. 

Solut seurannassa
Vaikka robottitiloilla karjasta 
saadaan runsaasti tietoa, hoito-
toimenpiteet vaativat aina isän-
täväen päätöksen. Rauman ti-
lan monipuolisen soluseuran-
nan vuoksi piilevät soluttajat se-
kä mahdolliset tulehdukset saa-
daan kiinni aikaisessa vaiheessa. 
Raumat tutkituttavat näytteestä 
laboratoriossa utaretulehdus-
bakteerit, jotta lääkitys purisi 
ja antibioottihoito tuottaisi tu-
losta. Tuotosseurantanäytteistä 
seurataan myös lehmäkohtaisia 
rasva- ja valkuaispitoisuuksia. – 
Tuotosseurannan uudistuksessa 
käyttöön tulevaa lehmäkohtai-
sista näytteistä tehtäviä tiineys-
testiä odotamme mielenkiin-
nolla ja olemme valmiita kokei-
lemaan palvelua, kertovat Rau-
mat.  

Tuotosseurannan raportit 
ja asiantuntijat apuna
Raumat hyödyntävät paljon 

Ammu-ohjelmasta saatavia ra-
portteja. Myös sähköisiä verk-
kopalveluja käytetään. Kausi-
raportin tietojen perusteella 
lehmien poistolistaa on hyvä 
tehdä. Rauman tilalla keskus-
tellaan tuotosseurannan tulok-
sista asiantuntijan kanssa kah-
desta kolmeen kertaan vuodes-
sa. Samalla verrataan oman ti-
lan tuloksia oman tilakokoluo-
kan ja muiden alueen maitoti-
lojen tuloksiin. – Vertailutieto 
on tärkeää tuotosseurannan 
antia, se tuo mielenkiintoa tuo-
tannon kehittämiseen, kertovat 
Raumat. 

Ruokinta pohjaa 
tuotosseurantaan

Karjan ruokinnan suunnittelu 
ja seuranta pohjautuvat tuo-
tosseurantatietoihin. Kari Rau-
ma kertoo saavansa ajanta-
saista tietoa ruokinnan onnis-
tumista kuukausittain tehtävis-
tä päivälaskelmista. – Pyrimme 
toimittamaan omalle maidon-
tuotannon asiantuntijallemme 
sirpa Kaskelalle yhden päivän 
rehunkulutus- ja hintatiedot 
säännöllisesti. Päivälaskelma 
kertoo, onko ruokinta tasapai-
nossa ja eläimen tarpeen mu-
kaista ja tuleeko maitoa riittä-
västi. Korjausliikkeitä voi tehdä 
välittömästi, kun tiedämme, 
mikä on pielessä, sanoo Kari 
Rauma. 

Lypsettävyyttä 
arvostetaan

Raumat painottavat karjan ja-
lostuksessa lypsettävyyttä, uta-
rerakennetta, takakorkeutta 
ja tuotosta. Uudet sonnilistat 
emäntä käy punakynällä läpi. 
Lypsyrobotilla emäntä arvostaa 
lypsettävyyttä. – Jos lehmä on 
korkeatuottoinen, mutta hidas-
lypsyinen, se syö robotin kapasi-

teettia. Hidaslypsyisen poiston 
jälkeen meijeriin menevä maito-
määrä on noussut muutamas-
sa päivässä poistoa edeltäväl-
le tasolle, kertoo Outi Rauma 
kokemuksistaan. Oman son-
niseurannan lisäksi tila teettää 
jalostussuunnitelman. – Par-
haille lehmille käytämme su-
kupuolilajiteltua siementä. Jos 
lehmä ei tule kolmella siemen-
nyksellä tiineeksi, otetaan as-
tutussonni avuksi, tilanväki sa-
noo. Holstein-rotuista astutus-
sonnia käytetään jonkin verran 
hiehoille, vaikka 70 % hiehoista 
siemennetäänkin. Tänä vuon-
na tilan jalostussuunnitelmassa 
painottuvat liharotusiemennyk-
set, koska vasikoita on tarkoitus 
myydä eteenpäin. 

Rauman tilalla tuotos-
seurannan tieto hyötykäytössä
Outi ja Kari Rauma hoitavat 70 lehmän lypsy-

karjatilaa Kaustisella. Kun Raumat vuonna 1995 

ottivat tilan haltuunsa, heillä oli 18 lehmää. 

Vuonna 2000 he aloittivat rakentamisen ja 

muuttivat vanhan parsinavetan pihatoksi. 

Vuonna 2008 navettaa jatkettiin ja rakennettiin 

53 lehmälle parsipaikat ja lehmämäärää vastaavat 

nuorkarjatilat. Viimeisin laajennus tilalla 

toteutettiin vuonna 2010, jolloin navettaan 

hankittiin lypsyrobotti. Lypsyaseman paikalle 

saatiin 12 makuupartta. Robotin sijoittelulla 

65 lehmän liikenne on onnistuttu järjestämään 

toimivaksi. Peltoa tilalla on 86 ha, josta nurmella 

60 ja viljalla 26 ha.

– Tilaamme kausi- ja vuosiraporteista paperiset versiot, joista voin pöydän ääressä kaikessa rauhassa katsoa kuu-
kausi- ja vuositason tuotoksia sekä hedelmällisyyden ja kestävyyden tunnuslukuja, kertoo kaustislainen Outi Rauma 
tuotosseurannan raportteja selatessaan.

Tilan 
tulok-

set

Koko 
maa 

paras 5 %
Robottitilat, 

50-100 le

Keskituotos, kg 9 750 9 000 10 900

Elossa olevien elinikäistuotos, kg 22 250 18 400 24 330

Ensikoiden tuotos, kg 7 560 7 890 9 800

rasva, % 4,08 4,27 4,43

valkuainen, % 3,50 3,46 3,58

Poikimaväli, pv 392 416 385

Lepokauden pituus, pv 89 99 77

Keskipoikimakerta 2,45 2,31 2,71

Hiehojen keskipoikimaikä, kk 26 26,3 24,4

Anna-Riitta
Leinonen

Maidontuotannon 
erityisasiantuntija

Vertailutiedolla tuloksiin
Rauman tila sijoittuu 9 700 kg keskituotoksella parhaan kolman-
neksen joukkoon 50-100 lehmän karjakokoluokassa automaatti-
lypsytilojen ryhmässä. Elinikäistuotoksella 22 250 kg tila on par-
haan 20 % joukossa. Karjan poikimaväli 392 päivää -arvolla tila 
sijoittuu parhaimman 10 % karjan joukkoon. Rauman tilalla on 
kehitetty pitkäjänteisellä työllä navetan sisäistä tehokkuutta kan-
nattavuuden silti vaarantumatta. 

Rauman tilan tulokset verrattuna robottitilojen parhaat karjat -tila-
joukkoon ja koko maan tuotosseurantatuloksiin. 
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RIVAKKA

Eskontie 2,   64700 TEUVA     www.nipere.fi

TEHOKKAAT KOKONAISUUDET
ISOILLE TILOILLE

Kotimaiset 
Rivakka-tuotteet ja 

varaosat, soita ja kysy 
lisää puh. 010 289 3000

Kysy lisää myös muista 
robottiruokintaan sopivista 

Kinnusen Tähti-rehuista!

- Suosittu, elävää hiivaa 
sisältävä houkutusrehu

- Tehostaa kiertoa ja pitää 
pötsin ja sorkat kunnossa

- Sisältää runsaasti  sulavia kuituja, 
lisättyä biotiinia ja korotetun 

määrän E-vitamiinia

Maittava täysrehu 
robottiruokintaan

Maito-Tähti 210 
Robotti

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

Etsimme uusia tärkkelysperunan

sopimusviljelijöitä!
Evijärven Peruna on perunatärkkelystä jalostava laitos Evijärvellä. 
Markkinoiden kasvaessa haemme uusia tärkkelysperunan 
sopimusviljelijöitä tuleville satokausille.
Ota yhteyttä, saat lisätietoja: Tj. Jorma Mäkelä
puh: 040 511 1343, email: jorma.makela@evipe.com

Tuottajien oma laitos!
Anttikoskentie 201, 62500 EVIJÄRVI
(06) 7653 119, 7653 161
www.evipe.com 

sUoMaLaIsIssa karjois-
sa keskituotoksen kehitys on 
pysähtynyt 8 700 kg tasol-
le. Paras 5 % tiloista näyttää 
esimerkkiä, mihin tunnuslu-
kuihin suomalaisissa karjois-
sa on mahdollisuus päästä. 
Tarvitaan syvällisempää pa-
neutumista eri osa-alueisiin 
esimerkiksi nuorkarjan kas-
vatukseen, hedelmällisyy-
teen, utareterveyteen, rehun-
tuotantoon sekä eri eläinryh-
mien ruokintaan, jotta tuo-
tannon tehokkuutta ja kan-
nattavuutta saadaan paran-
nettua. Näiden osa-alueiden 
parantaminen on tavoittee-
na myös ProAgrian palve-
luissa. Tuotosseurannan ja 
ruokinnan ohjauksen rinnal-
la asiantuntijapalveluita on 
tarjolla nuorkarjan kasva-
tukseen, hedelmällisyyden ja 
utareterveyden parantami-
seen sekä nurmituotannon 
kehittämiseen. 

Kari Rauma

Kuva: Anna-Riitta Leinonen
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Ruokinnansuunnittelussa mai-
dontuottajan on entistä enem-
män keskityttävä maksimituo-
toksen sijaan optimaalisen pa-
nostuotoksen hakemiseen. Ruo-
kinnassa optimaalisen panos/
tuotos -suhteen määrittäminen 
on hankalaa, koska perimäl-
tään erilaiset lehmät antavat 
eri rehuilla, olosuhteissa sekä 
tuotosvaiheessa erilaisen tuo-
tosvasteen käytetylle panoksel-

le. Meijerit myös maksavat mai-
dosta erilaista hintaa riippuen 
maidon laadusta. 

Maitomäärää voi lisätä 
monella tavalla
Muutokset eläinten olosuhteis-
sa voivat olla edullisempi tapa 
lisätä tuotosta, kuin ruokinnan 
panosmäärän lisäys. Eläinten 
terveydentilan parantuminen 

tai huonontuminen eri rehuil-
la vaikuttaa myös ruokinnan 
suunnittelun optimiin. 

Tiloilla on myös erilaiset re-
surssit tuottaa säilörehua. Ti-
lan, jolla on vähän säilörehualaa 
eläinmäärään nähden, voi olla 
edullisempaa kerätä rehu D-ar-
voltaan huonompana, kuin ti-
lan, jolla on rehupinta-alaa run-
saasti käytettävissä. Lypsyleh-
mien ruokinnassa hyvälaatuista 
säilörehua ei kuitenkaan voida 
korvata. Nykyisistä rehuista laa-
dukas säilörehu antaa parhaan 
panos/tuotos -suhteen, jolloin 
sitä tulisi käyttää ruokinnassa 
mahdollisimman paljon. 

Taloudellisen optimin mää-
rittäminen ruokinnan suunnit-
telussa on erittäin vaikeaa, kos-
ka muuttujia on paljon. Lisäksi 
aina kun tavoitellaan suurem-
paa voittoa ja tuotosta, kasva-
vat myös riskit. Oleellisinta on 
huomata, että ei ole yhtä ja oi-
keaa tapaa ruokkia lehmiä. 
Ruokinnan suunnittelun onnis-
tumista voidaan mitata tuotos-
seurannasta saatavilla tiedoilla. 
Paras onnistumisen mittari on 
maidontuotannon vuosittainen 
tulos. 

KarjaKompassi ja 
Päivälaskelma apuna 
optimoinnissa

KarjaKompassissa ruokinnan 
optimointi perustuu rehun 
syönnin ennustamiseen anne-
tuilla lähtötiedoilla. Kun Kar-
jaKompassi-ohjelmaan on käy-
tössä tarkat ja tilakohtaiset läh-
tötiedot: ajantasaiset tuotos-
seurantatiedot, kotoisista re-
huista rehuanalyysit ja ostore-
hujen sekä maidon hintatiedot, 
ruokinnan optimointi on huo-
mattavan yksinkertaisempaa.

Karjakompassin päivälas-
kelmilla mitataan tilan panos/

tuotos -suhdetta. Ruokinnan 
suunnittelussa pyritään löytä-
mään jokaiselle tilalle optimaa-
lisin tapa ruokkia lehmiä, jotta 
maitotila pääsisi parhaaseen 
mahdolliseen taloudelliseen tu-
lokseen. 

Ruokinnan optimointi 
ei ole yksinkertaista
Maitokiintiöiden poistumisen myötä Suomen 

maatalouden toimintaympäristö muuttuu. Mai-

don hinta seuraa enemmän maailmanmarkkina-

hintoja ja maidontuotannon panos/tuotos -suh-

teet muuttuvat nykyistä useammin. Tämä asettaa 

uusia haasteita tuotannon suunnittelulle. Hinto-

jen määräytyessä markkinoilla maidontuottajan 

on saatava suurempi tuotosmäärä pienemmällä 

panostuksella.

KarjaKompassissa ruokinnan optimonti perustuu rehun syönnin ennustamiseen annetuilla lähtötiedoilla. KarjaKompassin päivälaskelma kertoo, onko ruokinta tasapainossa ja eläimen tarpeen 
mukaista ja tuleeko maitoa riittävästi. Laadukas säilörehu antaa lypsylehmien ruokinnassa parhaan panos/tuotos -suhteen.

➽ Ajantasaisilla 
lähtötiedoilla ruokinnan 
optimointi helpompaa

➽ Karjakompassi ja 
Päivälaskelma avuksi 
ruokinnan optimointiin

Jussi
Vilppola

Maidontuotannon asiantuntija
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maidontuotannon asian-

tuntijat ruokinnan 

suunnittelun apuna.
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 – Lehmissä on sitä jotain, sa-
noo Irma Eskola. Se on helppo 
uskoa kun katsoo tulosta, joka 
Eskolan tilalla on saatu aikaan. 
Navetassa on kaksi satoton-
naria tiineinä, toinen menossa 
umpeen ja toista odotellaan pi-
kapuoleen poikivaksi. Nämä ei-
vät ole navetan ensimmäiset sa-
tatonnarit, eivätkä näyttäisi vii-
meisiksikään jäävän. 

Maitotili paras kiitos
Irma on tilannut perheeltään 
merkkipäivälahjaksi taulun, jo-
hon on ikuistettu tilan kaikki 
neljä satatonnaria: Vaapukka, 
Joiku, Pikatsu ja Stella. Lisäk-
si siihen pääsevät pitkäikäiset 
Kirsi ja Varpu -lehmät. Lehmät 
ovat tärkeitä Irma Eskolalle, 
ja hän on terveen ylpeä saavu-
tuksistaan. – Vaikka navettaan 
meno joku aamuna väsyttää ja 
tympäisee, ovat lehmät minulle 
kaikki kaikessa, eihän tätä muu-
ten jaksaisikaan tehdä, kertoo 
Irma Eskola. – Paras palkinto on 
maitotili, terveet ja hyvinvoivat 
eläimet. Jalostuspalkinnot ovat 
tähän päälle mukavia papukai-
jamerkkejä, naurahtaa Irma. 

Tuotokset kohdallaan
Eskolan tilalla lehmiä on 40, vii-
mevuoden keskituotos 10 979 
kg, ensikoiden 9 405 kg ja kes-
kipoikimakerta 2,59. Karjassa 
on aina ollut pitkäikäisiä leh-
miä. Kirsi, pitkäikäisistä ensim-
mäinen, eli lähes 15-vuotiaaksi. 
– Pitkäikäiset lehmät erottuvat 
joukosta, ne ovat helposti lyp-
settäviä sekä hoidettavia, niis-
sä on se jokin, kertoo Irma Es-
kola. Emännän karjasilmällä 
paljon vaikutusta, eikä hyvien 
eläinten kanssa anneta heti pe-
riksi. – Pikatsua kävi eläinlääkä-
ri hoitamassa kuusi kertaa kun 
näin lehmän silmistä, että kyl-
lä se selviää, muistelee Irma. Pi-
katsun tuotos on tällä hetkellä  
108 940 ja Stellan 103 483 mai-
tokiloa. 

Epäonnea ja onnea
Irma Eskolalla todettiin pari-
kymmentä vuotta sitten kroo-
ninen autoimmuunisairaus, 
jonka kanssa on pitänyt oppia 
elämään. Sairaus koitui omalla 
tavallaan Irman onneksi. Seitse-
män vuotta sitten sairaus akti-
voitui ja Irma joutui sairaalaan. 
Tutkimuksissa löytyi varhaisessa 

vaiheessa oleva keuhkosyöpä. – 
Minulla oli kaksi vakavaa sai-
rautta yhtä aikaa ja toinen niistä 
uhkasi henkeä. Diagnoosia seu-
rasi shokki ja epäusko. Sairaa-
lassa sain kaiken mahdollisen 
avun ja tuen, muistelee Irma. 
Samaan aikaan lapsista nuorin 
pääsi peruskoulusta, tytär val-
mistui ammattioppilaitokses-
ta ja vanhin oli kotona töissä. 
– Kaikki olivat lujilla. Kroonis-
ta sairautta hoidetaan biologi-
sin lääkkein ja syöpä leikattiin. 
Leikkausta piti odottaa kuukau-
si. Se oli yhtä pitkää mustaa yö-
tä, huokaa Irma Eskola.

Sairaus piti Irman poissa 
navetalta yhteensä puoli vuot-
ta. Tapani ja lomittajat nave-
toivat ja lapset auttoivat tilan 
töissä. – Kun maataloudessa 
koti, työ ja toimeentulo ovat 
samassa pihapiirissä, siinä ei 
voi käpertyä omaan sairau-
teensa. Syöpä ei ollut levinnyt, 
leikkaus onnistui ja toipuminen 
saattoi alkaa. Keuhkosyöpään 
sairastuneista vain 15 % on 
elossa viiden vuoden kuluttua 
diagnoosista, joten olen onne-
kas, sanoo Irma Eskola kiitol-
lisena. Toipuminen toi muka-
naan uutta virtaa sekä havah-
dutti arvostamaan kaikkea tär-
keää, mitä elämässä on. 

Raitisilmakypärä 
kaveriksi
Neljä vuotta syöpään sairastu-
misen jälkeen Irma luuli sairas-
tavansa sitkeää ja kovaa fluns-
saa. Työterveyshoitaja otti asian 
tosissaan, kun Irman kunto oli 
niin huono, ettei hän pystynyt 
puhumaan yskimättä. Irmalle 
oli puhjennut homepölykeuh-
ko, joka ei jostain syystä näkynyt 
verikokeissa. Navetassa altistus 
katkaistiin kolmen viikon saira-
uslomalla ja paluu navettaan 
tapahtui raitisilmakypärä pääs-
sä. – Kävin Melan kustantama-
na Työterveyslaitoksella Helsin-
gissä tutkimuksissa ja siellä to-
dettiin ammattitauti, johon Me-
la toimittaa suojaimet. En ole 
vieläkään ystävä kypärän kans-
sa, mutta pystyn tekemään töitä 
sen avulla, hymyilee Irma. Koti-
oloissa syöpää ei muista ja syö-
päkontrollit ovat jääneet taak-
se, muiden sairauksien osalta 
ne tietysti jatkuvat. Lisäksi vuo-
si sitten puhkesi astma. Irma ja 
Tapani Eskolan mietinnässä on 
ollut tuotantosuunnan muutos 
terveydellisistä syistä. 

Epäonnistumisien 
jälkeen tulee 
onnistumisia

Nyt elämässä on hieno uusi ti-
lanne kun on tytär, poika ja mi-
niä, jotka kaikki selviävät nave-
tassa ja heille voi jakaa vastuu-
ta. – Tuntuu hyvältä, kun on 
omasta takaa tällainen voima-
vara. Elämään sisältöä antaa 
perhe, varsinkin lapsenlapsi Jas-
peri. Mummoilusta olen ylpeä!, 
sanoo Irma Eskola tyytyväisenä. 
– Onhan sitä kuullut kuinka tär-
keä lapsenlapsi on, mutta ei si-
tä voi käsittää ennen kuin itse 
pääsee sen kokemaan. Olemme 
Tapanin kanssa hurahtaneet sii-
hen täysin, iloitsee Irma. 

Viime kesä oli ensimmäi-
nen, jolloin navetassa oli apu-
na työntekijä kolmena päivänä 
viikossa. Nyt tilalla on vakitui-

nen työntekijä konetöissä, hän 
auttaa tarvittaessa myös nave-
talla. – Kaikki mahdolliset lomat 
pidetään ja pyritään lähtemään 
Tapanin kanssa lomareissuille 
aina yhdessä, kertoo Irma Es-
kola. Irma on omien sanojensa 
mukaan ikuinen opiskelija. Nyt 
on menossa maatilajohtamisen 
erityisammattitutkinto. Opiske-
lu on yksi Irman tavoista pitää 
huolta siitä, ettei jää tilalle lii-
an yksin. Elämässä on muutakin 
kuin lehmät ja koti. 

