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Tapahtumakalenteri

Kuka ruokkii, kuka pelastaa

M
aaseutuseurailuhar-
rastukseni – ja vähän 
myös työni – puolesta 
olen pohtinut maail- 
man menoa kahta 

puolta maakuntarajan. Ison maa-
kunnan pienten reuna-alueiden pi-
täjistä ei riittänyt kantoa päätös-
pöytään, pienen maakunnan pienim-
mästäkin kunnasta sitä löytyi. Noissa 
maakunnallisissa pöydissä päätetään 
sote-asioiden lisäksi palo- ja pelas-
tustoimesta, siis siitä, mistä kaukaa 
tai läheltä ambulanssi ja paloauto 
pitäjään tulevat, päivystetäänkö päi-
vänvalolla vai ovatko pelastajat val-
vomassa naapurikunnan puolella.

Hädän hetkellä jokainen sekunti 

tuntuu pitkältä, kun kyseessä on lie-
keissä oleva navetta, säiliöauto mut-
kassa kyljellään, työkoneen alle ju-
miin jäänyt tai veden varaan joutu-
nut. Eurokonsultti ohjaa keskittä-
miseen ja karsimiseen, elintärkeiden 
palvelujen siirtämiseen kauemmak-
si. Hyvälle olemme tottuneet, toivot-
tavasti aluevaltuutetut muistavat, et-
tä palo- ja pelastusväkeä ja soteam-
mattilaisia tarvitaan ihan joka pitä-
jässä jatkossakin.

Jokaisessa ruokapöydässä pää-
tetään, kuka meidät ruokkii. Tuotta-
jien osuutta ruuan hinnasta ollaan 
valmiita nostamaan. Noinkohan, jos 
tosipaikka tulee.

Suomalaisten kulutusmenoista 

ruokaan menee sama määrä kuin lii-
kenteeseen, kulttuuriin ja vapaa ai-
kaan sekä muiden tavaroiden ja pal-
velujen ostoon. Eniten rahaa käyte-
tään asumiseen. Merkillinen juttu, 
että huoltovarmuutta turvaava kan-
sanosa joutuu taloudellisesti yhä ah-
taammalle ruokkiessaan suomalaisia.

Kaikissa ruokapöydissä on li-
sättävä yhteistä ymmärrystä alku-
tuotannon roolista ruokaturvan yl-
läpitäjänä. Omavaraisuudesta on 
huolehdittava samaan tapaan kuin 
maan puolustuksesta. Sama koskee 
palo- ja pelastuspalveluja, ympäris-
töterveydenhoitoa ja eläinlääkintää 
– erityisesti siellä maakunnallisissa 
pöydissä.

RATKAISUJA KEVÄÄN HAASTEISIIN 
-WEBINAARI
To 24.2.2022, klo 10-12
•  Viljelijäpuheenvuoroissa kuullaan, miltä 

haastava tilanne näyttää maatilalta katsot-
tuna ja miten haasteisiin on vastattu

•  MTK Keski-Pohjanmaa ja MTK-Pohjois-
Suomi hahmottavat laajempaa tilanneku-
vaa

•  Ely-keskuksen asiantuntijat kertovat tilan-
teesta tarkastajan näkökulmasta

•  Pankin näkökulmaa tilaisuuteen tuovat 
OP Keski-Pohjanmaan asiantuntijat

•  ProAgria Keski-Pohjanmaan puheenvuo-
roissa käsitellään tilannetta tuotannon, 
talouden ja Neuvo-rahan osalta.

Tilaisuudesta tehdään 
tallenne ja tiivistelmät 
puheenvuoroista koo-
taan infopaketiksi. Ei 
osallistumismaksua.

Ilmoittautumislinkki:

NAVETOIDEN UUDET TEKNOLOGIAT – 
STRIIMIT JA VIDEOTERVEISET VIIDELTÄ 
KARJATILALTA 
To 24.2.2022, klo 11-13.15 
Verkkotapahtumassa vieraillaan kameran 
kautta viidessä navetassa, joissa on käytössä 
erilaisia eläinten seurantaa ja työtä helpotta-
via teknologioita.