Tulevaisuuden  
haaveita 
Irma Eskola haaveilee kahdesta 
rivistä hyvännäköisiä ja helppo-
lypsyisiä eläimiä. – Me voimme 
vaikuttaa omaan työpaikkaam-
me ja työhyvinvointiin. Kaikki 
eivät tarvitse robottinavettaa, 
eteenpäin voi mennä muutoin-

kin, vaikka parantamalla ny-
kyistä navettaa, kannustaa Ir-
ma. Eskolan väki toteaa, että 
pienilläkin investoinneilla voi 
kohentaa omaa ja eläinten hy-
vinvointia. Irma ja Tapani Esko-
la hyödyntävät tilallaan työter-
veyshuoltoa, lomitusta ja asian-
tuntijapalveluja, esimerkiksi ti-
laneuvontaa eläinten hyvinvoin-
nin ja rehukirjanpidon osalta.

Lehmissä on sitä jotain
Irma Eskola oli pikku tyttönä aina puettu 

punaiseen, jotta hänet erotti lehmien seasta

laitumella. Ei siis ihme, että ammatti löytyi 

lehmien parista. Irma ja Tapani Eskolan tilalla 

Kannuksen Eskolan kylällä emäntä vastaa 

navetasta ja isäntä pelto- ja konepuolesta 

sekä urakoinnista.

Epäonnistumisten jälkeen tulee onnistumisia, aina ei vain tiedä kuinka kauan siihen menee. Paikoilleen ei pidä 
jäädä, kannustaa Irma Eskola. Kannuslainen emäntä on käynyt läpi monia sairauksia eikä ole antanut niiden viedä 
elämäniloaan. Tilan navetassa odotellaan kahden satatonnarin poikimista. 

Sari 
Hihnala

Maidontuotannon asiantuntija

Kuva: Sari Hihnala



Lehmä syö päivässä 13 kiloa säilörehun 
kuiva-ainetta, mutta rehua pitää teh-
dä varastoon hävikin takia 14,3 kgka/
pv/lehmä. Kuiva-ainekilon tuottaminen 
maksaa keskimäärin 10,5 snt, eli hävikki 
huomioiden 13 snt/lehmä. Se ei paljolta 
tunnu, mutta lehmämäärällä kertomalla 
summasta voi kertyä huomattava euro-
määrä. Kun tähän lisätään vielä rehun-
tekokuluja 2000 euroa sekä vaivannäkö 
ja ajankulu rehun erottelussa, yhteissum-
ma kattaa jo hyvän määrän traktorilai-
nan koroista. Tai sillä voisi hankkia uu-
den hapottimen rehunkorjuukoneeseen.

Mihin säilöntä- 
aine joutuu?
Vaikka säilöntäainetta kuluu tynnyris-
tä riittävä määrä, se ei välttämättä ai-
na löydy säilörehusta. Suuttimien huo-
no sijainti aiheuttaa sen, että ilmavirta 

vie osan sumutetusta säilöntäaineesta 
taivaan tuuliin. Rehuarvosanan nousu 
6:sta kolmella pykälällä 9:ään, nostaa 
lehmien syönti-innokkuutta huomatta-
vasti. Hyvin säilynyt rehu sisältää myös 
enemmän sokeria, joka säilönnän onnis-
tumista kuvaavien maito- ja muurahais-
happojen kanssa vaikuttaa tuotoksessa 
positiivisesti

Pienillä asioilla  
suuri merkitys
Rehuarvosanan nousu kolmella pykäläl-
lä näkyy lehmän keskituotoksessa n. 500 
kg. Varovaisestikin 40 snt litrahinnalla 
laskettuna lisätulo on 200 €/lehmä vuo-
dessa, 40 lehmän karjalla 8000 €/v. Li-
säksi tulee väkirehun säästö, kun lehmät 
syövät enemmän maistuvampaa säilöre-
hua. Oman viljan tuotantokustannuskin 
on harvoin alle 105 €/tonni, puhumat-

takaan ostorehukustannuksesta.
Rehuntekijän tavoitteena on hyvä-

laatuinen 10 000 satotaso kuiva-aineena 
mitattuna. ProAgrian kasvintuotannon 
ja rehuntuotannon asiantuntijat tekevät 
kasvustokäyntejä yhdessä tilanväen kans-
sa. Käynneillä tarkastellaan pellon kasvu-
kuntoa, vesitaloutta, kasvilajikkeita, kas-
vitauti- ja rikkatilannetta sekä arvioidaan 
korjuuaikaa tai satotasoa.

10   ProAgria Keski-Pohjanmaa

kotieläin 

Minna
Martikainen

Talous- ja kasvinviljelyn asiantuntija

Tehdäänkö heinää vai 
tuotetaanko säilörehua?
Rehun laatuun ja tunkioon viedyn rehun määrään 

kannattaa kiinnittää huomiota. Säilörehu on määrällisesti 

vaikuttavimmassa asemassa lypsylehmien ja lihakarjan

 ruokinnassa. Rehuhävikki saattaa olla jopa 10 % 

varastoon säilötystä rehusta. 

Milloin olet viimeksi käynyt nurmipelloillasi ja katsonut mitä, minkä mittaista ja kuinka tiheää siellä kasvaa? Jokaisen rehuntuottajan kannattaa selvittää minkä laatuista ja minkä verran rehua 
tilalla tuotetaan. Sama koskee eteenpäin myytäviä rehueriä.

➽ Rehuhävikki saattaa 
olla jopa 10 % varastoon 
säilötystä rehusta

  
 

 
  

Kasvukauden aikaisia 

peltokäyntejä tekevät

Sirkku Koskela, p. 044 137 124

Minna Martikainen, p. 040 743 3290

Pekka Polso, p. 040 523 4119

Jari Tikkanen, p. 0400 162 147

Kuva: Minna Martikainen
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Hedelmällisyysasioihin panostaminen 
maksaa itsensä nopeasti takaisin. Esi-
merkiksi hiehon poikimisen viivästyminen 
kolmella kuukaudella aiheuttaa yli 750 
euron menetyksen. Lisäksi tyhjäpäivät tu-
levat kalliiksi: yksi tyhjäpäivä maksaa leh-
mällä 2,5 euroa. Taloudellisen hyödyn li-
säksi säännöllinen keskittyminen hedel-
mällisyysasioihin helpottaa jokapäiväis-
tä työtä ja vähentää stressiä. Varmuus 
tiineistä eläimistä mahdollistaa huomi-
on keskittämisen vain seurantaa vaativiin 
eläimiin.

Nautakarjan neuvolakäynti

Uuteen palveluun sisältyy varhaistiine-
ys- ja lepokausitarkastusten lisäksi he-
delmällisyystilanteen analysointia ja uu-
si työkalu, karjan hedelmällisyysraportti. 
– Hedelmällisyysneuvontakäyntien sään-
nöllisyys on ratkaisevassa roolissa pa-
remman hedelmällisyyden saavuttami-
sessa. Tavallisimmin hedelmällisyyskäynti 
kannattaa ajoittaa 5-7 viikon välein, pie-
nemmässä karjassa 8 - 10 viikon välein, 
muistuttaa kenttäpäällikkö anu Myllys.

Karjanomistaja ja hedelmällisyysasi-
antuntija tarkastelevat 1-2 kertaa vuo-
dessa tilan keskeisimpiä hedelmällisyy-
den tunnuslukuja ja niiden kehittymistä. 

Havainnollisessa raportissa on vanhoja 
tuttuja tunnuslukuja, mutta myös uu-
sia näkökulmia hedelmällisyysasioihin. 
Käynnillä Faban hedelmällisyysasiantun-
tijat vertaavat raportin kertomia tulok-
sia navetassa tehtyihin havaintoihin niin 
eläinyksilö- kuin eläinryhmätasolla. Ti-
la saa muistion, johon on kirjattu eläin-

kohtaiset tiineystulokset sekä suositukset 
mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Asiantuntijan käyttö hedelmällisyys-
asioissa on menestyvän tilan tapa halli-
ta karjan lisääntymisen osa-aluetta. Par-
haimmat tilat käyttävät hedelmällisyys-
neuvontaa säännöllisesti ja ennakoivasti, 
niin ettei ote hedelmällisyysasioissa pää-

se missään vaiheessa herpaantumaan. 
Säännölliset hedelmällisyysneuvonta-
käynnit ovat osa ammattitaitoisesti hoi-
detun karjan kuukausi- ja viikko-ohjel-
maa. 

MaIja päIväRINTa
Faba osk

kotieläin

Hedelmällisyys on kuin hiekanjyvä. Se voi joko hiertää tai sitten siitä muodostuu 
simpukan sisällä arvokas helmi. FabaHELMI-hedelmällisyyspalvelu sopii kaikille 
tiloille, jotka haluavat tehostaa toimintaansa ja parantaa tulostaan. 

Kuvittele paras mahdollinen lehmä, me hoidamme loput.                       www.faba.fi 

FabaHELMI tehostaa 
tiinehtymistä

Ota yhteyttä alueesi lähimpään 
hedelmällisyysasiantuntijaan tai 
omaan asiakasvastaavaasi! 

 hedelmällisyystavoitteiden asettamisen

 hedelmällisyystilanteen seurannan

 hedelmällisyysraportin ja sen tarkastelun 

1-2 kertaa vuodessa

 säännölliset lepokausi- ja varhaistiineys-

tarkastukset

 toimenpidesuositukset sekä hedelmälli-

syyteen liittyvää ohjeistusta

FabaHELMI sisältää:

Y
H

DESSÄ ENEMM
Ä

N

FabaHELMI antaa uutta näkökulmaa 
karjan hedelmällisyyden kehittämiseen
Faban uusi hedelmällisyysneuvontapalvelu FabaHELMI tuo ammattitaitoisten, koulutettujen hedelmällisyysseminologien 

asiantuntemuksen aiempaa monipuolisemmin tilojen käyttöön ja tarjoaa uutta näkökulmaa hedelmällisyysasioihin.

Seitsemän 
hyötyä Faba-
HELMI-palve-
lusta

1 Selkeyttä navettatyöhön ja hel-
potusta ajankäyttöön –> huo-

mio vain seurantaa tarvitseviin 
eläimiin.

2Helpotusta ja tehokkuutta 
kiimantarkkailuun –> ajan-

säästö.

3Parempi hedelmällisyys –> 
korkeampi keskituotos.

4Säästöjä paremman hedel-
mällisyyden ansiosta: vähem-

män siemennyskuluja ja hedel-
mällisyyshoidon kustannuksia.

5Käytettävissä on aina ajanta-
saiset, tietokantaan tallenne-

tut tiineystulokset sekä hedelmäl-
lisyysraportit.

6Pystytään ennakoimaan kar-
jan tapahtumia ja uudistuk-

seen kasvatettavien eläinten mää-
rää.

7Paremman hedelmällisyyden 
myötä mahdollisuudet te-

hokkaaseen eläinvalintaan jalos-
tussuunnittelussa kasvavat.
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ProAgrian luomuasiantuntijat 
ovat koonneet Luomusikatuo-
tannon hyvät toimintatavat –
oppaan luomusikojen tuotan-
toon siirtyvälle tai tuotantoa 
aloittelevalle tuottajalle. Netis-
sä olevassa oppaassa on luo-
mutuotantoehtoja, muun lain-
säädännön vaatimuksia ja sika-
sektorin suosituksia. Nämä on 
kuvattu käytännössä toimiviksi 
hyviksi toimintatavoiksi luomu-
sianlihan tuotannossa.  – Koo-
tulla tietopaketilla pyritään sii-
hen, että luomutuotteiden saa-
tavuutta voidaan parantaa luo-
musikatuotannon kannatta-
vuutta parantamalla, tilatason 
neuvonnalla ja selventämällä 
luomutukia ja säädöksiä. Luo-
mutuotantoon siirtymistä har-
kitsevia sikatiloja on eri puolilla 

Suomea ja he tarvitsevat siirty-
misen tueksi neuvontaa ja ko-
kemusten vaihtoa, kiteyttää op-
paan tavoitteita ProAgria Liha 
Osaamiskeskuksen sika-asian-
tuntija sini perttilä.

Suurimpina haasteina luo-
mutuotantoon siirtymiselle ovat 
olleet lihasta saatava riittävä 
hinta ja sen myötä tuotannon 
kannattavuuden varmistami-
nen, rehuraaka-aineiden saanti 
ja valkuaisomavaraisuuden var-
mistaminen sekä teurastamoyh-
teistyön puuttuminen. Luomuli-
hasta saatava hinta on noussut 
ja teurastamoyhteistyö on virin-
nyt. Myös teollisten rehujen val-
mistus on lisääntynyt sekä ko-
toisten raaka-aineiden välitys-
toiminta ja verkostot on saatu 
toimimaan paremmin.

Kysynnän kasvu 
näköpiirissä
Luomutuotteiden osuus päi-
vittäistavarakaupasta oli 1,6 
% vuonna 2011. Kaupan laati-
man arvion mukaan luomuelin-
tarvikkeiden myynti voisi keski-
määrin kolminkertaistua, jos 
kaikkia kuluttajan haluamia 
luomutuotteita olisi saatavilla. 
Teurastamoiden näkemyksen 
mukaan lihankulutus voisi ne-
linkertaistua. Kuluttajien mie-
lenkiinto luomua kohtaan on 
kasvanut viime vuonna nopeas-
ti. Kasvanutta kysyntää tukevia 
menekinedistämistoimenpiteitä 
luomulihalle ei voida kaupan ta-
holta tehdä luomulihan niukan 
saatavuuden vuoksi. Kasvua 
on kuitenkin luvassa. Vuonna 

2012 luomusianlihaa tuotettiin 
300 tuhatta kiloa. Arvio vuo-
delta 2013 on kolminkertainen 
määrä ja vuodelle 2014 ennus-
tetaan vielä 700 tuhannen kilon 
kasvua, jolloin tuotantomäärä 
olisi 1,6 milj. kg vuodessa. 

ProAgrian Luomulihaa lisää 
-hankkeessa on aktivoitu luo-
musikatuotantoa pienryhmä-
toiminnan ja koulutuksen avul-
la. - Luomutuotannossa sikalan 
tuotannon ja peltoviljelyn suun-
nittelu kulkevat käsikädessä, 
ProAgria Länsi-Suomen luomu-
asiantuntija anne johansson 
korostaa. - Omavaraisuusvaa-
timuksen täyttyminen ja hyvä 
kannattavuus edellyttävät tilal-
la, että pellolla tuotetaan suu-
ri osa siitä, mitä sikalassa tarvi-
taan, Johansson sanoo ja kehot-

taa luomutuotantoon siirtyviä 
tiloja aloittamaan kasvinviljelyn 
huolellisesta suunnittelusta. 

Luomusikojen kasvatukses-
ta saa lisätietoja ProAgrian luo-
muerityisasiantuntijoilta ja Pro-
Agria Liha Osaamiskeskuksesta.

Luomusikatuotannon 
hyvät toimintatavat –opas 
on osoitteessa: www.pro-
agria.fi/luomusika 

Luomusikatuotannon 
hyvät toimintatavat 
–oppaan rahoitti maa- ja 
metsätalousministeriö.

Luomusikatuotannon hyvät 
toimintatavat tukevat tuottajien 
siirtymistä luomutuottajiksi

luoMuAsiAntuntijoillA on AsiAA

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

Luonnonmukaisen tuotannon 
näkymät ovat hyvät. Luomu-
viljan hinta on pysynyt hyvänä. 
Luomuvalkuaiskasveilla on ky-
syntää. Luomumarjoja ja varsin-
kin luomumansikkaa asiakkaat 
ostaisivat, jos vain olisi tuot-
tajia. Luomuvihanneksilla on 
mahdollisuuksia ja niiden tuo-
tantoa on mahdollista lisätä. 
Luomukotieläintuotantoa tar-
vitaan myös lisää. ProAgria on 
julkaissut luomusian kasvatuk-
sesta Luomusikatuotannon hy-
vät toimintatavat -oppaan. Se 
on ladattavissa ilmaiseksi Pro-

Agrian internetsivuilta. 
Iso joukko luomusopimuk-

sia päättyy tänä keväänä. Viime 
vuonna vuodella jatketut ja vuo-
den 2009 sopimukset päättyvät. 
Tämän hetken tietojen mukaan 
päättyville sopimuksille voi ha-
kea jatkoa yhdeksi vuodek-
si 30.4.2015 saakka. Sopimus 
haetaan erillisellä lomakkeella. 

Voimassa oleviin, 2012 ja 
2013 alkaneisiin sopimuksiin 
voi hakea lisää ympäristötuki-
kelpoisia peltoaloja, jos sopi-
mukseen liitettävien lohkojen 
pinta-ala on enintään 50 % tai 

enintään 2 ha alkuperäisestä 
sopimusalasta. Sopimus teh-
dään viideksi vuodeksi lisäpelto-
alan ollessa yli 50 % tai yli 2 ha. 
Pellon lisäalaan lasketaan kaik-
ki alkuperäiseen sopimukseen 
matkan varrella liitetyt lohkot. 

Vuosina 2010 ja 2011 teh-
dyn sopimuksen tilalle voi hakea 
uuden, jos uutta peltoalaa tulee 
hallintaan vähintään 2 ha. 

Kokonaan uudet, luomuun 
siirtyvät tilat voivat hakea eri-
tyisympäristötukisopimusta 
(luomukasvintuotanto ja -ko-
tieläintuotanto) tänä keväänä.

Luomuohran alus- ja pyydyskasvina italian raiheinä. Ohran kanssa se toimii 
hyvin hitaan alkukehityksen vuoksi. Se ei kasva läpi ja vain jokunen korsi 
ehtii tähkälle.

Luomusopimuksia 
tehdään tänä keväänä

proagria Keski-pohjanmaa ry järjestämä

LUoNNoNMUKaIsEN TUoTaNNoN 
pERUsKURssI 2014

24.–26.3. ja 1.–2.4. 
Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus, Koivukartano, Ollikkalankatu 3, Kannus

Kesto 5 pv. Kurssi täyttää luomuerityisympäristötukisopimuksen koulutusvaatimuksen. 
Hinta 325 € + alv. 24 %/tila (65 € + alv 24 %/pv).

Ilmoittautumiset ja lisätietoja ti 18.3.2014 mennessä.
Jari Tikkanen p. 020 747 3274, jari.tikkanen@proagria.fi
Seija Roimela p. 040 8479740, seija.roimela@proagria.fi

Kuva: Jari Tikkanen

K
uv

a:
 Ja

ri 
Ti

kk
an

en



ProAgria Keski-Pohjanmaa  13

kasvi

Integroidun kasvinsuojelun pe-
riaatteet sisältyvät kasvinsuo-
jeluaineista annettuun asetuk-
seen ja ne ovat: 

1. Kasvintuhoojien 
ennaltaehkäisy 
Toimenpiteinä ovat esim. vilje-
lykierto, sertifioidun siemenen 
käyttö, koneiden ja kaluston 
säännöllinen puhdistus kasvi-
tautien leviämisen ehkäisemi-
seksi.

2. Kasvintuhoojien 
tarkkailu ja seuranta
Käytetään erilaisia ennustemal-
leja tautien ja tuholaisten tark-
kailussa. Tällaisia ovat mm. 
tuomikirvaennuste sekä peruna-
ruttoennuste. Erilaisia liimapyy-
dyksiä ja –ansoja voidaan käyt-
tää tuholaistarkkailussa.

3. Kasvinsuojelutoimen-
piteestä päättäminen
Kasvintuhoojien seurannan tu-
losten perusteella päätetään 

kasvinsuojelun toteuttamises-
ta ja ajankohdasta. Päätöksen-
teossa voi käyttää apuna esim. 
erilaisia kasvintuhoojien torjun-
nan kynnysarvoja. 

4. Kasvinsuojeluaineiden käy-
tön minimointi tai ei-kemialli-
set kasvinsuojelumenetelmät
Esim. rikkakasvitorjunnassa 
nurmilta voidaan kasvinsuoje-
luruiskutusten sijaan käyttää 
niittoa. 

5. Resistenssin ehkäiseminen
Valmisteiden tehon säilyttämi-
seksi käytetään eri tehoaineryh-
miin kuuluvia aineita, jotta ei 
synny torjunta-aineita kestäviä 
tauti-, tuholais- tai rikkakasvi-
kantoja. 

6. Kasvinsuojelutoimien 
tulosten tarkastelu
Muistiinpanoihin kirjataan tie-
dot esiintyneistä kasvintuhoo-
jista sekä se, miten niitä on tor-

juttu. Kirjanpidon perusteella 
tarkistetaan, miten hyvin toteu-
tetut kasvinsuojelutoimet ovat 
onnistuneet.

Huomioitavaa
Integroitua kasvinsuojelua teh-
dään tilaa varten, ei valvontaa 
varten. Integroitua kasvinsuo-
jelua ei oteta vielä tänä vuonna 
täydentäviin ehtoihin. Viljelyssä 
kannattaa edelleen satsata sa-
don määrään ja laatuun. Sadon 

määrä ja laatu kertovat parhai-
ten myös sen, onko kasvinsuoje-
lutoimenpiteissä onnistuttu.

Sirkku
Koskela

Kasvintuotannon erityisasiantuntija

Integroitu kasvinsuojelu 
pakollista tämän vuoden alusta
Integroitua kasvinsuo-

jelua eli IPM-kasvin-

suojelua tulee toteut-

taa kaikilla tiloilla 

tämän vuoden alusta. 

Integroidussa kasvin-

suojelussa kaikkien 

toteutettavien toimen-

piteiden pitää perustua 

todettuun tarpeeseen, 

ei rutiineihin eikä 

kalenteriin.

Kasvinsuojeluaineiden käyttäjäkoulutukset Keski-Pohjanmaalla keväällä 2014
Ympäristötuen ehtoihin kuuluu, että kasvinsuojeluaineita maatilan pelloille levittävän henkilön 
tulee käydä viiden vuoden välein kasvinsuojeluaineiden käyttäjäkoulutuksessa. 

proagria Keski-pohjanmaa järjestää maatalouden ympäristötukijärjestelmän mukaisia 
Kasvinsuojeluaineiden käyttäjäkoulutuksia (=ruiskuttajakoulutuksia) seuraavasti:
Kalajoki, Tapion tupa, Matkailutie 3, to 27.2. klo 9.30-13.45
Kaustinen, kunnanvirasto, Kappelintie 13, ti 4.3. klo 9.30-13.45
Kannus, Maaseutuopisto, Koivukartano, Ollikkalankatu 3, ti 11.3. klo 9.30-13.45 
veteli, kunnanvirasto, Kivihyypäntie 1, to 13.3. klo 9.30-13.45
Lohtaja, Houraatin maja, Pohjanlahdentie 2427, ti 6.5. klo 18.00-22.30
Kannus, Maaseutuopisto, Koivukartano, Ollikkalankatu 3, pe 6.6. klo 9.30-13.45 

Koulutukset toteutetaan, mikäli ennakkoilmoittautuneita on vähintään 10 henkilöä/tilaisuus. 
Koulutuksen hinta tarjoiluineen on 60 €/hlö (sis. alv. 24 %). Jälki-ilmoittautuneille hinta 70 €/hlö. 
Kurssimaksu maksetaan paikan päällä käteisellä tai pankkikortilla. 

Koulutuksiin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen koulutuspäivää, puh. 020 747 3250 
tai sähköisesti ritva.karri@proagria.fi tai www.proagria.fi/kp > tapahtumat. 
Ilmoittautumisen wyhteydessä kysytään tilatunnus, osoite ja puhelinnumero. 

Lisätietoja: Sirkku Koskela, puh. 0400 137 124, sirkku.koskela@proagria.fi.

Kuva: Sirkku Koskela

Kuva: Sirkku Koskela
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Vastaavaa arviointitapaa so-
velletaan myös muissa Euroo-
pan maissa. Suomessa käytös-
sä olevat määräykset perustu-
vat Ruotsissa käytettävään mal-
liin. Uudet vesistörajoitukset 
voidaan ottaa käyttöön jo tänä 
vuonna, mutta kasvukaudesta 
2015 on niitä noudatettava. Tu-
kesin sivuilla on luettelo kaikis-
ta Suomessa hyväksytyistä kas-
vinsuojeluaineista ja niille mah-
dollisesti määritellyistä vesistö-
rajoituksista. Pääsääntönä pel-
toviljelyssä käytettävillä aineilla 
on 3 metrin suojaetäisyys vesis-

töön. Riskiarvioinnin perusteel-
la suojaetäisyydet on voitu mää-
rittää 3-20 metriin. 

Muutoksia 
suojaetäisyyksissä
Aiemmin käytetyissä suojaetäi-
syyksissä ei ollut mahdollisuut-
ta käyttää yhtäkään rikkakas-
viainetta 25 m lähempänä ve-
sistöä. Uudessa järjestelmässä 
vain viidellä rikkakasviaineella 
160:stä on määritelty suojae-
täisyys suuremmaksi kuin 3 m. 

Lisäksi viidellä aineella on mah-
dollista lyhentää suojaetäisyyt-
tä käyttämällä tuulikulkeumaa 
alentavia ilma-avusteisia suutin-
kärkiä ja alempia ruiskutuspai-
neita. Riskiarvioinnin perusteel-
la tuholaistorjunta-aineella on 
eniten vesistörajoituksia. Joissa-
kin tapauksissa voidaan edellyt-
tää tuulikulkeumaa vähentävi-
en suutinkärkien käyttöä. Kasvi-
tautien torjunta-aineiden vesis-
törajoitukset ovat näiden kah-
den aineryhmän välimaastossa. 

Vesistörajoituspäätöksillä 
on muutettu myös vesilakia, jol-
loin aiempaa pienemmät vesi- 
uomat on voitu määritellä vesis-
töiksi. Tiedot siitä, rajoittuuko 
tilan pellot vesistöihin, voi tar-
kastaa Maaseutuviraston Vipu-
palvelusta. Tämän vuoden aika-
na voi olla vielä myyntipakkauk-
sia, joissa uusia vesistörajoituk-
sia ei ole mainittu. 

Tuulikulkeumaa 
alentavat suuttimet
Normaalia viuhkasuutinta voi 
käyttää 3 metriin saakka vesis-
töstä, jos aineelle ei ole määri-
telty suojaetäisyyttä (3 m). Viuh-
kasuutinta voi käyttää myös 
määriteltyyn suojaetäisyyteen 
(5 m, 10 m, 20 m) asti. Suoja-
etäisyyttä voi pienentää käyttä-
mällä tuulikulkeumaa pienen-

täviä ilma-avusteisia suuttimia. 
Suuttimilla voi pienentää tuuli-
kulkeumaa 50,75 ja 90 % ja vas-
taavasti lyhentää suojaetäisyyt-
tä kasvinsuojeluainerekisterissä 
vaaditun suutintyypin ja suo-
jaetäisyyden (5 m, 10 m, 20 m) 
vaatimuksen mukaan. Lyhyin 
suojaetäisyys saavutetaan 90 % 
tullikulkeumaa alentavilla suut-
timilla. 

Suutinmerkit ja mallit 
Tukesin sivuilla
Tukesin nettisivuilla on listat-
tu suutinmerkit ja mallit. Tau-
lukoissa on ilmoitettu korkeim-
mat sallitut ruiskutuspaineet 
suutinmalleille, kun niitä käyte-
tään suoja-alueella. Taulukois-
sa olevat suuttimet on testattu 
saksalaisessa Julius Kühn -insti-
tuutissa. Listalla olevien suutti-
mien on osoitettu kenttäkokeis-
sa vähentävän tuulikulkeumaa 
juuri halutun 50, 75 ja 90 %:n 
verran. Tukesin listalle voidaan 
lisätä uusia suuttimia, jos ne on 
testattu riittävän hyvin kenttä-
kokeissa. Tukesin lista päivite-
tään kaksi kertaa vuodessa.

Viljelijä vastaa
Kasvinsuojeluaineita ja kasvin-
suojeluruiskuja käytettäessä on 
ensisijainen vastuu viljelijällä. 

Vaikka urakoitsija olisi tehnyt 
ruiskutuksessa virheen, ei mah-
dollisessa tarkastustilanteessa 
sen taakse voida mennä. Käytet-
täessä vesistörajoituksen omaa-
via aineita vesistöihin rajoittuvil-
la pelloilla, on lohkokortteihin 
merkittävä ruiskuttamaton suo-
jaetäisyys. Käytettäessä suojae-
täisyyttä pienentäviä suutinkär-
kiä on suuttimen merkki, malli 
ja käytetty ruiskutuspaine mer-
kittävä lohkokorttiin. Pellolla ei 
tarkastuksen yhteydessä tarkas-
teta asiaa. Ilmiselvää kuitenkin 
on, jos esimerkiksi joen rannal-
la ovat pajut kuolevat, suojae-
täisyyksiä ei ole noudatettu. Ke-
vään ja alkukesän aikana ProAg-
rian asiantuntijat kiertävät jäl-
leen maakuntaa kasvinsuojelu-
ruiskujen testauksen merkeissä. 
Käy kysymässä, jos jokin asias-
sa on epäselvää. ProAgrian väel-
lä on myös myytävänä tuulikul-
keumaa alentavia suutinkärkiä.

Kasvinsuojeluaineiden 
vesistörajoitukset muuttuneet
Tukes (Turvallisuus- ja Kemikaalivirasto) antoi vii-

me keväänä uudet vesistörajoitukset kasvinsuojelu-

aineille. Suojaetäisyys määritettiin aiemmin pelkäs-

tään kasvinsuojeluaineiden myrkyllisyyden perusteel-

la. Uudessa menettelyssä suojaetäisyydet perustuvat 

riskiin. Riskissä huomioidaan myrkyllisyyden lisäksi 

kasvinsuojeluaineen käyttömäärä ja arvioitu tuuli-

kulkeuma. Näin saadaan arvio ruiskutuksesta aiheu-

tuvasta kasvinsuojeluaineen kuormituksesta käyttö-

kohteen viereiseen vesistöön.

Jouni
Huhtala

Talous- ja kasvintuotannon asiantuntija

➽ Jos pellot rajoittuvat vesistöihin, tarkista Tukesin  
nettisivuilta, onko käytettävillä aineilla vesistörajoituksia. 
www.tukes.fi -> Rekisterit -> Kasvinsuojeluainerekisteri

Kuva: Jouni Huhtala
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säHKöIsEsTI HaETTavIEN TUKIEN HaKUaIKojEN 
pääTTyMIspäIväMääRäT:

-  Kasvihuonetuotannon tuki 28.2.2014 
-  Kansallisten kotieläintukien ennakot 21.3.2014 
-  Lopullinen kansallinen kotieläintuki hevosista 
 ja kutuista 30.4.2014 
-  Päätukihaku 30.4.2014 
-  Nautatuet 30.4.2014
-  Ilmoitus kylvöalojen muutoksesta 16.6.2014
-  Kasvihuonetuotannon tuen muutosilmoitus 30.9.2014

ProAgria Keskusten Liiton valtakunnallinen Far-
marin pörssi – tilojen välinen kauppapaikka -verk-
kopalvelu on jo vuoden ajan auttanut rehun osta-
jia ja myyjiä löytämään toisensa. Palvelu on laajen-
tunut pellon välitykseen ja tarjoaa pellon ostajille, 
myyjille ja vuokraajille kohtauspaikan. Palvelussa 
voi myös seurata rehujen ja pellon tarjontaa ja ky-
syntää sekä markkinahintoja. Farmarin pörssin lu-
kuisat käyttövinkkivideot auttavat ottamaan pal-
velun haltuun helposti ja nopeasti.

Seuraa markkinoita ja tee kauppoja
Suomen peltoalasta runsas 30 % on vuokrattua. 
Vuokraus on pellon myyntiä selvästi yleisempää ja 
säilyttää pellon omistajalla kosketuksen maatalo-
uteen tulevaisuuden valintoja ajatellen. Vuokra-
hintaa neuvoteltaessa sovitaan siitä vastaako tu-
levista pellon peruskunnon ylläpitotoimista pellon 
omistaja vai vuokraaja. Pellon vuokrauksen ohella 
myös peltolohkojen vaihto on yleistynyt varsinkin 
sellaisten kasvien viljelyssä, jotka vaativat tehokas-
ta viljelykiertoa, mutta myös esimerkiksi kotieläin- 
ja kasvitilojen välillä. 

Farmarin pörssin hakutoiminnot auttavat löy-
tämään ostettavat, myytävät tai vuokrattavat pel-
toalueet nopeasti esimerkiksi sijainnin mukaan. 
Muiden ilmoitukset antavat suuntaviivaa hinnoit-

teluun ja tarjouksen tekemiseen. Omia ilmoituk-
sia voi tehdä niin monta kun tarve vaatii. Niitä voi 
helposti kopioida ja tallentaa arkistoon odotta-
maan uudelleen julkaisemista.

Työkalupakki auttaa kaupan 
sopimisessa
Pellon vuokrauksessa on sekä pellon omistajan et-
tä vuokraajan osalta useita sovittavia asioita, jot-
ka kannattaa käydä läpi ja sopia kirjallisesti. Mer-
kittävimpiä näistä ovat pellon peruskunnostuk-
sesta ja hukkakauran torjunnasta huolehtiminen 
sekä tilatukioikeuksista sopiminen, jotka huomi-
oidaan vuokraa määriteltäessä. Hyvänä lähtökoh-
tana sopimuksessa on, ettei pellon kunto saa hei-
ketä vuokra-aikana.

Farmarin pörssin työkalupakissa on täytettä-
vä pellon vuokrauksen sopimusmalli, joka auttaa 
osapuolia sopimaan vuokrauksen yksityiskohdis-
ta. 

Palvelun hinta on 30 €/vuosi. Sen voi ostaa 
osoitteesta: www. farmarinporssi.fi. KM- ja KM-
VET-lehtien kestotilaajat saavat käyttäjätunnuk-
set tilaajaetuna.

➽ www.farmariporssi.fi

Tilojen välisen kaupan 
verkkopalvelu laajentunut 
pellonvälitykseen

Farmarin pörssissä kohtaavat 
myös pellon myyjät, ostajat ja vuokraajat
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Tukien sähköinen haku 
entistä sujuvampaa
Kevään 2014 viljelijätukihaussa sähköinen asiointi on entistä yksinkertaisempaa ja käyttäjäystävälli-
sempää. Vipu-viljelijöiden verkkoasiointipalvelussa on uusi, aiempaa selkeämpi käyttöliittymä. Myös 
palvelun ulkoasu on uudistunut. Hyödylliseksi koettu Vipuneuvoja on helpommin löydettävissä ja 
tukien hakeminen on entistä opastavampaa. Selkeyttä tuo myös se, että peruslohkojen kartat ovat 
näkyvillä heti, kun lohko on valittu. Vipu-palveluun kirjaudutaan sähköisen tunnistautumisen kaut-
ta joko verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai HST-kortilla eli sähköisellä henkilökortilla.

Sähköisen tukihaun aikataulussa ei suuria muutoksia

➜  Uuhipalkkiota ja kansallista uuhitukea voi keväällä 2014 hakea vain paperihakemuksella. 

➜	Sähköisesti haettavien tukien hakuaikojen päättymispäivämäärät ovat seuraavat:
 - Kasvihuonetuotannon tuki 28.2.2014 
 - Kansallisten kotieläintukien ennakot 21.3.2014 
 - Lopullinen kansallinen kotieläintuki hevosista ja kutuista 30.4.2014 
 - Päätukihaku 30.4.2014 
 - Nautatuet 30.4.2014
 - Ilmoitus kylvöalojen muutoksesta 16.6.2014
 - Kasvihuonetuotannon tuen muutosilmoitus 30.9.2014
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Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus 
Tietoseppä2-hanke, www.kpedu.fi

Tervetuloa!

ALUEELLISET TUKI-INFOT 2014  
Valitse itsellesi parhaiten sopiva tilaisuus:
Perho ti 18.3. klo 10-13, Haanensali 
Kaustinen ti 18.3. klo 12-15 Evankelinen opisto 
Toholampi ke 19.3. klo 10-13, kunnantalo 
Ullava ke 19.3. klo 12-15 Rahkosen ns-talo
Lohtaja to 20.3. klo 10-13, Lohtajatalo 
Kannus to 20.3. klo 18:30-21, valtuustosali 
Kalajoki ti 25.3. klo 10-13, valtuustosali
Reisjärvi ke 26.3. klo 10-13, valtuustosali
Sievi ke 26.3.klo 12-15, valtuustosali
Alavieska to 27.3. klo 10-14, Linnakallio
Ylivieska ti 1.4. klo 10-13, valtuustosali 

Aiheina mm. tukihaku 2014, tuotemarkkinapolitiikka, 
tukivalvonnoissa havaittua, IPM-kasvinsuojelu, 
rehukirjanpito, omavalvontakuvausten päivittäminen.

Mukana maaseututoimistojen,  ELY-keskuksen, 
MTK Keski-Pohjanmaan ja ProAgria Keski-Pohjanmaan asiantuntijat.

Vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumista. Kahvitarjoilu. 

Lisätietoja omasta maaseututoimistosta tai Tietoseppä2-hanke 
tiina.paavola@kpedu.fi, p. 040 808 5041 tai http://projekti.kpedu.fi/
tietoseppa

  MarjaDiili-hanke   
  
  
12.2.2014   

       

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry Huhtalantie 2  Puh. (06) 416 3111 www.proagria.fi/ep/tapahtumat 
60220 SEINÄJOKI Faksi (06) 416 3448 etunimi.sukunimi@proagria.fi 

Marjakasvit katteen alla 4.-5.3.2014 Vaasa 
Paikka: Vaasan Ammattikorkeakoulu, Wolffintie 30, Vaasa (Palosaaren kampus), 

                        luokka WC1161 (ovilla opasteet).
Ohjelma: 
Ti 4.3.2014 klo 9-15.15 
8.30  Aamukahvi, tarjolla luentotilassa luokka WC 1161 (MarjaDiili -hanke tarjoaa)
9.00   Tilaisuuden avaus, MarjaDiili -hankkeen tapahtumat 
  Arja Raatikainen, ProAgria Etelä-Pohjanmaa
9.15 Mansikat ja vadelmat tunneleissa, kokemuksia ja viljelytekniikkaa Ruotsista

Anna-Karin Nilsson, marjanviljelijä, Eriksgården www.eriksgården.nu, Sjöbo, Ruotsi 
Tulkkaus: Puutarha-agronomi Irmelin Nyman, ProAgria Svenska lantbrukssällskapens 
förbund 

10.45 Lounas (omakustanne, hinta 6,25 -9,10 €) 
11.45 Edellinen aihe jatkuu  
14.00 Kahvitauko (omakustanne) 
14.20 Haygroven tunneliratkaisut 

Sirkku Holttinen, Peltosirkun marjatila www.peltosirkuntila.fi  
15.00 Keskustelua ja kysymyksiä
15.15  Päivän päätös 

Vaasassa yöpyville ohjelmaa klo 16.00 Lähtö vierailulle suklaatehtaaseen  tai muuhun 
kohteeseen. Paluu noin klo 18.00. Ilmoittaudu etukäteen! 

Ke 5.3.2014 klo 9-15.30 
8.30 Aamukahvi luentotilassa WC 1161 (MarjaDiili -hanke tarjoaa)
9.00  Avaus: Katsaus tunneliviljelyn tilanteeseen Suomessa 
  Arja Raatikainen 
9.15  Tunneleissa ja kasvihuoneissa on toisenlaista kuin avomaalla.  

Miksi, miten ja milloin olosuhteita säädellään?
  Pauliina Palonen, dosentti, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto 
11.15 Lounas (omakustanne, hinta 6,25 -9,10 €)
12.00  Millainen on hyvä kasvualusta marjojen ruukkuviljelyyn? 

Jarmo Hartikainen, myyntipäällikkö ammattiviljelytuotteet, Kekkilä Oy, www.kekkila.fi  
13.00 Biologinen torjunta marjakasveilla tunneleissa ALUSTAVA 

Heini Koskula, neuvonta- ja markkinointivastaava, Biotus Oy, www.biotus.fi
14.15  Kahvi (omakustanne) 
14.35  Koottuja kokemuksia marjakasvien tunnelituotannosta
  Jari Känninen, kenttämestari ja vt. kehittämispäällikkö, Marjaosaamiskeskus 
15.30  Seminaarin yhteenveto ja päätös

MaRjaKasvIT KaTTEEN aLLa  4.-5.3.2014, Vaasa

MarjaDiili - Haluatko kehittää marjatilaasi? 
Suunnitteletko tuotantokauden jatkamista?

Tervetuloa 
mukaan 

toimintaan!

Tule mukaan MarjaDiiliin, 
me parannamme marjaosaamista!
 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan MarjaDiili-hanke on marjatilojen oma koulu-
tushanke. Tarjoamme yhteisiä teemapäiviä, pienryhmäkokoontumisia ja 
tilalla tehtävää valmennusta. Opimme yhdessä uutta, verkostoidumme ja 
tutustumme marja-alan toimijoihin niin Suomessa kuin naapurimaissakin. 

MarjaDiili on Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla sekä Pohjanmaalla toimiva 
marjatilojen koulutushanke. Koulutuksia järjestetään tarvittaessa kaksi-
kielisenä.

Hankkeen toiminta-aika on 1.1.–31.12.2014.

Ota yhteyttä!
Arja Raatikainen    
Erityisasiantuntija, marjantuotanto   
ProAgria Etelä-Pohjanmaa  
Kauppatie 109 G    
62200 KAUHAVA   
p. 050 377 9530    
arja.raatikainen@proagria.fi  

ProAgria Etelä-Pohjanmaa
Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki

Keskus (06) 4163 400
Internet: www.proagria.fi/ep

etunimi.sukunimi@proagria.fi

paIKKa: Vaasan Ammattikorkeakoulu, Wolffintie 30, Vaasa (Palosaaren kampus),
luokka WC1161 (ovilla opasteet).

oHjELMa:
Ti 4.3.2014 klo 9-15.15
8.30  Aamukahvi, tarjolla luentotilassa luokka  
 WC 1161 (MarjaDiili-hanke tarjoaa)
9.00  Tilaisuuden avaus, MarjaDiili -hankkeen 
 tapahtumat
 Arja Raatikainen, ProAgria Etelä-Pohjanmaa
9.15  Mansikat ja vadelmat tunneleissa, 
 kokemuksia ja viljelytekniikkaa Ruotsista
 Anna-Karin Nilsson, marjanviljelijä, Eriks-  
 gården www.eriksgården.nu, Sjöbo, Ruotsi
 Tulkkaus: Puutarha-agronomi Irmelin Nyman,  
 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund
10.45  Lounas (omakustanne, hinta 6,25–9,10 €)
11.45  Edellinen aihe jatkuu
14.00  Kahvitauko (omakustanne)
14.20  Haygroven tunneliratkaisut
 Sirkku Holttinen, Peltosirkun marjatila   
 www.peltosirkuntila.fi
15.00  Keskustelua ja kysymyksiä
15.15  Päivän päätös
   vaasassa yöpyville ohjelmaa  
   klo 16.00 Lähtö vierailulle 
   suklaatehtaaseen tai muuhun  
   kohteeseen. Paluu noin klo   
   18.00. Ilmoittaudu etukäteen!

Ke 5.3.2014 klo 9-15.30
8.30  Aamukahvi luentotilassa WC 1161 
 (MarjaDiili -hanke tarjoaa)
9.00  Avaus: Katsaus tunneliviljelyn tilanteeseen  
 Suomessa, Arja Raatikainen
9.15  Tunneleissa ja kasvihuoneissa on toisen-
 laista kuin avomaalla. Miksi, miten ja 
 milloin olosuhteita säädellään?
 Pauliina Palonen, dosentti, yliopistonlehtori, 
 Helsingin yliopisto
11.15  Lounas (omakustanne, hinta 6,25–9,10 €)
12.00 Millainen on hyvä kasvualusta marjojen   
 ruukkuviljelyyn?
 Jarmo Hartikainen, myyntipäällikkö ammatti-
 viljelytuotteet, Kekkilä Oy, www.kekkila.fi
13.00 Biologinen torjunta marjakasveilla 
 tunneleissa - ALUSTAVA -
 Heini Koskula, neuvonta- ja markkinointi-
 vastaava, Biotus Oy, www.biotus.fi
14.15 Kahvi (omakustanne)
14.35 Koottuja kokemuksia marjakasvien tunneli-
 tuotannosta
 Jari Känninen, kenttämestari ja vt. kehittämis - 
 päällikkö, Marjaosaamiskeskus
15.30 Seminaarin yhteenveto ja päätös

  MarjaDiili-hanke   
  
  
12.2.2014   

       

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry Huhtalantie 2  Puh. (06) 416 3111 www.proagria.fi/ep/tapahtumat 
60220 SEINÄJOKI Faksi (06) 416 3448 etunimi.sukunimi@proagria.fi 

Marjakasvit katteen alla 4.-5.3.2014 Vaasa 
Paikka: Vaasan Ammattikorkeakoulu, Wolffintie 30, Vaasa (Palosaaren kampus), 

                        luokka WC1161 (ovilla opasteet).
Ohjelma: 
Ti 4.3.2014 klo 9-15.15 
8.30  Aamukahvi, tarjolla luentotilassa luokka WC 1161 (MarjaDiili -hanke tarjoaa)
9.00   Tilaisuuden avaus, MarjaDiili -hankkeen tapahtumat 
  Arja Raatikainen, ProAgria Etelä-Pohjanmaa
9.15 Mansikat ja vadelmat tunneleissa, kokemuksia ja viljelytekniikkaa Ruotsista

Anna-Karin Nilsson, marjanviljelijä, Eriksgården www.eriksgården.nu, Sjöbo, Ruotsi 
Tulkkaus: Puutarha-agronomi Irmelin Nyman, ProAgria Svenska lantbrukssällskapens 
förbund 

10.45 Lounas (omakustanne, hinta 6,25 -9,10 €) 
11.45 Edellinen aihe jatkuu  
14.00 Kahvitauko (omakustanne) 
14.20 Haygroven tunneliratkaisut 

Sirkku Holttinen, Peltosirkun marjatila www.peltosirkuntila.fi  
15.00 Keskustelua ja kysymyksiä
15.15  Päivän päätös 

Vaasassa yöpyville ohjelmaa klo 16.00 Lähtö vierailulle suklaatehtaaseen  tai muuhun 
kohteeseen. Paluu noin klo 18.00. Ilmoittaudu etukäteen! 

Ke 5.3.2014 klo 9-15.30 
8.30 Aamukahvi luentotilassa WC 1161 (MarjaDiili -hanke tarjoaa)
9.00  Avaus: Katsaus tunneliviljelyn tilanteeseen Suomessa 
  Arja Raatikainen 
9.15  Tunneleissa ja kasvihuoneissa on toisenlaista kuin avomaalla.  

Miksi, miten ja milloin olosuhteita säädellään?
  Pauliina Palonen, dosentti, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto 
11.15 Lounas (omakustanne, hinta 6,25 -9,10 €)
12.00  Millainen on hyvä kasvualusta marjojen ruukkuviljelyyn? 

Jarmo Hartikainen, myyntipäällikkö ammattiviljelytuotteet, Kekkilä Oy, www.kekkila.fi  
13.00 Biologinen torjunta marjakasveilla tunneleissa ALUSTAVA 

Heini Koskula, neuvonta- ja markkinointivastaava, Biotus Oy, www.biotus.fi
14.15  Kahvi (omakustanne) 
14.35  Koottuja kokemuksia marjakasvien tunnelituotannosta
  Jari Känninen, kenttämestari ja vt. kehittämispäällikkö, Marjaosaamiskeskus 
15.30  Seminaarin yhteenveto ja päätös

proagria Etelä-pohjanmaa ry Huhtalantie 2 Puh. 06 416 3111 www.proagria.fi/ep/tapahtumat
  60220 SEINÄJOKI Faksi 06 416 3448 etunimi.sukunimi@proagria.fi
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kasvi
➽ Sinimailas- 
kasvustosta kolme 
satoa kesässä

➽ Sinimailas- 
rehun maittavuus 
hyvä

Lauri Hyyppä kuvailee sini-
mailasen ensimmäisen talven 
(2011-2012) talvehtimista var-
sin onnistuneeksi, eikä suurem-
pia talvehtimisvaurioita esiinty-
nyt. – Keväällä kasvu lähti liik-
keelle tasaisesti ja ensimmäisen 
sadon lannoitus tehtiin 22.5. 
YaraMila Suomen salpietarilla 
110 kg/ha, kertoo Lauri Hyyp-
pä. Sadonkorjuu Hyypän tilalla 
aloitettiin 12. kesäkuuta. Sato-

määrä ensimmäisessä korjuus-
sa oli 1700 kg ka/ha. Säilöntä 
tapahtui ilman säilöntäainetta 
pyöröpaaleihin.

Kasvukauden 2012 toinen 
sato lannoitettiin 13.6. naudan 
lietteellä 25 m3/ha pintalevityk-
senä. Lisäksi annettiin Suomen 
salpietaria 50 kg/ha. Kesän toi-
nen sato tilalla korjattiin 27.7. ja 
satoa saatiin 3300 kg ka/ha. Säi-
löntäaineena käytettiin 5 l/tn De-

Lavalin Feedtech Silage F 22:sta. 
Rehu säilöttiin laakasiiloon.

Kolme satoa 
kasvukaudessa
Kasvukauden kolmas mailassa-
to sai lannoitteeksi pelkkää nau-
dan lietettä 20 m3/ha pintalevi-
tyksenä. Sadonkorjuuseen pääs-
tiin 10.9. ja satoa saatiin 1370 
kg ka/ha. Kolmas sato säilöttiin 
pyöröpaaleihin ilman säilöntä-
ainetta.

Kasvukausi 2013
Kesän 2013 kokonaissato mai-
laskasvustoista oli 6000 kg ka/
ha. Lannoitusta lisättiin typen 
osalta edellisvuoteen nähden, 
nyt kasvusto sai Suomen salpie-
taria 200 kg/ha sekä ensimmäi-
selle että toiselle sadolle. Kas-
vusto oli harventunut edellis-
vuodesta etenkin päisteissä. 

Kokemuksia sinimailas-
rehusta ruokinnassa
– Eläimet syövät rehua samaan 
tapaan kuin pelkkää heinäsäi-
lörehuakin, kertoo Lauri Hyyp-
pä. Veteliläinen lypsykarjatilalli-
nen Timo dahlgren kertoi, että 
ensin lehmät olivat syöneet vä-
hän pitkin hampain sinimailas-
rehua, sitten olivat tottuneet sii-
hen ja nyt syövät sitä normaa-

listi. Timo Dahlgrenilla on vilje-
lyssä mm. seos, jossa on 60 % 
sinimailasta ja 40 % Grinstad-
timoteita. 

Viljelyssä huomioitavaa
Satomäärästä Lauri Hyyppä to-
teaa, että määrällisesti rehua ei 
tullut valtavasti johtuen osak-
si pienestä typpilannoitusmää-
rästä (120 kg N kolmelle sadol-
le yhteensä). – Sinimailanen kyl-
lä kasvaisi ilman apulantaakin, 
mutta sinimailasen kaverina 
olevat heinäkasvit jäävät lyhyik-
si ja vaaleiksi niukalla typpilan-
noituksella, sanoo Lauri Hyyp-
pä. – Tuleville vuosille sinimai-
laskasvuston lannoituksessa on 
vielä säätämistä, jotta sinimai-

las-heinäseoskasvustosta saa-
taisiin paras mahdollinen tulos, 
pohtii Lauri Hyyppä.

Kesän 2013 kokemusten pe-
rusteella Lauri Hyyppä nostaa 
esille kasvuston tallaantumi-
sen vaikutuksen mailaskasvus-
toon. – Silmämäärin arvioiden 
voi sanoa, että ajourien koh-
dalta ja lohkojen päisteistä si-
nimailanen on vähentynyt, ker-
too Hyyppä. Talvehtimisvaurioi-
ta tulee myös, jos pohjavesi on 
lohkolla kovin lähellä juuristoa. 
– Seisovaa vettä sinimailanen ei 
kestä, muistuttaa Lauri Hyyppä.

sIRKKKU KosKELa

Sinimailanen menestyy 
Keski-Pohjanmaallakin

Sinimailasta on viljelty keskipohjalaispelloilla kaksi kesää. Kesän 2013 kokonaissato mailaskasvustoista oli Kokkolan Marinkaisissa Lauri Hyypän pellolla 6000 kg ka/ha. Lannoituksena Suomen 
salpietaria 200 kg/ha sekä ensimmäiselle että toiselle sadolle.

Kuva: Sirkku Koskela

MaILassadoN KoosTUMUs 2012

Ensimmäisen sadon rehu oli koostumukseltaan hyvin sulavaa. 
D-arvo  ........................................................  745 g/kg ka
Raakavalkuainen  .........................................  175 g/kg ka
Kuitu  ..........................................................  470 g/kg ka 
Kuiva-aine  ...................................................  346 g/kg
Säilönnällinen laatu oli riittävän hyvä.
pH ..............................................................  4,42 
Sokeri  .........................................................  65 g/kg ka 
Rehun energia-arvo  .....................................  11,9 MJ/kg ka
OIV  ............................................................  97 g/kg ka
PT  ..............................................................  32 g/kg ka
Syönti-indeksi  .............................................  120

KoLMaNNEN 
sadoN REHU-
aNaLyysIN aRvoT:
pH  .................... 4,73
Sokeri  ................ 225 g/kg ka
Kuiva-aine  ......... 386 g/kg
Raakavalkuainen   123 g/kg ka
Kuitu  ................. 426 g/kg ka
D-arvo  .............. 713 g/kg ka
Syönti-indeksi  .... 120
OIV  ................... 87 g/kg ka

Sinimailanen:
Analyysi Tulos Yksikkö
Koostumus SJ >
Kuiva-aine > 237 g/kg
Raakavalkuainen > 177 g/kg ka
Kuitu (NDF) > 375 g/kg ka
Sokeri > 92 g/kg ka
D-arvo > 682 g/kg ka
Sulamaton kuitu  (iNDF) 95 g/kg ka
Tuhka  66 g/kg ka
Rehuarvot SJ >
ME (energia-arvo) > 10,9 MJ/kg ka
OIV > 85 g/kg ka
PVT > 50 g/kg ka

Sinimailanen-heinä:
Analyysi Tulos Yksikkö
Koostumus SJ >
Kuiva-aine > 229 g/kg
Raakavalkuainen > 154 g/kg ka
Kuitu (NDF) > 427 g/kg ka
Sokeri > 156 g/kg ka
D-arvo > 705 g/kg ka
Sulamaton kuitu  (iNDF) 62 g/kg ka
Tuhka  69 g/kg ka
Rehuarvot SJ >
ME (energia-arvo) > 11,3 MJ/kg ka
OIV > 85 g/kg ka
PVT > 27 g/kg ka

Kaksi vuotta sitten kirjoitin täs-

sä lehdessä keskipohjalaisista si-

nimailasen viljelykokemuksista. 

Nyt on tarjolla kaksi satokautta lisää 

kokemuksia. Havaintopellot, joiden 

viljelystä pääasiassa kerron, sijait-

sevat Kokkolan Marinkaisissa Lau-

ri Hyypän maatilalla. Kahden vuo-

den aikana olen saanut kommentte-

ja sinimailasen viljelystä myös muilta 

keskipohjalaisviljelijöiltä.
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talous

Vaikka verosuunnittelu vaatii 
henkilökohtaiseen tulonlähtee-
seen liittyvien vähennysten ja li-
sätulojen selvityksiä, mm. koti-
talousvähennykset, matkakulut, 
korkotodistukset, luovutusvoi-
tot ja pääomatulot osakehuo-
neistoista, ei niitä tule liittää 
2-lomakkeen mukaan, koska 
tänä vuonna lomakkeet lähe-
tetään skannauspalveluun, jos-
sa vain lomakkeet skannataan 
verottajan tietojärjestelmään. 
Nämä tiedot tulee antaa vasta 
esitäytetyn veroilmoituksen liit-
teenä. 

Verotuksen tarkistamisella 
on merkitystä! Kannattaa tar-
kastaa esitäytetty veroilmoitus 
ja lisätä siihen uupuvat vähen-
nykset ja tulot sekä toimittaa 
esitäytetty veroilmoitus korjat-
tuna verottajalle. 

Verotuksen 
suunnitelmallisuus
Vuoden 2013 verotukseen voi 
enää vaikuttaa pääomatulo-
osuuden määrityksellä joko 0 
%, 10 % tai 20 %:ksi, käyttö-
omaisuuden poistoilla ja tulon-
tasausvarauksen käytöllä. 

Käytettävissä on myös las-
kennallisia ja arvionvaraisia vä-
hennyksiä, kuten työhuone- ja 
moottorisahavähennys, mutta 
niiden vaikutus on pieni. Mer-
kittävin vähennyksistä on mat-
kakuluvähennys, mikä vaatii 
ajopäiväkirjan ylläpitoa ja nyrk-
kisääntönä voi sanoa, että se 
kannattaa. 

Verotuksen päätavoite on 
joka vuosi tasaisesti kasvava ve-
rotettava kokonaistulo. Viljeli-
jän veropelko johtaa siihen, et-
tä hän ei halua työstään kunnon 
palkkaa, koska ei haluta nostaa 
verotettavaa tuloa. Tämä ajat-
telu alentaa maanviljelijän tun-
tipalkkaa laajentavilla tiloilla, 
kun työ lisääntyy ja tulos ei.

Poistojen 
määrittäminen
Pitkällä tähtäimellä ei ole talou-
dellisesti järkevää tehdä koneis-
ta ja rakennuksista etupainot-
teisia poistoja, vaan poistopro-
sentti pitää suhteuttaa inves-
toidun koneen tai rakennuksen 
suunnitelman mukaiseen käyt-
töaikaan. Tällöin poistoja riit-
tää siksi aikaa kuin investointi 
tuottaa tuloja, eikä synnytetä 
maksuvalmiusongelmaa. Lisäk-
si verottaja osallistuu hankin-
nan kuoletukseen isommalla 
prosenttiosuudella kuin täysiä 
poistoja käytettäessä.

Perussääntö on se, että pois-
tot eivät ylitä lyhennysten mää-
rää. Nyrkkisääntö rakennuksille 
sopivasta poistoprosentista on 
7 % ja koneille 15 %. Nämä pois-

totasot vastaavat 14,5 ja 6,5 
vuoden käyttöaikoja. Investoin-
teihin otettujen lainojen lyhen-
nykset on syytä pitää samassa 
tahdissa poistoaikojen kanssa, 
jottei jouduta poistot ylittävien 
lyhennysten osalta maksamaan 
verojakin.

Koneisiin ei kannata ottaa 
annuiteetti- tai tasaerälainaa, 
vaan tasalyhennyslaina, koska 
poistot on helpompi tasoittaa 
tasalyhennyslainalle, jossa kor-
komenokin on lisäksi alhaisem-
pi.

Tulontasaus- 
varaus
Tulontasausvarausta tulisi käyt-
tää vain verotettavan tuloksen 
vuotuisten vaihteluiden tasaa-
miseen. Varauksen käyttäminen 
investointeihin synnyttää piile-
vää verovelkaa, joka tulee myö-
hemmin maksettavaksi. Puolet 
varauksen määrästä tulee lait-
taa talteen, jotta varaukseen 
liittyvä piilevä verovelka pysty-
tään hoitamaan. 

Epäedullisimmin tulonta-
sausvarausta käytetään silloin, 
kun se käytetään joko konei-
siin tai rakennuksiin, jotka han-
kitaan täysin velkarahalla. Kun  

10 000 € kone on hankittu ve-
laksi ja se poistetaan varauksel-
la nollille, joudutaan lyhennyk-
set hoitamaan täysin verotetta-
valla tulolla. Kun ei ole poisto-
ja, ei ole verottomia tulojakaan, 
joilla lyhentää velkaa ilman 
maksuvalmiusongelmaa. Lyhen-
tääkseen eurolla velkaa, on eu-
rosta pitänyt maksaa jo vero, eli 
10 000 € lyhennys syö tilan tu-
loksesta pahimmillaan 20 000 
€ marginaaliverosta riippuen. 
Ei ihme, jos tilalla on maksuval-
miusongelmia!

Jos investoinnin pystyy teke-
mään täysin omalla rahalla, ei 
piilevää verovelkaa synny. Vain 
kannattavan tilan kannattaa 
käyttää tasausvarausta inves-
tointimenoihin, ja senkin pää-
sääntöisesti pienen poistopro-
sentin kohteisiin.

Paras tulontasaus-
varaustapa
Paras tapa käyttää tulonta-
sausvaraus on tulouttaa se suo-
raan tuloksi sinä vuonna kun on 
hankkinut maitokiintiötä, ja sil-
loinkin vain 75 %:sti hankinnan 
määrästä. Tällöin verotukses-
sa pystytään jakamaan kiintiön 
hankintameno neljälle vuodelle. 

Muutoin maitokiintiön hankin-
tameno tulee vain yhdelle vuo-
delle, mikä on aina verotukselli-
sesti epäedullista.

Varauksen purkaminen suo-
raan tuloksi on edullista myös 
silloin, kun on suuria yksittäi-
siä menoja ojituksessa, teiden, 
koneiden tai rakennusten kun-
nossapitokuluissa. Tällöin kulu 
voidaan jaksottaa verotukses-
sa useammalle vuodelle, mak-
simissaan neljälle, kuten maito-
kiintiön kanssa.

Varausta voi käyttää vero-
tettavan tuloksen tasaamiseen 
myös katovuoden aiheuttamien 
myyntitulojen notkahduksen ta-
kia, mutta varauksia on täytynyt 
sitä ennen tehdä. Samoin jos re-
hujen hankintamenot nousevat 
nopeammin kuin myyntitulot 
kotieläintaloudessa, kustannus-
ten nousun vaikutusta voidaan 
tasata tasausvarausta tuloutta-
malla.

Maatilalla voisi olla tasaus-
varauksia sisässä kolmelle (3) 
vuodelle jaksotettuna n. 10 % 
liikevaihdosta. Koska varauk-
sia tehdessä tulosta ei kanna-
ta turhaan alentaa, kannattaa 
alentaa poistoja niin, että tu-
los säilyy normaalitasolla. Eli 
200 000 € liikevaihdolla ole-

va tila tekee kolmena peräkkäi-
senä normaalivuonna 6 500 € 
varauksen, joita se neljännestä 
vuodesta eteenpäin vain yllä-
pitää, voidakseen käyttää niitä 
huonon vuoden tulon tasauk-
seen. Lisäksi tulostason ylläpi-
tämiseksi kannattaa vastaavas-
ti alentaa poistoja, joka nostaa 
seuraavan vuoden pääomatulo-
osuutta.

Pääomatulo-osuus 
Pääomatulo-osuus lasketaan 
nettovarallisuuden perusteella 
ja siksi on tärkeää, että kaikki 
siihen vaikuttavat tekijät on il-
moitettu oikein 2-lomakkeella. 
Yleisin puute on se, että maata-
lousmaan arvoa ei ilmoiteta ol-
lenkaan. Tämä arvo löytyy ve-
rovuoden 2012 verotuspäätök-
sestä. Maatalousyhtymillä vas-
taava tieto löytyy yhtymän jo-
ko omasta veropäätöksestä tai 
osakkailta. 

Maitokiintiön arvo on Kes-
ki-Pohjanmaan ja Jokilaaksojen 
alueella 0,09 €/l. 

Nyrkkisääntönä on se, että 
kannattaa valita pääomatulo-
osuudeksi se tuotto-olettama 
(0, 10 tai 20 % nettovarallisuu-
desta), jolla ansiotulo-osuus 

Veroasiat 2013
Maatalousyhtymien tulee tarkistaa erityisellä huolella keväällä esitäytetyt veroilmoitukset ja syksyllä 

veropäätökset. Eniten virheitä yhtymien veropäätöksissä on korkojen vähentämättä jäämisissä 

ja nettovarallisuuden laskennassa, molemmilla on merkitystä verojen määrään. 

Vastuu virheiden korjauksista on isännillä, ei verottajalla.



muodostuu lähimmäksi 16 100 
€ henkilöä kohti.

Arvionvaraiset 
vähennykset
Selvityksiin perustuvia vähen-
nyksiä on useita, joista merkit-
tävin on oman auton käyttö-
kulut. Yksityistalouden varoi-
hin kuuluvan auton kustannuk-
set saa vähentää samoin perus-
tein kuin sen käyttö korvattai-
siin palkansaajalle. Edellytykse-
nä on, että matkoista on pidetty 
ajopäiväkirjaa. Ajopäiväkirjasta 
selviää matka-aika, matkareit-
ti, matkan pituus ja ajon tarkoi-
tus. Korvaus on 45 senttiä kilo-
metriltä. Peräkärryn vedosta saa 
seitsemän (7) sentin ja kyydissä 
olevasta lisähenkilöstä kolmen 
(3) sentin korotuksen kilomet-
riltä. 

Jotta kuolinpesän ja maata-
lousyhtymän osakkaat saisivat 
vastaavan korvauksen (45 stn/
km), on kuolinpesän ja yhtymän 
täytynyt maksaa korvaukset 
osakkaille heidän esittämänsä 
laskun perusteella verovuoden 
loppuun mennessä. Korvaukset 
ovat osakkaalle verovapaita ja 
ne vähennetään maatalouden 
palkkausmenoina. Jos matka-
kuluja ei ole korvattu, vähenne-
tään maatalouteen kohdistuvi-
na menoina matkakuluja vain 
25 snt/km. Kuolinpesän lesken 
matkakulut vähennetään nor-
maalisti maatalouden menoina.

Jos matkan kohde ei ole ti-
lapäinen, vaan esimerkiksi hie-
hoille vuokrattu navetta, jossa 
käydään päivittäin, matkakulut 
vähennetään esitäytetyllä veroil-
moituksella työmatkakuluna. 
Vähennysoikeus on silloin 25 
snt/km. Työmatkavähennykses-
sä on 600 € omavastuuosuus.

Luontoisetujen arvo perus-
tuu todellisiin menoihin tai arvi-
oon, jona voidaan käyttää vah-
vistettua ateriaedun verotusar-
voa (5,9 €/ateria). Annettujen 
etujen määrästä ja saajista tulee 
olla selvitys.

Maatalouden tulohankin-
taan liittyvien, tavanomaisten 
toiminta-alueen ulkopuolelle 
tehtyjen, tilapäisten matkojen 
ns. ylimääräiset elantokustan-
nukset voidaan vähentää yrit-
täjäpäivärahana. Vähennyk-
sen määrä on yli 6 tuntia kestä-
neen matkan osalta 17 € ja yli 

10 tunnin matkalta 38 € vuo-
rokautta kohti. Matkan keston 
ylittäessä viimeisen täyden mat-
kavuosikauden 2 tunnilla vä-
hennys on 17 € ja ylityksen ol-
lessa vähintään 6 tuntia, vähen-
nys on 38 €.

Maksetut matkaliput ja ma-
joitusmenot ovat maatalousve-
rotuksen normaaleja vähennys-
kelpoisia menoja. Ulkomaan 
opintomatkojen vähentämisoi-
keus riippuu matkan sisällöstä. 
Niistä annetaan yksityiskohtai-
nen selvitys veroilmoituksen yh-
teydessä. Opintomatkaksi hy-
väksytty matka oikeuttaa myös 
ulkomaan päivärahan vähentä-
miseen. Sen suuruus vaihtelee 
maan mukaan.

Työhuonevähennyksenä voi-
daan käyttää muun selvityksen 
puuttuessa osapäiväisesti työ-
huonetta käyttävien palkansaa-
jien mukaisesti 390 € vuodessa.

Moottori- ja raivaussahan 
maatalouskäytöstä aiheutunei-
na kuluina voidaan vähentää 
enintään 85 €, eli molemmista 
yhteensä 170 €. Puun myynti-
tuloverotukseen tulee tehdä vas-
taava tuloutus, jos saha kuuluu 
metsäkalustoon. 

Moottorikelkan ja mönkijän 
käytöstä maataloudessa voi-
daan kuluina vähentää 14 €/h 
mönkijällä sisältäen peräkärryn-
kin. Tällöin käyttötunneista ja 
tarkoituksesta on oltava luotet-
tava selvitys muistiinpanoissa.

Oikaisuerät ja 
jaettavat menot
Sähkö-, puhelin-, vesi- ja muut 
vastaavat menot jaetaan käy-
tön mukaan yksityistalouteen ja 
eri tulolähteisiin. Verotoimistot 
ovat omaksuneet kaavamaisia 
jakotapoja, joita sovelletaan, 
jos verovelvollinen ei selvitä luo-
tettavasti menojen jakautumis-
ta. 

Sähkömenoista yksityista-
louteen kuuluu uuden lasku-
kaavan mukaan 8,64 €/asuin-
m2. Suositeltavaa on hankkia 
taloon joko takamittareita tai 
kokonaan oma mittari. Kaava 
tuo korkean sähkön oikaisu-
erän, esim. 180 m2 talon oikai-
suerä on 1 555,2 €/v, mikä vas-
taa n. 15 000 kWh vuosikulu-
tusta, kun normaalikulutus on 
n. 7 500 kWh. 

Puhelinmenoja jaetaan pu-

helinkohtaisesti (lankapuhe-
lin yksi, matkapuhelin toinen ja 
laajakaistaliittymä kolmas) yksi-
tyistalouteen 500 € asti ja lo-
put maatalouteen. Maksimitu-
loutus yksityistalouteen on siis 
250 €/puhelin.

Tietokoneiden, ruohonleik-
kureiden ja muiden paljon yk-
sityistaloudessa käytettävien 
omaisuusosien hankintamenos-
ta verottaja hyväksyy vain osan 
vähennettäväksi maatalouden 
menona, esimerkiksi puolet. 

Lisäksi yksityistalouden, 
metsätalouden ja muiden tu-
lonlähteiden töistä aiheutuvat 
kulut traktoriin ja muihin maa-
talouskoneisiin liittyen poiste-
taan maatalouden tulonläh-
teestä. Pelkän traktorin käytön 
tai kalustoon kuulumattomi-
en laitteiden kanssa käytettynä 
korjauserä on 11 €/h. Suositel-
tavaa on laittaa koneiden käy-
tön korjauseräksi vähintään 110 
€ metsätalouteen ja 110 € yksi-
tyistalouteen. Muista tehdä yk-
sityistalouden käytön aiheutta-
ma arvonlisäveron oikaisu.

Pellonraivauksen menot ei-
vät ole vähennyskelpoisia maa-
talousverotuksessa ja niiden 
osuus maatalouden vuotuisme-
noista ja poistoista tulee oikais-
ta pois maatalouden vähennys-
kelpoisista menoista. Jos omaa 
traktoria on käyttänyt pellon 
raivaamiseen, on siltä osalta 
tehtävä yksityiskäytön korjau-
serä. Sen sijaan pellonraivauk-
seen liittyvät alv-menot ovat 
täysin vähennyskelpoisia. 

Järjestelmälliset muistiinpa-
not vuoden aikana tekevät eri 
selvitysten teon suhteellisen vai-
vattomaksi. Jälkikäteen tehtynä 
se on paljon työläämpää. Ennen 
veroilmoituksen täyttöä kannat-
taa tiedustella omasta verotoi-
mistosta sen soveltamat me-
nettelyt ja esimerkiksi maatalo-
udessa käytetyn puutavaran ar-
vostus.

talous

ProAgria
Tilipalvelut 
– paljon enemmän kuin 
pelkkää kirjaamista

Monilla on käsitys, että kirjanpito on lähinnä 

verottajaa varten tehtävä pakollinen kuvio yritys-

toiminnassa. Oikein toteutettuna se on paljon 

enemmän. Se on yrittäjän keskeinen johtamis-

väline. Kirjanpito toimii sitä paremmin, mitä 

lähempänä nykyhetkeä sen pystyy pitämään.

INFO

Matkakustannusten 
ja elantokulujen korvaukset 
vuonna 2014: 0,43 €/km, 

peräkärry +7 stn/km ja 
tavarat joiden paino > 80 kg 

+3 stn/km, osapäiväraha 
18 € ja kokopäivä-

raha 39 €.
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Keski-pohjanmaan 
verotoimiston alueella 

vuosimenoksi hyväksytään 
alle 1 000 € konemenot 

ja alle 2 500 € 
rakennusten 

korjausmeno.

Ulkomaanpäivä-
rahoja 2014: Alanko-

maat 65 €, Brasilia 64 €, 
Britannia 68 €, Irlanti 66 €, 
Kanada 66 €, Ranska 66 €, 

Ruotsi 66 €, Saksa 61 €, 
Tanska 68 € ja 

USA 63 €.

ProAgria Keski-Pohjanmaa on 
tehnyt tyypillisiin asiakastilan-
teisiin sopivat valmispaketit 
helpottamaan asiakaskohtai-
sesti oikean laajuisen ja sisältöi-
sen palvelun hankkimista. MI-
NI-paketti on tarkoitettu pieni-
muotoiseen toimintaan, jossa 
toiminnan kehittymistä pystyy 
seuramaan pelkän tiliotteen pe-
rusteella. Se sisältää vain välttä-
mättömimmän eli kuittien kir-
jaamisen, tilinpäätöksen ja ve-
roilmoitukset. Useimpien pien-
ten tilitoimistojen palvelu jääkin 
tähän.

PERUS-paketti  
on oikea valinta 
aktiivitiloille 
PERUS-paketissa kirjauksia teh-
dään pitkin vuotta ja samaan 
tahtiin on mahdollista saada 
myös väliraportteja tilikauden 
kehittymisestä esim. edelliseen 
vuoteen verrattuna. Verotuksen 
suunnittelu tehdään pitkälle jo 
syksyllä välitilinpäätöksen yhte-
ydessä. Verotilinpäätöksen jäl-
keen tehdään tulosanalyysi. Se 
kertoo oleellisen maatilan ta-
loudesta ja sen kehittymisestä. 
ProAgrian tietopankkiin viety-
nä tila saa myös vertailutietoa 
saman toimialan ja esim. mai-
totilojen kohdalla myös saman 
kokoluokan ja tukialueen tilo-
jen tuloksista. Vertailuanalyysin 
avulla oman maatilan kehittä-
miskohteet on mahdollista pai-
kallistaa. Tässä vaiheessa kuvi-
oon tulevat mukaan ProAgrian 
tuotanto- ja talousasiantunti-
jat. Heidän ammattitaitoonsa 
ja tiimimäiseen työskentelyta-
paansa tukeutuen yrittäjän on 
mahdollista parantaa tuloksi-
aan hyvinkin nopeasti.

MAXI-paketti 
toimintaansa 
kehittävälle tilalle
MAXI-paketti sopii erityises-

ti muutoksessa olevalle tilal-
le. Analyysiä syvennetään ja tu-
levaisuusnäkökulma otetaan 
vahvemmin mukaan, jolloin tu-
levaisuuden haasteet voidaan 
kohdata rauhallisin mielin. Ve-
rotuksen suunnittelussa lähde-
tään pitkän ajan verotuksen op-
timoinnista niin, että yrittäjälle 
jää pitkällä aikajänteellä mah-
dollisimman paljon rahaa yksi-
tyistalouteen. Yksi tilikausi on 
verotuksen suunnittelussa aut-
tamatta liian lyhyt aika ja johtaa 
osaoptimointiin. 

Kassabudjetoinnilla 
rahaliikenne  
hallintaan 
Kassabudjetoinnista on hyötyä 
erityisesti voimakkaasti kasva-
villa tiloilla. Kassa on monilla 
tiloilla tyhjä erityisesti loppu-
kesällä. Budjetointi eli rahalii-
kenteen suunnittelu auttaa saa-
maan tilanteen hallintaan. Se 
ei tapahdu nopeasti, jos mak-
samattomien laskujen vuori on 
päässyt alulle. Siksi parasta on 
tarttua asiaan heti kun maksu-
valmiusongelmia alkaa ilmetä. 
ProAgrian Tilipalvelut ja talous-
neuvonta auttavat tässäkin asi-
assa.

Tarvittaessa Tilipalvelun asi-
antuntijat voivat ottaa suurem-
mankin roolin tilan ja yrityksen 
taloushallinnon hoitamisessa. 
Sähköiset työvälineet tuovat sii-
hen uusia mahdollisuuksia. Pro-
Agrian tilipalveluasiantuntijat 
ovat käytettävissä!

Juha
Hämäläinen

Kehityspäällikkö

Heikki
Ojala

Talousjohtamisen erityisasiantuntija



EU-aikana maataloustulo mai-
totiloilla ei ole kasvanut, vaik-
ka samalla tilakoko on kasva-
nut keskimäärin 12 lehmästä 
19 lehmään (taulukko 1). 

Mikä riittää?
Haggrén ja Ylätalo (2006) to-
teavatkin, että tilatasolla on 
investoinneilla hyvin vaikeasti 
pystytty saavuttamaan tulojen 
ja kannattavuuden parantumis-

ta. Selkeästi näyttäisi jopa siltä, 
että laajentaminen ei tuota tu-
losta isoillakaan tiloilla. Hag-
grén ja Ylätalo kysyvät, että mi-
kä on riittävän suuri tilakoko vai 
täytyykö kasvun jatkua loputto-
miin? He arvioivat, että jatku-
vassa kasvussa kestävän kehityk-
sen periaatteet ja inhimilliset re-
surssit muodostuvat ongelmak-
si perheviljelmätasolla.

Myös Puurunen ym. 2004 
toteaa, että EU-jäsenyyden al-
kuvuosina maataloustulo ei ole 
reaalisesti lisääntynyt, vaikka ti-
lakoko on kasvanut keskimää-
rin kolmanneksella peltoalalla 
mitattuna. Samoin he totea-
vat, että viljelijöiden tulotaso 
on jäänyt jälkeen palkansaajien 
tulokehityksestä (ks. kuvio 4). 

Tilakoko kasvanut, 
maataloustulo ei
Onko tilanne muuttunut vuo-
den 2005 jälkeen? ProAgri-
an taloustietopankin C2-tuki-
alueen maitotilojen laskelmat 
vuosilta 2003 – 2012 osoitta-
vat tilakoon kasvaneen edel-
leen. Myös tilatason tuottavuu-
den kasvu on ollut huomattava 
(taulukko 2). Työmäärän pysy-
essä samana, on lehmämäärä 
kaksinkertaistunut, maitomää-
rä 2,2-kertaistunnut ja pelto-
alakin kasvanut puolella. Näin 

ollen voisi kuvitella, että tilata-
solla kannattavuuskin olisi ko-
hentunut.

Mihin katosi voitto?
Saman aineiston tuloslaskelmi-
en mukaan liikevaihto on kasva-
nut 2,5-kertaiseksi, mutta yrit-
täjän voitto on pysynyt käytän-
nössä samalla tappiotasolla n. 
-15 000 eurossa. Ainoastaan 
oman työn palkkavaatimuksen 
(tuntipalkka 11 > 15 e/h) nou-
su (työmäärä 4 401 > 4 263 
h), eli vuositasolla 10 000 eu-
roa ja oman pääoman korko-
vaatimuksen 10 000 euron kas-
vu on jäänyt tilalle, mutta lo-
put 181 000 euron liikevaihdon 
kasvusta on mennyt muuttuvien 
ja kiinteiden kustannusten kas-
vuun. Erityisesti huomio kiinnit-
tyy muuttuvien kulujen kasvuun 
53 %:sta 63 %:iin liikevaihdosta 
vain vuosikymmenessä (tauluk-
ko 3). 

Kuka hyötyy?
Asiaa voi lähestyä myös makro-
talouden näkökulmasta. Maa-
talouden kaikki tulovirrat ovat 
MTT:n mukaan kasvaneet 2000 
vuoden 4,4 mrd. eurosta 2011 
vuoden 5,5 mrd. euroon, mut-
ta samaan aikaan yrittäjätu-
lo on alentunut 1 mrd. euros-
ta 736 miljoonaan euroon. Vä-
hemmän tekee enemmän kuin 
ennen, mutta saa palkakseen 
entistä vähemmän.

Tarkastelu on keskimääräi-
nen, mutta sekin herättää kysy-
myksen siitä, kannattaako yh-
den ihmisryhmän uhrautua sik-
si, että muut kansanosat saavat 
ruuan halvalla? Sen takia en näe 
mielekkäänä edes nykyisen mai-
dontuotannon tason ylläpitä-
mistä investoimalla isompiin yk-
siköihin, koska maidontuottajil-
le itselleen ei ole jäänyt kasvusta 
juuri mitään taloudellista hyö-
tyä toteutuneilla hintasuhteilla.

Yhteenvetona voi todeta, et-
tä maidontuotannon kate to-
della alenee ajan kuluessa. Vil-
jelijöille ei jää sen enempää kuin 

ennenkään, vaikka tuotantoa 
kuinka kasvattaisi. Tilatason 
näkökulmasta laajentaminen ei 
kannata, koska muu elintarvike-
ketju syö käytännössä kaikki (90 
%) kasvusta saavutettavat hyö-
dyt. Maidontuottajan ei kanna-
ta ryhtyä ruokatorppariksi sa-
dan vuoden tauonkaan jälkeen.

HEIKKI ojaLa 

Lähteet: 
Haggrén Erik ja Ylätalo Matti 2006. 
Maatalouden investoinnit ja tilojen 
talous – onko Suomen EU-jäsenyy-
den haasteisiin pystytty vastamaan? 
Maataloustieteen päivät 2006
Puurunen Maija, Seppälä Risto A. 
ja Hirvi Tero 2004. Maataloudes-
sa heikko tulokehitys. Tilastokeskus, 
Tietoaika-lehti
MTT kannattavuuskirjanpitoaineis-
tot ja julkaisut
Taloustietopankki aineisto tukialu-
eelta C2 vuosilta 2003 – 2012 mai-
dontuotannosta 
Tiken tilasto nautojen ja maatilojen 
lukumääristä 2013 
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Ruokatorppareita oomme kaikki

Kuvio 1. Maataloustulo eri tuotantosuunnissa vuosina 1987–2000, mk/
tila. Vuosien 2001–2005 tiedot on johdettu suhteellisina Maatalouden 
kannattavuuskirjanpitotilojen tiedoista, vuodet 2004 ja 2005 ennakkotie-
toja (MTT taloustutkimus tietokannat).

Taulukko 1. Lehmä- ja tilaluku-
määrän kehitys. Tike 2013.

Kuvio 4. Viljelijäväestön maataloustulo ja ansiotulot (maa- ja metsätalo-
uden tulot, muut yrittäjätulot sekä palkkatulot) sekä teollisuustyöntekijän 
palkkatulo vuosina 1990-2001 (vuoden 2001 tasossa)

Tämän kirjoituksen lähtökohtana on mai-

totilojen selvä maksuvalmiuden heikenty-

minen. Haluan selvittää, onko tuotannon 

kate heikentynyt, vaikka tiloilla on ollut 

menossa koko EU-ajan selkeä rakenneke-

hitys. Tiloja on alkanut ilmestyä protes-

tilistoille, vaikka keskimääräinen tilakoko 

on moninkertaistunut. Löytyykö havain-

nolle pohjaa tutkimusaineistojen perus-

teella? Kannattaako laajentaminen?

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Vuosi Lypsylehmiä Tilalkm Le/tila
1995 398 494 33 118 12
2000 364 116 23 910 15
2005 318 755 16 942 19
2010 289 339 11 907 24

2011 285 529 11 227 25

2012 283 619 10 171 28
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Vuosi Lypsylehmiä Tilalkm Le/tila
1995 398 494 33 118 12
2000 364 116 23 910 15
2005 318 755 16 942 19
2010 289 339 11 907 24

2011 285 529 11 227 25

2012 283 619 10 171 28

Taulukko 2. C2-tukialueen maitotilojen työ- ja tuotantomäärät.

Taulukko 3. C2-tukialueen maitotilojen tuloslaskelmat.w
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➽ Uudet  
sopimukset 
kevään tukihaussa

Huomiolaatikoihin tai pylpyröihin 

ProAgria Keski-Pohjanmaan elinkeino-
suunnitelmien tekijät

Laajoja elinkeinosuunnitelmia tekevät 
ProAgria Keski-Pohjanmaalla vuonna 2013 
talousneuvojat Ville Karhula, puh. 040 523 
4117 ja Emmi Puputti, puh. 040 684 5111 
(maaliskuun loppuun asti) sekä talousagro-
nomi Heikki Ojala, puh. 040 534 2166. Ta-
lousneuvoja Juha Nivala sekä yritysvalmenta-
ja Erkki Laide ovat siirtyneet palvelupäälliköi-
den tehtäviin, tämän vuoksi laskelmat on kes-
kitetty pääsääntöisesti muille neuvojille. 

Maatalouden investointien hakuajat ovat 
vuonna 2013 

2.1.-1.2.
11.2.-28.3.
15.4.-16.8. sekä
2.9.-18.10.
Muistathan tehdä elinkeinosuunnitelma-

tilauksen hyvissä ajoin ennen hakuajan päät-
tymistä. Lisätietoja investointituista sekä elin-
keinosuunnitelman hankintaan saatavasta 
tuesta Maaseutuviraston sivuilta: www.ma-
vi.fi > maaseudunrahoitus > investointituet.

Tavallinen kansalainen tyyräsi itsensä tutun rekan kyytiin. 
Hän piti rekkamiehen työtä raskaana ja halusi selvittää, 
miten rekkamies pystyi aina olemaan hyväntuulinen ja 
työstään kiinnostunut. Rekkamies totesi, että asenne rat-
kaisee. Ei hänen työnsä ole raskasta tai vastenmielistä. 
Hän nauttii maisemista matkan varrella ja näkee aina jo-
tain mielenkiintoista ajomatkojen aikana.

MITä TavoITTELET? MITä TEET ja MITEN? 
Ajelehtiminen saattaa tuoda eteen ihania paikkoja ja ihmi-
siä, joita ennakkoon ei edes osannut ajatella. Uhkapelissä 
kortin tai pelikumppanin taktiikan väärin arvaamalla me-
nettää rahapanoksensa. Kun yrityksestä halutaan perheel-
le toimeentulo ja firmalle valoisa tulevaisuus, pitää tuntea 
perusasiat, miettiä strategisia valintoja ja suunnitella teke-
misensä oikein.

aINa EI voI oNNIsTUa
Joskus tulee isojakin takapakkeja. Lahjakas huippu-urheili-
jakin treenaa. Treenauksen aikana mietitään tuloksien ke-
hittymistä. Analysoinnissa apuna on tukihenkilö- ja val-
mentajajoukko, jonka kanssa pohditaan harjoitusten ja tu-
losten heikkouksia ja vahvuuksia, jotta viimeistään seuraa-
vissa arvokisoissa onnistuttaisiin.

Pienet virheet kuuluvat myös työelämään, vaikka asiat 
olisi kuinka hyvin suunniteltu ja ohjeistettu. Niin harmillisia 
kuin virheet ovatkin, ne ovat myös erittäin opettavaisia. Vir-
heet osoittavat, missä kohdin tekemistä on syytä tarkastella 
kriittisesti. Rehellisen ja objektiivisen analysoinnin pohjalta 
selviää esim. mitä ja milloin olisi pitänyt tehdä toisin, jotta 
tulos olisi ollut parempi.

yKsI vaIKUTTaa yHTEEN -ja ToIsEEN
Kun maatilayrityksen haluaa toimivan kannattavasti, tulee vai-
keusastetta monin verroin lisää, sillä maatila on laaja koko-
naisuus. Pellolla onnistuminen vaikuttaa suoraan siihen, miten 
esim. lehmät onnistuvat maidontuotannossa. Navetan tulos nä-
kyy suoraan taloudessa. Ostoissakin voi tärvellä tulovirtoja ja 
yrittäjän palkkaa. Perusasioissa ei voi fuskata, vaan homman pi-
tää toimia. Sitten vasta tehdään hienosäädöt.

Tosiasiat on tunnettava ja tunnustettava, sillä perusteet tilin 
tekemiselle tehdään jokapäiväisessä työssä. Pitää tietää ja hyö-
dyntää tietoa. Peltokasveilla on omat vaatimuksensa mm. vesi-
talouden, pHn, ja ravinteiden suhteen. Nauta on saaliseläin ja 
märehtijä. Euro on helppo haaskata, mutta työläs tienata.

TIEdä MITä HaLUaT
On tärkeä, että yrittäjillä itsellään on selkeät ajatukset tavoitteista 
ja toimintatavoista. Kun tietää, mitä haluaa, on helpompi kertoa 
tavoitteista perheelle ja yhteistyökumppaneille. ProAgrian asian-
tuntijat voivat paremmin auttaa yritystä saavuttamaan haluaman-
sa, kun tiedetään yrityksessä olevien ihmisten päämäärät, arvot, 
asenne ja realiteetit.

Mikä on tärkeää ihmiselle, mikä hänen yritykselleen? Arvot ja 
asenne määrittelevät tulevaisuuden päämääriä ja heijastuvat voi-
makkaasti tuloksiin. Kun perusasiat ovat kristallinkirkkaita, on hel-
pompaa suunnitella sopivia keinoja, joiden avulla edetään tavoi-
tetta kohti. Loppu onkin sitten helpompaa: arkipäivässä oikeiden 
asioiden tekemistä matkasta ja maisemista nauttien.

Ajelehtisinko, 
arvaisinko vai 
suunnittelisinko

  
 

 
  

Liisa Koskela
Valtakunnallinen maitosektorin 

huippuosaaja, strateginen 
johtaminen ja laatu 

p. 050 512 0615

Apua arkipulmiin ja 
ennakointia tulevaisuuden 

haasteisiin!

Toisen epävarmuustekijän kes-
kipohjalaiselle maitoyrittäjälle 
tuo tukipolitiikan muutos. Jos 
maidontuotanto kasvaa C-alu-
eella kiintiöiden poistumisen 
myötä, miten jatkossa perustel-
laan tuotantoa ylläpitäväksi tu-
eksi tarkoitettu kansallinen mai-
don tuotantotuki. 

Kolmantena mielenkiintoi-
sena muuttujana on uusi ym-
päristökorvausjärjestelmä, joka 
tuonee tiukennuksia lannan le-
vitysmääriin ja lisää investoivi-
en tilojen pellon tarvetta. Näitä 
asioita tuotantoaan kehittävä 
yrittäjä pohtii ja samalla arvio 
niiden vaikutusta oman tilansa 
talouteen ja mahdollisen inves-
toinnin kannattavuuteen.

Kehitä ja arvioi
Toimintaympäristön muutok-
siin, markkinahintojen heilah-
teluihin ja märkiin syksyihin ei 
edes keskipohjalainen yrittäjä 
pysty vaikuttamaan. Oman toi-
minnan jatkuva kehittäminen 
ja omien tekemisten kriittinen 
tarkastelu ovat ainoita asioi-
ta, mitä maidontuottaja voi ja 
kannattaa tehdä. Käytännössä 
se on esim. Farmi2020-hank-
keen pienryhmiin osallistumis-
ta. Pienryhmässä omia toimin-
tatapoja ja tuloksia voi vertailla 
muiden ryhmäläisten tuloksiin 
yhdessä asiantuntijan kanssa. 

Pienet muutokset toiminta-
tapoihin saattavat parantaa yri-

tyksen tuloksentekokykyä vain 
hieman, mutta kun näitä pie-
niä muutoksia tehdään useam-
pia ja tuloksia seurataan, yritys-
toiminnan kannattavuus para-
nee merkittävästi. Maidontuo-
tannossa syy- ja seuraussuhtei-
den tunteminen on elintärkeää. 
Oman tuotantoprosessin kulku 
pitää perustaa mitattuun tie-
toon, eikä vain mutuun. Mitä 
mittaat, sitä voit parantaa. 

Erilaiset investointi-
edellytykset, 
erilaiset toteutus-
mahdollisuudet
Investointia harkitsevilla yrit-
täjällä on hyvin erilaisia lähtö-
kohtia. Toinen pystyy hyödyntä-
mään vanhaa rakennuskantaa 
uuden tuotannon yhteydessä, 
toisella koko rakennuskanta ja 
pahimmassa tapauksessa myös 
konekalusto joudutaan uusi-
maan. Etumatka voi olla toisil-
le tiloille liian pitkä kiinnikurot-
tavaksi. Sen vuoksi kannattaa 
miettiä muitakin vaihtoehtoja 
miljoonainvestointien sijaan. 

Mitä suuremmaksi hyppä-
ys nykyisestä uuteen muodos-
tuu, sitä suuremmat riskit ovat. 
Nyrkkisääntönä kuitenkin kai-
kille tuotantoaan laajentaville 
tiloille toimii velkamäärän pi-
täminen maltillisena liikevaih-
toon verrattuna. Investoitaes-
sa vanhaa velkaa tulisi olla al-

le 100 % tilan liikevaihdosta ja 
investoinnin jälkeen velkamäärä 
ei saisi ylittää 300 % tilan liike-
vaihdosta.

Laajennettavan tuotannon 
on oltava jo nykymuodossaan 
kannattavaa, jotta tuotannos-
ta jäisi euroja kassaa vahvista-
maan. Omarahoitusosuuttakin 
tarvitaan. Vaihtoehtona isolle 
kertainvestoinnille on tuotan-
non kehittäminen nykyisissä 
puitteissa. Se on edullisin tapa 
varmistaa tilan investointival-
mius ja muutosten sietokyky tu-
levaisuudessa. Vaiheittaiset in-
vestoinnit pitävät velkamäärän 
suhteessa liikevaihtoon maltil-
lisena ja parantavat tilan sieto-
kykyä toimintaympäristön muu-
toksia vastaan. 

Kaikissa hankkeissa on elin-
tärkeää, että sijoitettu pääoma 
saadaan tuottamaan mahdolli-
simman nopeasti ja tuotannon 
kasvattaminen hallitaan myös 
talousnäkökulmasta. 

Itse vai yhdessä
Jos lähtökohdat ovat erilaisia, 
niin ovat myös yrittäjät. Omi-
en vahvuuksien tunnistaminen 
ja niiden vahvistaminen koulu-
tusten ja tekemisen avulla pa-
rantaa yrittäjän valmiuksia suo-
riutua tulevista haasteista ja in-
vestoinneista. Kaikkea ei tarvit-
se osata itse. Sopivat kumppa-
nit täydentävät osaamispoolia 
taaten oman ja yhteistyökump-
panin menestyksen. Suurissa 
hankkeissa myös henkilöriski 
kasvaa, jos investointi on yrittä-
jäparin varassa. Useamman yrit-
täjän yhteisellä rakennushank-
keella pienennetään henkilöris-
kiä ja jaetaan vastuuta kunkin 
omalle osaamisalueelle. 

Markkinat muuttuvat ja 
haasteita ei tulevaisuudesta 
puutu. Osaaville yrittäjille on 
Suomen maitosektorilla tule-
vaisuudessakin tilaa, ehkä jopa 
entistä enemmän.

Investointi harkinnassa 
muutoksen tuulissa

   Vuonna 2009 Euroopassa elettiin 

viimeisin maitokriisi, joka ei Suomen 

maitomarkkinoita vielä hetkauttanut. 

Muistan kuitenkin lukeneeni saksalais-

viljelijästä, joka kehui oppineensa hyväk-

si maidontuottajaksi kriisin aikana, koska 

kaikista ylimääräisistä kuluista piti säästää 

eläinten terveyttä ja tuotosta vaaranta-

matta. Pakon edessähän kaikki taipuvat. 

Ennen sitä on hyvä aika harjoitella 

tuotannon tehostamista, ihan vaikka 

     vain varmuuden vuoksi.

Ville
Karhula

Talousjohtamisen asiantuntija

Euroopan maitomarkkinat tulevat kokemaan suuren muutoksen kiintiöiden 

poistuessa vuonna 2015. Tällä hetkellä maidon maailmanmarkkinahinnat 

alkavat olla lähellä Euroopan tasoa ja Euroopan taso lähempänä Suomen 

tasoa. Tätä ennen Euroopassa maksettava tuottajahinta on ollut korkeampi 

kuin maailmanmarkkinoilla. Kiintiöiden poistumisen myötä voidaan olettaa, 

että maailmalla nähdyt voimakkaat hintavaihtelut tulevat jäädäkseen myös 

Euroopan maitomarkkinoille. 
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Toiminnanjohtaja 
EERo HaKaLa

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

Kalatalous-
keskus

Kalataloushallinnon linjaukset 
viitoittavat vahvasti niitä pai-
notuksia, joita paraikaa uu-
distustyön alla olevaan kalas-
tuslakiin ollaan sisällyttämäs-
sä. Lakiesitys on kuulemiskier-
roksella ja luovutetaan edus-
kuntakäsittelyyn maaliskuus-
sa. Oma asiansa on se, mil-
laiseksi eduskunta esityksen 

pohjalta kalastuslakisäädök-
set muokkaa. Siihen toki voi-
vat kaikki vielä vaikuttaa, sinä-
kin, oman alueesi kansanedus-
tajien kautta. Ministeriön ja 
myös hallitusohjelmaan kirjat-
tuna tavoitteena on, että uu-
si kalastuslaki ja sitä täyden-
tävä asetus astuisivat voimaan 
1.1.2015. 

Kalataloushallinnon strategia

Toiminta-ajatus

Kalataloushallinto turvaa kalakantojen 
elinvoimaisuuden, edistää yhteistyössä alan 

toimijoiden kanssa kalavarojen kestävää 
käyttöä sekä luo edellytyksiä niihin perustuville 

elinkeinoille ja vapaa-ajankalastukselle.

Visio

Kalataloushallinto on kalavarojen kestävän käytön 
ja hoidon rohkea suunnannäyttäjä ja 

päämäärätietoinen toimija

Strategiset päämäärät

1. Turvaamme tietoon perustuvalla toiminnalla 
kalakantojen elinvoimaisuuden ja 
monimuotoisuuden  sekä käytön kestävyyden

2. Varmistamme kalavarojen käytön hyväk-
syttävyyden sovittamalla yhteen erilaisia 
näkemyksiä

3. Luomme hyvät edellytykset alan liiketoiminnan 
kilpailukyvylle ja kalastusharrastukselle 

4. Toimimme johdonmukaisesti, avoimesti ja 
vuorovaikutteisesti ja viestimme aktiivisesti ja 
selkeästi

5. Kehitämme uusia, asiakaslähtöisiä toimintatapoja 
julkisen, yksityisen sektorin ja kansalaisten välillä
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Kalataloushallinto pyrkii toiminnallaan 
vaikuttamaan siihen, että

kalavarat ovat elinvoimaiset, tuottavat 
sekä monimuotoiset 

kalatalous luo hyvinvointia elämyksinä, 
harrastusmahdollisuuksina, työpaikkoina 
ja elintarvikkeiden tuotantona 
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…ja että …

kaNNaTTaa
kysyä!
•  Kalatalouden Keskusliitto: www.ahven.net
•  Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö: 
 www.vapaa-ajankalastaja.fi 
•  Maa- ja metsätalousministeriö: www.mmm.fi 
•  Ely-keskusten kalatalousryhmät tai ympäristö-
 toimialat: www.ely-keskus.fi 
•  Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos: 
 www.rktl.fi 

Keski-Pohjanmaalla apua saa esimerkiksi 
ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n Kalatalouskeskuksen 
toiminnanjohtaja Eero Hakalalta. 

Kalastuslaki-
uudistus

Kalastusta rajoittavat muiden säädösten 
ohella muutamien kalojen rauhoitusajat ja 
alamitat. Taimen ja lohi ovat rauhoitettu-
ja koski- ja virta-alueilla syys-marraskuun 
ajan, sillä huojennuksella että vapapyydyk-
sin (uistin, perho) näitä kaloja saa pyytää 
10.9. saakka ja 15.11. alkaen. Harjusta ei 
saa pyytää vapavälineitä lukuun ottamatta 
huhti-toukokuussa. 

Kalastusasetuksen muutoksella nostettiin 
seuraavien kalalajien alamittaa 1.1.2014 
alkaen:

Taimenen (niin meri- kuin järvitaimenenkin) 
alamitta on keskipohjalaisvesissä 60 sentti-
metriä.

Lohen alamitta on 60 cm (Perämeressä 50 
cm).

Harjuksella alamitta on 35 cm. 

Ajankohtaista 
kalastussäädöksistä

Poikkeusluvat 
alamittasäädöksiin
Poikkeusluvan myöntämisen edellytyk-
siä arvioitaessa kiinnitetään ensisijaises-
ti huomiota kyseisen kalalajin tai kannan 
tilaan kyseisellä vesialueella. Jos vesistös-
sä, jolle poikkeuslupaa haetaan, esiintyy 
kalalajin luonnonkantaa, tulisi hakijan 
pystyä perustellusti osoittamaan, ettei la-
jin istutus- ja kalastustoiminta vaaranna 
luonnonkantaa ja sen elvyttämistavoitetta 
kyseisessä vesistössä. Elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksen tulee omalta osal-
taan parhaan käytettävissä olevan tiedon 
perusteella arvioida, voidaanko poikkeus-
lupa antaa mahdollista luonnonkantaa ja 
sen elvyttämistavoitetta vaarantamatta.

Kainuun Ely-keskuksen kalatalousasi-
antuntija Kalle Torvinen suosittelee, et-
tä poikkeuslupahakemuksiin on sisällytet-
tävä hyvät perustelut ja että hakemus on 
käsitelty (osakaskunnan, kalastusalueen 
yms.) yleisessä kokouksessa.

Paikalliset kalastusalueet tai kalastus-
oikeuden haltijat voivat määrätä kaloil-
le ilman Ely-keskuksen vahvistusta näistä 
suurempia alamittoja. 

Kaikki kalat, jotka on saatu kiellettyä 
kalastustapaa (esim. onginta koskessa) 
käyttäen tai ovat alamittaisia ja kalastet-
tu rauhoitusaikana on aina vapautetta-
va takaisin veteen ovat ne sitten eläviä tai 
kuolleita. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Juha Ojala
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Kalatalouskeskus

Vesistöt ja ympäristö yhdes-
sä hyvään tilaan -hankkeessa 
(VYYHTI) on edetty osallistu-
jien omien kunnostus- ja hoi-
tokohteiden suunnitteluun ja 
toteutukseen. Alueellamme on 
tehty pienimuotoisia purokun-
nostuksia. Myös kosteikko- ja 
järvikunnostushankkeita on 
lähtenyt käyntiin. Uusia kun-
nostussuunnitelmia on myös 

tekeillä. 
Kevään ja kesän aikana jär-

jestetään vierailuja jo toteu-
tettuihin kunnostus- ja hoito-
kohteisiin Etelä-Pohjanmaalla. 
Niistä ilmoitetaan tarkemmat 
tiedot myöhemmin ja niihin 
ovat tervetulleita myös keski-
pohjalaiset. 

Jos sinulla on vielä mielessä 
sopivia kunnostuskohteita, ota 

pikaisesti yhteyttä: Satu Järven-
pää, p. 044 777 8839, satu.
jarvenpaa@vesiensuojelu.fi tai 
Eero Hakala, p. 0400 162 445, 
eero.hakala@proagria.fi.

VYYHTI-hankkeen kuulumisia

Kalenterivuodelta perittävä val-
tion kalastuksenhoitomaksu on 
24 € ja aluekohtainen vieheka-
lastusmaksu 31 €. Viikkomak-
su niin aluekohtaisen viehekor-
tin kuin hoitomaksunkin osalta 
on 7 €. 

Hoitomaksun ja viehekalas-
tusmaksun voi suorittaa verk-
komaksuna, pankkisiirtona tai 
mobiililaitteella. Maksutavois-
ta ja ohjeista on tarkempaa tie-
toa mm. ProAgria Keski-Pohjan-
maan, Kalatalouden Keskuslii-
ton tai Maa- ja metsätalousmi-
nisteriön nettisivuilla.

Kalastuksenhoitomaksu 
suoritetaan maa- ja metsäta-
lousministeriön tilille FI47 5000 
0121 5028 42.

Viehekalastusmaksu suorite-
taan jollekin näistä tileistä (riip-
puu siitä missä aikoo kalastaa):
Etelä-Suomi:
FI69 5000 0121 5028 34
Länsi-Suomi: 
FI81 5000 0121 5029 09
Itä-Suomi: 
FI82 5000 0121 5028 91
Oulu: 
FI07 5000 0121 5028 83
Lappi: 
FI73 5000 0121 5028 59

Kalastusmaksut kiertyvät lä-
hes lyhentämättöminä kalatalo-
uden hyväksi eikä niillä tueta tai 
kustanneta valtion kalatalous-
hallinnon toimintaa. Kalastuk-
senhoitomaksuvaroista käyte-
tään noin kolmannes suoriin ka-

lakantojen hoitotoimenpiteisiin 
ja kalataloutta edistävien hank-
keiden (esim. kalatapahtumat 
ja kalastuskohteiden kehittämi-
nen) avustamiseen. Osa hoito-
maksuvaroista käytetään mm. 
kalastusalueiden sekä kalatalo-
usalan järjestöjen toiminnan tu-
kemiseen. Tämän lisäksi osa hoi-
tomaksuvaroista ja kaikki vie-
hekalastusmaksut palautetaan 
vesialueiden omistajille. Omis-
tajillekin palautuvista varois-
ta pääosa käytetään kalavesien 
hoitoon. Vesien omistajat käyt-
tävät kalojen istutuksiin noin 5 
miljoonaa euroa vuodessa. 

Vesialueen omistaja, useim-
miten osakaskunta, määrää ka-
lastuslain ja asetuksen rajoissa 
alueellaan sen, miten kukin saa 

kalastusoikeutta käyttää. Yleen-
sä kalastusoikeutta jaetaan 
myymällä kalavesille kalastus-
lupia. Lupa sisältää kalastusoi-
keuden lisäksi joukon kalastus-
ta koskevia ohjeita ja rajoituk-
sia siitä miten, missä ja kuinka 
monella pyydyksellä saa pyytää. 
Kalaan aikovan on aina oltava 
selvillä siitä missä ja miten saa 
kalastaa. Lupaohjeita saa pai-
kallisen osakaskunnan lupa-
myyntipaikoista (usein huolto-
asemia tai kioskeja) ja enene-
vässä määrin myös nettisivuilta 
(esim. www.ahven.net ).

Kalastuslupien myynti 
posteissa päättyy
Valtion kalastuslupien myyn-

ti Postin omissa myymälöissä 
sekä Postin yhteistyökumppa-
nien hoitamissa myyntipisteis-
sä loppuu 28.2.2014. Muutos 
johtuu siitä, että maa- ja met-
sätalousministeriö on uudista-
massa valtion kalastusmaksu-
jen keräämisjärjestelmää. Asi-
aan liittyy myös käynnissä oleva 
kalastuslain kokonaisuudistus, 
jossa tullaan määrittelemään 
ko. maksujen keräämisen vas-
tuutahot. Valtion kalastuslu-
vat voi jatkossa ostaa verkosta 
www.mmm.fi tai lupia myyvis-
tä myyntipisteistä, jotka voi tar-
kistaa Maa- ja metsätalousmi-
nisteriön kalastuksen neuvon-
tapuhelimesta numerosta 0100 
84014 arkisin klo 8-16 (0,08 eu-
roa/min + pvm).

Kalastusmaksut 2014

Kuva: Satu Järvenpää

➽ Kalastuslupien 
myynti posteissa 
päättyy

➽ Kalastuksenhoitomaksu  
ja viehekalastusmaksu  
myös mobiililaitteella

Osa hoitomaksuvaroista ja kaikki viehekalastusmaksut palautetaan vesialueiden omistajille. Omistajillekin palautuvista varoista pääosa käytetään kalavesien hoitoon. 
Vesien omistajat käyttävät kalojen istutuksiin noin 5 miljoonaa euroa vuodessa.
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järjestö

ProAgria Keski-Pohjanmaan 
marraskuussa pidetty vuosiko-
kous valitsi järjestön uudeksi 
puheenjohtajaksi maatalous-
yrittäjä jyrki Halosen. Halonen 
on naudanlihantuottaja Reis-
järveltä. Hän seuraa tehtävässä 
vuodesta 2005 puheenjohtaja-
na toimitutta veteliläistä vesa 
Kaunistoa.

ProAgrian tavoitteena 
hyvinvoiva ja 
menestyvä asiakas
ProAgria Keski-Pohjanmaan 
vuosikokouksen avannut halli-
tuksen puheenjohtaja Vesa Kau-
nisto totesi, että vuonna 2020 
Suomessa ennustetaan olevan 
enää 4000 maitotilaa. Keski-
Pohjanmaalla maitotilojen vä-
heneminen on ollut hitaam-
paa kuin muualla maassa, mut-
ta täälläkin tilamäärä vähenee. 
Jäljelle jääneet tilat ovat entistä 
suurempia, yritysmäisemmin toi-
mivia, niiden viljelijät ovat aiem-
paa koulutetumpia ja vaativam-
pia palveluiden suhteen. – Tähän 
haasteeseen on ProAgriassa py-
ritty vastaamaan kehittämällä 
palveluita asiakkaiden tarpeita 
vastaavaksi ja kehitystyö jatkuu 
edelleen. Kaiken palvelukehityk-
sen ja toiminnan tavoitteena on 
hyvinvoiva ja menestyvä asiakas, 
totesi Kaunisto. Valtaosa tiloista 
haluaa tulevaisuudessakin koh-
data asiantuntijan tilalla kasvok-
kain, mutta jatkossa neuvontaa 
tullaan hoitamaan entistä enem-
män myös etäyhteyksien avulla 
ja tiettyjä palveluita viljelijät hoi-
tavat itse verkossa. 

Valtakunnallinen 
jäsenrekisteri
ProAgrioille on valmistumassa 
valtakunnallinen jäsenrekiste-
riohjelma. Se mahdollistaa val-
takunnalliset jäsenedut maa-
kunnallisten jäsenetujen rin-
nalle. Lisäksi tiedonkulku ja jä-
senyyksien hallinta helpottuvat 

sekä paikallisyhdistyksissä että 
maakunnan tasolla. Jäsenrekis-
teri otetaan käyttöön vuoden 
2014 aikana. ProAgria järjestää 
käyttöopastusta jäsenyhdistyk-
sille eri puolilla maakuntaa.

Huomioinnit
Maatalouden taloudellisen tut-

kimuslaitoksen myöntämät 
kannattavuuskirjanpitopalkin-
not kirjanpitovuosilta 2010 ja 
2011 myönnettiin seitsemäl-
le tilalle. 50-vuotisesta kirjapi-
dosta palkittiin ossi ja Hanne-
le Kivijärvi Perhosta. Kymmen-
vuotispalkinnon saivat Maito-
farmi Mamis Ay:n Minna ja Is-
mo Lassila sekä Marko Kivelä 

Kokkolan Kälviältä, vesa ja Kir-
si Kaunisto Vetelistä, jorma ja 
Tuovi Haasala Kokkolan Lohta-
jalta sekä pentti Leppäaho To-
holammilta. Viisivuotisesta kir-
janpidosta palkittiin Mty juho, 
Mikko ja Kaija Nivala Sievistä 
sekä jukka ja arja Tuikka Les-
tijärveltä.

Keski-Pohjanmaan Maa- ja 
kotitalousnaiset huomioi Kala-
joen Pitkäsenkylän Maa- ja ko-
titalousnaisten saaman valta-
kunnallisen tunnustuspalkin-
non pitkäaikaisesta ja aktiivi-
sesta toiminnasta.

Henkilövalinnat
ProAgria Keski-Pohjanmaan 
hallitukseen valittiin uusina jä-
seninä Tuomo palosaari Vete-
listä ja hänen varajäsenekseen 
jussi Tunkkari, lohtajalaiset 
Tapani orjala ja hänen varajä-
seneksi Tuure Puutio sekä Per-
hosta sauli Rauhala ja varalle 
Tero Elgland. Lestijärvinen ar-
to Hautala valittiin uudelleen ja 
hänen varalleen valittiin uutena 
Kai Nyman, kalajokinen pekka 
Nuorala valittiin uutena halli-
tukseen, hänen varajäsenekseen 
tuli jukka Rahja.

Maa- ja kotitalousnaisten 
johtokuntaan valittiin uusina 
jäseninä Riitta Huhtala Kokko-
lasta ja hänen varajäsenekseen 
seija Isokääntä Kalajoelta. Joh-
tokunnassa jatkavat Raija vir-
ta Kalajoelta sekä Tuula Terva-
mäki Toholammilta varajäseni-
nään aila björkgren ja pirjo pa-
losaari-penttilä.

RITva-LIIsa NIsULa

Vuosikokouskuulumisia

Uusi jäsenrekisteriohjelma hel-
pottaa maakunnassa toimivien 
yhdistysten jäsenistön hallintaa 
ja yhdistyksen viestintää. Jär-
jestelmästä löytyvät valmiit lo-
makepohjat, joten esim. yhdis-
tyksen sihteerin työ helpottuu, 
kun kokousasiakirjat, toiminta-
kertomuksen teko ja toiminnan 
suunnittelu helpottuvat. Jäsen-
rekisteriin liitetään myös tapah-
tumakalenteri, jolla yhdistykset 
voivat ilmoittaa tapahtumis-
taan. Tulossa on myös varaus-
kalenteri vuokrattavalle kalus-
tolle.

Jäsenrekisteriohjelman omi-
naisuuksiin kuuluu myös jäsen-
laskutuksen hoitaminen keskite-
tysti. Ennen laskutusta yhdistys 
täydentää jäsenrekisteriin Pro-
Agria Keski-Pohjanmaalle tie-
doksi oman yhdistyksensä jä-
senmaksun. ProAgria laskuttaa 
samalla jäsenmaksulaskulla pai-
kallisyhdistyksen jäsenmaksun 
sekä ProAgrian jäsenmaksun. 
ProAgria Keski-Pohjanmaan 
vuosikokouksen päätöksen mu-
kaisesti ProAgrian jäsenmak-
su on 5 €/paikallisyhdistyksen 
jäsen. Viiden euron lisäksi jä-

senmaksulaskussa on siis myös 
paikallisyhdistyksen oma jäsen-
maksu, joka on päätetty paikal-
lisyhdistyksen vuosikokoukses-
sa. Lasku maksetaan ProAgria 
keskukseen, joka palauttaa pai-
kallisyhdistyksen osuuden takai-
sin yhdistykseen. Jäsenmaksulla 
ProAgria rahoittaa jäsenpalve-
lunsa ja jäsenrekisterin ylläpi-
don. Yhdistys saa rekisterioh-
jelman käyttöoikeuden sekä jä-
senet valtakunnalliset ja maa-
kunnalliset jäsenedut.

Jäsenrekisteriohjelma toimii 
verkossa, jonne pääsee käyttä-
jätunnusten avulla. Tunnukset 
annetaan jäsenyhdistyksen jä-
sentietojen ylläpidosta vastaa-
valle. Rekisterin perustoimin-
not on helppo oppia. ProAg-
ria Keski-Pohjanmaa järjestää 
jäsenrekisteriohjelman käyttö-
koulutuksia eripuolilla maa-
kuntaa.

RITva KaRRI

Yhdistysten toimintakertomukset 
ja suunnitelmat
Palauttakaa toimintakertomuksenne vuodelta 2013 maaliskuun 
loppuun (31.3.) mennessä Keski-Pohjanmaan ProAgriaan. Lait-
takaa mukaan myös toimintasuunnitelmanne täksi vuodeksi. 
Toivomme, että otatte toimintasuunnitelmissanne huomioon 
maa- ja kotitalousnaisten kampanjat, tempaukset ja teemapäi-
vät, ruokakurssit ja erilaiset retket. Sihteerit löytävät vuosiko-
kousten asialistat ja toimintasuunnitelmapohjat nettisivuiltam-
me, osoitteesta www.proagria.fi/kp -> Jäsenedut ja verkostot -> 
Jäsenyys ja jäsenedut ProAgria Keski-Pohjanmaassa -> Paikallis-
yhdistyksien avuksi. Materiaalin voi myös pyytää järjestövastaava 
Ritva Karrilta, puh. 040 523 4113.

Jäsenlistat tärkeitä
Maakunnallisen jäsenmäärämme mukaan saamme edustuspaik-
koja valtakunnallisiin järjestön kokouksiin, joissa tehdään jäse-
nistöä koskevia linjauksia. Jokainen jäsen on tämän vuoksi tär-
keä! Voitte palauttaa jäsenlistat yhdessä yhteystietojen päivitys-
lomakkeen kanssa. Jotta uudesta, myös yhdistysten käyttöön 
tulevasta jäsenrekisteriohjelmasta saataisiin täysi hyöty irti, on 
tärkeää, että jäsenlistassa on jäsenten osoitetiedot. Merkitkää 
yhteystietolomakkeelle myös luottamushenkilöidenne sähkö-
postiosoitteet, niin voimme tiedottaa nopeammin tärkeistä ta-
pahtumista, retkistä tai yhdistystä koskevista asioista. Jäsenlis-
tat voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen ritva.karri@
proagria.fi.

JäSENREKISTERIOHJELMA 
– työväline helpompaan yhdistyshallintaan

Suomen Leijonan ritarikunnan ansioristi luovutettiin maanviljelijä Jyrki Haloselle Reisjärveltä. Suomen Valkoisen 
Ruusun ritarikunnan 1. luokan mitalin kultaisten sai emäntä Tuula Tervamäki (oik.) Toholammilta. Emäntä 
Marja-Leena Vuolletille (vas.) Kalajoelta ja maatalousyrittäjä Reino Vapolalle Perhosta luovutettiin ProAg-
ria Keskusten Liiton myöntämä kultainen järjestömerkki.
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Maa- ja kotitalousnaiset

     Risteilyn valitussa hytissä
     Tervetulotilaisuus kuohuviineineen sunnuntai-iltana
     Meriaamiainen ja Buffet-päivällinen maanantaina vakioruokajuomineen
     Kahvi- ja hedelmäbuffet kokousosastolla
     Neulemuodin viimeisimmät trendit Kölnin muotimessuilta
     Sandnes Garnin lankakassi (2 kerää mohairlankaa, puikot ja neuleohje)
     Sandnes Garnin lankojen tilausmahdollisuus
        Infopisteet: Maa- ja kotitalousnaiset sekä Varsinais-Suomen Martat
     Mukana risteilyllä ihana käsityöbloggari Mira -prinsessajuttu.blogspot.fi
        Yllätysesiintyjinä: virkkausvääpeli ja sen kaveri
     KnitGrace nopein neuloja -kilpailu
     Tähtiesiintyjänä risteilyllä  Anita Hirvonen

OIKEIN        

     NURIN
Käsityöristeily su 30.3.2014

&

Kotoilu ja leppoisa yhdessäolo on nyt trendikästä, ja juuri sitä on tarjolla Viking Gracen 
erikoisristeilyllä sunnuntaina 30.3.  klo 20.55 Turusta.  Vuorokausi merellä neuloen 
tai vain lankoja hypistellen ja neulemuodin viimeisimpiä luomuksia ihaillen on juuri 
sopivan pituinen irtiotto arjesta niin käsityötaitureille kuin uutta harrastusta kaipaaville. 
Luvassa on yhdessätekemisen iloa samanhenkisessä seurassa!

Vuorokauden risteily M/S Viking Grace lähtö su 30.3. klo 20.55 Turusta, paluu Turkuun ma 31.3. klo 19.50

Lisätiedot ja varaukset www.vikingline.fi  tai
puh. 0600-41577 (1,75/vastattu puhelu + pvm/mpm)

Väh. 9 henkilöä lähdössä ota yhteyttä suoraan Turun ryhmävaraukset puh. 02-3331 332

Hinta sisältää KAIKEN tämän

esim. 77,-/hlö 
kun 2 hlöä Inside Four-hytissä (ilman ikkunaa)

tai

esim. 83,-/hlö
kun 2 hlöä Seaside Four-hytissä (ikkunalla)

Tuotetunnus: FKLANKA 

Oikeus muutoksiin pidätetään

Elokuiset Navettabileet
IdyLLIsEssä KEsKIpoHjaLaIsEssa MaaLaIsMaIsEMassa KoKKoLaN 
LoHTajaLLa jäRjEsTETääN ELoKUUssa 2014 ELäMyKsELLIsIä ILLaLLIsIa

Upea maalaismiljöö, tunnelmallinen navetan ylinen, herkullisen ruoan tuoksu, naurun 
remakka ja iloinen puheensorina, palvelusväen hameenhelmojen kahina, wanhan emännän 
kepin kopse, viihdyttävää musiikkia sekä lämmin ja hämärtyvä elokuun ilta… 

Elämyksiä kaikille aisteille Navettabileissä Lohtajalla!

Illalliset järjestetään torstai- ja perjantai-iltaisin 14.–15.8. ja 21.–22.8. klo 19. 

Varaa paikkasi heti! Tervetuloa hieman erilaisiin bileisiin!

Navettabileet osoitteessa jukkolanmäentie 27, Lohtaja. 
Elämysillallispaketit 55 €/hlö (sis. alv). Liput: www.lipputoimisto.fi / p. 06 822 9800.

Lisätietoja: Johanna Hylkilä, p. 040 196 4434 / johanna.hylkila@maajakotitalousnaiset.fi / 
www.naisidea.fi

üühttp://www.kalajokiresort.fi/     
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oikein & nurin 
-käsityöristeilymatka
29.–31.3.2014
Maa- ja kotitalousnaiset järjestää yhdessä Käsityöliike 
Katariinan, lankavalmistaja sandnes garnin sekä viking 
Linen kanssa oIKEIN & NURIN -käsityöristeilyn viking 
gracelle. Matkaan sisältyvät
•	 edestakaiset bussimatkat Keski-Pohjanmaalta (lähtö la 

29.3., paluu maanantain ja tiistain välisenä yönä 1.4.)
•	 yhden yön (2 hh) yöpyminen aamiaisineen Naantali 

Spa -kylpylähotellissa (29.-30.3. välisen yön)
•	 sauna- ja allasosaston sekä kuntosalin vapaan käytön 

hotellissa
•	 risteilyn valitussa hyttiluokassa* Viking Grace -laivalla
•	 aamiaisen sekä buffet-päivällisen laivalla
•	 käsityöpainotteisen risteilyohjelman laivalla 
 
Matkan hinta edullisimmillaan 250 €/hlö (ikkunaton 
hytti, 4 hlöä hytissä). Lopullinen hinta määräytyy valitun 
hyttiluokan mukaan, kts. alta. 

* Esimerkkejä hyttiluokista ja hinnoista:
Ikkunallinen seaside Four -hytti (2 alavuodetta ja 2 
ylävuodetta)

	1 hlö hytissä  104,-/hlö
	2 hlöä hytissä  83,-/hlö
	3 hlöä hytissä  76,-/hlö
	4 hlöä hytissä  72,50/hlö

Ikkunaton Inside Four -hytti (2 alavuodetta ja 2 
ylävuodetta)

	1 hlö hytissä  92,-/hlö
	2 hlöä hytissä  77,-/hlö
	3 hlöä hytissä  72,-/hlö
	4 hlöä hytissä  69,50/hlö

Lisätietoja matkasta sekä sitovat ilmoittautumiset 
28.2.2014 mennessä: Johanna Hylkilä p. 040 196 4434 / 
johanna.hylkila@maajakotitalousnaiset.fi. Matka toteutuu, 
mikäli vähintään 35 osallistujaa. Jokainen matkalle 
osallistuja huolehtii omasta matkavakuutuksestaan. 

pUUTaRHaRETKI 
Uudenkaupungin Kukka-
messuille 23.–24.5.2014
Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset järjestää 
puutarharetken Uudenkaupungin Kukkamessuille pe-
la 23.-24.5. Matkaoppaana toimii Sirkka Ijäs Kalajoen 
Pitkäsenkylän Maa- ja kotitalousnaisista. Puutarhamessujen 
teemana on Parveke & Patio. Lisätietoja Kukkamessuista 
osoitteesta www.kukkamessut.fi.

Matkan hintaan, 170 €/hlö, sisältyy:
•	 messulippu 
•	 sämpyläkahvit menomatkalla
•	 edestakaiset linja-autokuljetukset
•	 illallinen ravintola Castellossa (liha/kala/kasvis)
•	 yöpyminen (2 hh) aamiaisineen hotelli Aquariuksessa 
(www.hotelliaquarius.fi). Yhden hengen huone lisämaksusta

Lisätietoja matkasta sekä sitovat ilmoittautumiset 
23.4.2014 mennessä: Johanna Hylkilä p. 040 196 4434, 
johanna.hylkila@maajakotitalousnaiset.fi / Seija Varila 
p. 0400 137 899, seija.varila@maajakotitalousnaiset.fi.
Matka toteutuu, mikäli vähintään 35 osallistujaa. 
Jokainen matkalle osallistuja huolehtii omasta 
matkavakuutuksestaan. 
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Maa- ja kotitalousnaiset
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TULKaa MUKaaN Maa- ja kotitalousnaisten Metsästä voimaa -kampanjaan! Venytelkää ja va-
nutelkaa poluilla, lumoutukaa lähimetsästä, laulakaa metsälauluja, käykää tutustumassa paperin val-
mistukseen, hoitakaa taimikkoa ja valmistakaa ruokaa metsän antimista.  

Valmiiksi ideoidut tapahtumaehdotukset ja toimintaohjeet löytyvät nettisivuilta www.maajakotita-
lousnaiset.fi/jarjestotoiminta/toimintavinkit. Tapahtumaehdotukset ja toimintaohjeet on koottu myös 
oppaaseen, jota on saatavilla piirikeskuksista. 

Valitkaa porukalla teille sopivat tapahtumat tai toteuttakaa vaikka kaikki. Aikaa on tämä ja en-
si vuosi. Tiedottakaa tapahtumasta sekä kutsukaa paikallismedia mukaan. Mukaan voi kutsua myös 
naapuriyhdistyksen.

LIsäTIEToa KaMpaNjasTa ja sEN TapaHTUMIsTa:
Seija, p. 0400 137 899, seija.varila@maajakotitalousnaiset.fi
Johanna, p. 040 040 196 4434, johanna.hylkila@maajakotitalousnaiset.fi

Metsästä voimaa -järjestö-
kampanja suuntaa katseet 
metsän arvoihin
Maa- ja kotitalousnaisten järjes-
tökampanja vuosina 2014-2015 
on Metsästä voimaa. Tavoittee-
na on lisätä metsän monipuoli-
sen käytön arvostusta sekä tarjo-
ta yhteisöllistä toimintaa yhdis-
tyksille. Kampanjassa yhdistyk-
siä innostetaan virkistäytymään 
metsässä, tutustumaan metsäte-
ollisuuteen sekä oppimaan lisää 
metsänhoidosta.

Kampanjassa on suunnitel-
tu valmiiksi erilaisia tapahtu-
maideoita. Tarjolla on virkis-
tysretkiä metsään, tutustumis-
käyntejä paperitehtaille, bio-
energialaitoksille ja puuta käyt-
täviin yrityksiin, metsänhoidon 
kursseja sekä ruokakursseja. 
Erilaiset tapahtumat avaavat 
silmät sille, miten monenlaisia 
arvoja metsällä on. 

Kampanjan suunnittelua on 
tukenut Suomen metsäsäätiö.

Kuva: Hannele Partanen

Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten uudeksi pu-
heenjohtajaksi on valittu Riitta Huhtala Kokkolasta. Riitta 
Huhtala toimii Suomen 4H-liiton aluejohtajana Keski- ja Ete-
lä-Pohjanmaan sekä Keski-Suomen alueilla.

Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotita-
lousnaisten johtokunta valitsi uudek-
si järjestön puheenjohtajaksi kokko-
lalaisen Riitta Huhtalan ja varapu-
heenjohtajaksi Leila Niemelän Kok-
kolan Lohtajalta. Maa- ja kotitalous-
naisten edellinen puheenjohtaja, ka-
lajokinen Marja-Leena vuollet, luot-
sasi naisjärjestöä menestyksekkäästi 
1990-luvulta vuoden 2013 loppuun 
saakka. Vuollet jatkaa aktiivisena jä-
senenä Kalajoen Pitkäsenkylän maa- 
ja kotitalousnaisissa.

Riitta Huhtalasta 
uusi puheenjohtaja

Naisvoimaa – hyvää oloa ja iloista mieltä 
naistenpäivänä 8.3. Kaustisella

KaNsaINväLIsEN 
NaIsTENpäIväN 
TapaHTUMa KaUsTIsELLa
Kansantaiteen keskuksessa la 8.3.2014 klo 11-14

Tilaisuuden juontajana: 
Maa- ja kotitalousnaisten tj. Johanna Hylkilä

11.00 Poreileva tervetuliaismalja lähialueen tuotteista: 
 Pirityisten toiminnanjohtaja Pirjo Palosaari-Penttilä

Musiikkiesityksiä

Näytteilleasettajien palveluihin ja tuotteisiin tutustumista

12.30 ”Naisena, äitinä - elämisen ilot ja surut”, 
 erityisopettaja, äiti Sari Puutio 

 
13.00 Muotinäytös ja kevään muotivinkit: Meno Päällä, 
 Pala ja Asuste, Halpa-Halli, Näkömestari

11.00–12.15 Lounasta tarjolla: kasvisosekeittoa ja ruisleipää 
 sekä jälkiruoaksi kahvia kera piparin 
 
NäyTTEILLEasETTajaT:
osuuskunta plus piste, Halsua
Meno päällä, vaatteet ja asusteet 
sirpa salmu, huovutetut kortit, taulut ja korut
satu Laasasenaho, Oriflame-tuotteet
Fysioterapeutti Mari Hietala, tuki- ja liikuntaelinten fysioterapiaa
Marja Luoma, jalkojen ionihoito
Kaustisen jäsenkorjaus
paula & Niina Tiala, asusteita
johanna Erkkilä, eteeriset öljyt ja aromahieronta
Terhi Möttönen, Evelace-alusasut
Nevertex, tuubihuivit, pipot ja pannat
Eija jukkola & Riitta Hirvi, korut ja laukut
sirpa joutsen, koruja kierrätysmateriaaleista
Maa- ja kotitalousnaisten uudet järjestötuotteet
pirityisten infopiste

Arvontaa!  

Päivän hinta 7 €/hlö sisältäen lounaan ja ohjelman. 
Hoidot ja muut tuotteet erillismaksusta. 
Jokaiselle osallistujalle ruusu.

Tervetuloa joukolla mukaan virkistäytymään!

OP
Kuva: Metsähallitus
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Sitruunainen lohi

n. 1 kg lohifileetä
Marinadi lohelle:
0,5 dl Livette -sitruunanmakuista 
 kylmäpuristettua rypsiöljyä
1 rkl hunajaa 
½ tl     inkivääriä
1         valkosipulinkynsi 
1½ tl   rosepippuria
3 tl      suolaa
Valmista marinadi. Sekoita sitruunanmakuiseen kylmä-
puristettuun rypsiöljyyn hunaja, inkivääri, roseepippuri ja 
suola. Pane lohifilee esim. pakastuspussiin ja kaada mari-
nadi joukkoon. Sulje pussi. Anna maustua muutama tunti 
välillä käännellen, että marinadi imeytyy tasaisesti.

Ota kalafilee pussista. Paista kokonaisena fileenä tai 
leikkaa annospaloiksi. Paista pannulla tai grillissä kauniin 
ruskeaksi. Voit jatkaa vielä kalan hauduttamista uunissa 
120 asteessa n. 10-15 min.

Tarjoa perunoiden ja raikkaan salaatin kera.

Maa- ja kotitalousnaiset

www.maajakotitalousnaiset.fi

johanna muistuttaa

MKnKesKiPoHjAnMAA

Strategiatyö vuoden 
2014 tärkein ponnistus
Vuosi 2014 on maa- ja kotita-
lousnaisten kolmivuotisen Näe 
hyvä lähellä -teeman viimeinen 
toteutusvuosi. Maa- ja kotitalo-
usnaisten vuoden tärkeimpänä 
ponnistuksena on uuden, valta-
kunnallisen strategian luominen 
vuoteen 2020 saakka. Strategia-
työ on jo käynnistetty maakun-
nissa, ja sen työstäminen jat-
kuu koko vuoden. Missä näki-
sit maa- ja kotitalousnaiset v. 
2020? Mikä tekee meistä mei-
dät? Ajatuksesi ja ideasi uuden 
strategian luomiseen ovat terve-
tulleita!

Tehdään Impinä 
puun halaamisen 
Suomen ennätys
Metsästä voimaa -järjestökam-
panja antaa vinkkejä ja tapah-
tumaideoita siitä kuinka hyö-
dyntää metsää joka päiväsessä 
elämässämme. Kampanja nä-
kyy erityisesti Impin päivän il-
tana 11. kesäkuuta, jolloin tu-
hannet maa- ja kotitalousnaiset 
ympäri Suomen halaavat puuta 
samalla kellonlyömällä. Sano-

mamme on: ”Halaamme puuta 
– arvostamme metsää”. Tapah-
tuman toteutuksen ja tiedotuk-
sen suunnittelu on jo käynnis-
sä, lisäättehän ajankohdan jo 
nyt kalentereihinne!

Uudet järjestötuotteet
Tammikuussa myyntiin tullut 
vauvabody on saanut hyvän 
vastaanoton. Bodya löytyy sekä 
tummansinisenä että oranssina 
Maan mainio mukula –tekstil-
lä. Kevään aikana on tulossa sy-
vänharmaa naisten pikee-paita 
oranssilla tekstillä, Koivu-lau-
deliina ja sportti-pyyhe sekä ko-
koontaitettava varakauppakas-
si, kylmälaukku ja piknik-huo-
pa. Lisää uutuustuotteista seu-
raavassa lehdessä ja jäsentie-
dotteissa.

Järjestötuotteita voi ostaa 
Kokkolan toimistolta tai verk-
kokaupasta www.maajakotita-
lousnaisetkauppa.fi.

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

Seijan kurssitarjotin

tilAA tARjottiMeltA 
Maa- ja kotitalousnaisten järjestämät kurssit ovat kaikille avoimia. Lyhytkursseja ja luentoja voivat tila-
ta yhdistykset, yritykset sekä yksityiset niin maaseudulta kuin kaupungeistakin. Tarjoamme uusia oppeja 
sekä rentouttavaa ja hilpeää yhdessäoloa hyvässä seurassa. Kurssien kesto vaihtelee 4–8 tuntiin, luennot 
1-2 tuntiin. Kurssit ja luennot voidaan pitää iltaisin, päivisin tai viikonloppuisin. Soitelkaa, niin voimme 
ideoida, kertoa lisää aiheista sekä varata aikaa kalenterista, Seija Varila, p. 0400 137 899. Kurssit räätä-
löidään tilaajan tarpeiden mukaan.

Hemmotellaan kotiruoalla ja nautitaan arjesta
Valmista nopeita, maukkaita, arkeen sopivia talvisia patoja, keittoja ja kastikkeita lounaaksi ja päivälli-
seksi. Lihaisan padan maut paranevat pitkään haudutettuna, vaikkapa leivinuunin jälkilämmöllä, leipo-
mapäivän päätteeksi. Samalla säästämme aikaa ja energiaa. Juureksista saamme maustaen raikkaita ja 
värikkäitä lisukkeita ja hedelmien mehuista kevyen kastikkeen. Kurssilla valmistamme erilaisia keitto- ja 
pataruokia sekä kastikkeita. 

Koristele ja kuorruta - ruokakoulut
Kakut, leivonnaiset voi kuorruttaa ja koristella monella eri tavalla. Opi teke-
mään näyttäviä leivonnaisten koristeita ja kuorrutteita esim. marsipaanis-
ta, sokerimassasta ja suklaasta. Ruokakoulussa tutustutaan lisäksi erilaisiin 
koristeluteknikoihin, -työvälineisiin ja raaka-aineisiin sekä harjoitellaan käy-
tännössä koristeiden ja kuorrutteiden tekemistä. Ruokakoulu antaa vinkke-
jä luovaan ja iloiseen leivonnaisten koristeluun ja rohkaisee tekemään itse. 

seijAn tARjottiMellA Myös 
	 •	 Kakkutikkarit ja macaronit
	 •	 Ruisleivästä patonkiin
	 •	 Pata porisemaan
	 •	 Ukot keittiössä
	 •	 Kalaa kahdesti viikossa 
	 •	 Helpot ja herkulliset välipalat koululaisille
	 •	 Koko perhe kokkaamaan
	 •	 Suolaisia ja makeita piirakoita arkeen ja juhlaan
	 •	 Retkiruokaa reippailijoille
	 •	 Yrtit maustavat ruuan
	 •	 Jälkiruoka kruunaa aterian

9.5.2014

Osallistumismaksu
Aikainen ilmoittautuja hyötyy halvemmasta hinnasta!
Ilmoittautuminen alkaa 2.12.2013!

2.12.2013-15.1.2014         24 euroa

16.1.2014-15.2.2014      28 euroa

16.2.2014-15.3.2014               32 euroa

16.3.2014-15.4.2014            36 euroa

Jälki-ilmoittautuminen torilla 
9.5.2014 klo 12-16.30   40 euroa
Erityisryhmät   15 euroa

Tapahtuma alkaa pe 9.5.2014 klo 18.00 
kisatorilla eli Kokkolan Kauppatorilla. 
Lähtölaukaus kajahtaa klo 19.00,

puolimaratonilla n. klo 18.15.

Kisatorilla runsaasti ohjelmaa. 
Juontajavalinnat, ohjelmat, ilmoittautumiset 
ja muut lisätiedot löydät parhaiten osoitteessa 

www.kokkolacityrun.fi

Sarjat ja matkat
7 km   Juosten, hölkäten tai kävellen
14 km   Juosten tai hölkäten
Puolimaraton  Juosten tai hölkäten

Joukkue  Yritykset, työpaikat, oppilaitokset ja   
  kaveriporukat. Joukkueessa voi liikkua 
  juosten/hölkäten, kävellen

HUOM! 14 kilometrin tai puolimaratonin juoksija: toiselle/
kolmannelle kierrokselle ei pääse enää klo 20.00 jälkeen

Nyt myös 
puolimaraton!

Ryhmän yhteyshenkilö:

Puh./e-mail:

-Hyvän olon liikettä-

Vuoden hauskin liikkumistapahtuma tulee taas!

Sukunimi Etunimi AjanottoMatkaT-Paita (xs-xxl)

7 km 
14km 
Puolimaraton

7 km 
14km 
Puolimaraton

7 km 
14km 
Puolimaraton

7 km 
14km 
Puolimaraton

7 km 
14km 
Puolimaraton

7 km 
14km 
Puolimaraton

7 km 
14km 
Puolimaraton

7 km 
14km 
Puolimaraton

7 km 
14km 
Puolimaraton

7 km 
14km 
Puolimaraton

Ei ajanottoa
Ajanotto

Ei ajanottoa
Ajanotto

Ei ajanottoa
Ajanotto

Ei ajanottoa
Ajanotto

Ei ajanottoa
Ajanotto

Ei ajanottoa
Ajanotto

Ei ajanottoa
Ajanotto

Ei ajanottoa
Ajanotto

Ei ajanottoa
Ajanotto

Ei ajanottoa
Ajanotto

1.

2. 
 
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

facebook.com/KokkolaCityRun

Joukkue:

Huom! Erityisohje ryhmälle/henkilökunnalle:

Nyt myös  

puolimaraton!

Kävele, hölkkää, 

juokse, mutta muista 

liikunnan ilo!

www.kokkolacityrun.fi

Osallistumismaksut:
16.2.-15.3.2014   32 €
16.3.-15.4.2014   36 €
Jälki-ilmoittautuminen  40 €
Erityisryhmäläiset  15 € 

Ilmoittautuminen osoitteessa:
www.kepli.ingo.fi

9.5.2014

Osallistumismaksu
Aikainen ilmoittautuja hyötyy halvemmasta hinnasta!
Ilmoittautuminen alkaa 2.12.2013!

2.12.2013-15.1.2014         24 euroa

16.1.2014-15.2.2014      28 euroa

16.2.2014-15.3.2014               32 euroa

16.3.2014-15.4.2014            36 euroa

Jälki-ilmoittautuminen torilla 
9.5.2014 klo 12-16.30   40 euroa
Erityisryhmät   15 euroa

Tapahtuma alkaa pe 9.5.2014 klo 18.00 
kisatorilla eli Kokkolan Kauppatorilla. 
Lähtölaukaus kajahtaa klo 19.00,

puolimaratonilla n. klo 18.15.

Kisatorilla runsaasti ohjelmaa. 
Juontajavalinnat, ohjelmat, ilmoittautumiset 
ja muut lisätiedot löydät parhaiten osoitteessa 

www.kokkolacityrun.fi

Sarjat ja matkat
7 km   Juosten, hölkäten tai kävellen
14 km   Juosten tai hölkäten
Puolimaraton  Juosten tai hölkäten

Joukkue  Yritykset, työpaikat, oppilaitokset ja   
  kaveriporukat. Joukkueessa voi liikkua 
  juosten/hölkäten, kävellen

HUOM! 14 kilometrin tai puolimaratonin juoksija: toiselle/
kolmannelle kierrokselle ei pääse enää klo 20.00 jälkeen

Nyt myös 
puolimaraton!

Ryhmän yhteyshenkilö:

Puh./e-mail:

-Hyvän olon liikettä-

Vuoden hauskin liikkumistapahtuma tulee taas!

Sukunimi Etunimi AjanottoMatkaT-Paita (xs-xxl)
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facebook.com/KokkolaCityRun

Joukkue:

Huom! Erityisohje ryhmälle/henkilökunnalle:
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TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET
HygIENIaTEsTI 
perho, kunnantalon valtuus-
tosali, 12.3. klo 13. ilm.10.3. 
mennessä

HygIENIaKoULUTUKsIa 
ja HygIENIaTEsTaUKsIa 
voi tilata Seija Varilalta, p. 
0400 137 899.
Hygieniakoulutuksen hinta on 
62 €/hlö (sis. alv), joka sisäl-
tää koulutuksen, testin ja pas-
sin. Pelkkä testi ja passi 43,05 
€/hlö (sis. alv).

KoRIsTELE ja KUoRRUTa, 
TäyTEKaKUIsTa KUppI-
KaKKUIHIN -KURssI
Lestijärvi, yläasteen opetus-
keittiö, la 15.3. klo 10 (yhteis-
työssä Suomenselän kansa-
laisopiston kanssa)
Kinnula, yläasteen opetus-
keittiö, la 22.3. klo 10 (yhteis-
työssä Suomenselän kansa-
laisopiston kanssa)
perho, Humalajoen Mms, 
Möttösen koulun keittiö, ti 
25.3. klo 18

pIIRaKKaKURssI
Kinnula, yläasteen opetuskeit-
tiö, ke 9.4. klo 17.30 (yhteis-
työssä Suomenselän kansa-
laisopiston kanssa)

Maa- ja KoTITaLoUs-
NaIsTEN TILaIsUUKsIsTa 
LIsäTIEToja Seija Varila, 
p. 0400 137 899, seija.varila@
maajakotitalousnaiset.fi tai 
Ritva Karri, p. 020 747 3251, 
ritva.karri@proagria.fi.

seijan reseptit

Juures-lihapata

500 g porsaan vähärasvaista ulkopaistia
1 iso sipuli
1 porkkanaa
½  lanttua
½ nauris
1 palsternakka
½ l lihalientä
 suolaa, maustepippuria

Leikkaa ulkopaistista reiluja kuutioita ja pais-
ta kuutiot vähässä öljyssä pannulla niin, että 
niiden pinta ruskistuu. Pese, kuori ja kuutioi 
kaikki juurekset reiluiksi paloiksi ja leikkaa si-
puli pieniksi lohkoiksi. Laita juurekset ja liha 
lihapataan. Mausta suolalla ja kokonaisilla 
mustapippureilla. Kaada päälle lihaliemi ja 
hauduta pataa uunissa 175 asteessa noin 1½ 
-2 tuntia. Tarjoa pata keitettyjen perunoiden 
ja salaatin kera.
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ProAgria Keski-Pohjanmaan uusi puheenjohtaja jyrki Halonen on 52-vuotias maatilateknikko 

Reisjärveltä. Halonen perusti vuonna 2001 kolmen maatilan kanssa maatalousyhtymä Mullinmallin, 

jossa kasvatetaan lihanautoja. Jyrki Halonen johtaa puhetta Reisjärven kunnanvaltuustossa, kuuluu 

sairaanhoitopiiri Kiurun hallitukseen sekä vaikuttaa Kangaskylän maaseutuseurassa. Halosen 

perheeseen kuluvat vaimo Kirsi ja lapset Juho, Jenni ja Jaakko. Pojat ovat aktiivikilpahiihtäjiä, joten 

talviset viikonloput perhe kiertää Suomea hiihtokisojen merkeissä. Jyrki vastaa poikien suksihuollosta.

ProAgrian uusi puheenjohtaja Jyrki Halonen:

Neuvontajärjestön pysyttävä mukana 
maataloussektorin kehityksessä

Mihin asioihin neuvontajärjestön 
on kiinnitettävä huomiota, jotta 
se voi parhaalla mahdollisella ta-
valla palvella asiakaskuntaansa?
Neuvontajärjestön toiminnassa 
näen tärkeänä sen, että on pysyt-
tävä mukana rakennekehityksessä 
joka maataloussektorilla on voi-
makkaana käynnissä. Tilamäärät 
vähenevät varsin nopeasti ja tuo-
tanto keskittyy yhä isompiin yk-
siköihin. Neuvonnan ja asiantun-
tijapalvelujen tarve muuttuu sen 
seurauksena. Maatiloista tulee 
entistä yritysmäisempiä, talous- 
ja johtamisneuvonnan merkitys 
korostuu. Samalla pitää muistaa 
viljelijöiden henkinen ja fyysinen 
jaksaminen.

Mitkä ovat mielestäsi proagrian 
tärkeimmät tehtävät ja kuinka 
järjestö niihin vastaa?
ProAgrian tärkein tehtävä on tar-
jota tuottajille kokonaisvaltaista 
asiantuntijapalvelua ja neuvon-
taa, joka on riippumatonta ja jo-
hon viljelijät voivat täysin luottaa. 
Näen tämän järjestöltä onnistu-
neen hyvin. Myös jatkossa tämä 
asia on pidettävä selkeästi mie-
lessä.

Miten suhtaudut proagria kes-
kusten yhdistymisiin? Mitä Kes-
ki-pohjanmaan osalta asiasta 
ajattelet?
Keski-Pohjanmaan osalta yhdis-
tymisneuvottelut eivät tällä het-
kellä ole ajankohtaisia. Jos läh-
demme yhdistämään keskuksia, 
asiaa pitää katsella viljelijöiden 
kannalta: pystyykö isompi keskus 
tarjoamaan parempia palveluja. 
Tärkeänä näen, että neuvonta on 
mahdollisimman korkeatasoista 
ja valtakunnallisia erityisosaajia 
pystytään käyttämään yli keskus-
ten rajojen.

Mikä merkitys paikallisesti toi-
mivilla maamiesseuroilla, maa-
seutuseuroilla sekä maa- ja koti-
talousnaisten yhdistyksillä mie-
lestäsi nykyaikana on?
Näen erittäin tärkeänä paikallis-
ten kylillä toimivien yhdistysten 
toiminnan. Kun kuntia liitetään 
yhteen, paikallisen aktiivisuuden 
pitäminen voimissaan ja kehittä-
minen on tärkeää. Kannustan ky-
lillä toimivia ihmisiä jaksamaan 
ja innostamaan toinen toisiaan 
niin, että kyläseuran toiminta jat-
kuu entistä vilkkaampana.

olet seurannut myös kuntara-
kenteen myllerrystä. Mitä miel-
tä siitä olet? 
Kuntien pakkoliitosten kannatta-
ja en ole. Ehdottomasti tärkeintä 
olisi saada ratkaistua ensimmäi-
seksi sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen uudistus ja sen rahoitus. Alue 
on tehtävä riittävän laajana, et-
tä siinä pystytään ketjuttamaan 
tehokkaasti niin perusterveyden-
huolto kuin erityissairaanhoito-
kin. Sen jälkeen kunnissa harkit-
taisiin mahdollisia kuntaliitoksia, 
ja sitä, miten loppuja palveluja 
olisi järkevintä tuottaa.

RITva-LIIsa NIsULa
Kuva: Ritva-Liisa Nisula