Ilmoittaudu mukaan
linkistä. Saat osallistu- 
mislinkin sähköpostiin
tapahtumaa edeltävänä
päivänä.

ÄLYNAUTA-HANKKEEN NAUTOJEN 
KÄSITTELY JA KOULUTUS -WEBINAARI 
22.2. klo 13-14.30 ja 1.3. klo 10-11.30.

ÄLYNAUTA-HANKKEEN SATATONNARI, 
ONKO ELÄMÄÄ POIKIMISEN JÄLKEEN? 
-LUENTO REISJÄRVELLÄ JA 
TOHOLAMMILLA
23.3. klo 10-14 Reisjärvi
30.3. klo 10-14 Toho-
lampi

Lisätietoja ja 
ilmoittautumiset tästä:

LUONNONMUKAISEN TUOTANNON 
PERUSKURSSI 5 PV, KANNUS
15.-17. ja 22.-23.3.2022, klo 9-15
Kurssi suoritetaan etäkoulutuksena MS 
Teamsilla. 

Ilmoittautumiset ja lisätietoja ma 11.3.2022 
mennessä: Jari Tikkanen, p. 0400 162 147, 
jari.tikkanen@proagria.fi tai Seija Roimela, p. 
040 8479740, seija.roimela@proagria.fi

MAISEMAPELLOT JA 
UUSNIITYT -WEBINAARI 
ti 22.3.2022, klo 18-20
Lue lisää ja ilmoittaudu 
mukaan 18.3.2022 klo 16 
mennessä oheisesta QR-
koodista. 

LUONNONMUKAISEN KOTIELÄIN- 
TUOTANNON PERUSKURSSI 2 PV, 
KANNUS 
29.-30.3.2022, klo 9-15
Kurssi suoritetaan etäkoulutuksena MS 
Teamsilla. 
Ilmoittautumiset ja lisätietoja 18.3.2022 
mennessä: Jari Tikkanen, p. 0400 162 147, 
jari.tikkanen@proagria.fi, tai Seija Roimela, 
p. 040 8479740, seija.roimela@proagria.fi

Tapahtumien yhteydessä 
on QR-koodi, joista voi 

puhelimella skannaamalla 
siirtyä suoraan aiheeseen 

liittyville nettisivuille.
QR-koodinlukijan voi ladata 
ilmaiseksi sovelluskaupasta, 

ellei se ole valmiiksi 
yhdistetty puhelimen 

kameraominaisuuksiin.

Tarkemmat
ohjelmatiedot: 
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ProAgria Keski-Pohjanmaa ry
 
Puhelin  040 521 1735
etunimi.sukunimi@proagria.fi
www.proagria.fi/kp
Toimisto avoinna 9.00-15.00
Valtakunnallinen palvelupuhelin  044 420 9000

HALLINTOPALVELUT 
Johtaja Ritva-Liisa Nisula 040 5849 550
Kehityspäällikkö Jouni Ingalsuo 040 5525 781
Pohjoisen alueen palvelupäällikkö
 Juha Nivala 040 8610 641
Eteläisen alueen palvelupäällikkö
 Anna-Riitta Leinonen  040 0168 647
Viestijä Ritva Karri
(myyntireskontra, viestintä, järjestö) 040 5234 113
Taloussihteeri Saila Sulonen
(laskutus, ostoreskontra) 040 5443 460

MAASEUTUNEUVONNAN 
ASIANTUNTIJAPALVELUT
Tuotosseuranta
 Armi Hotakainen 040 0644 261
 - näytteenotot, koelypsyt, aseman-
 testaukset, robottimaitojen tallen-
 nukset, viivakoodien opastukset   
 Katja Kellokoski 040 8492 870
 Jonna-Minna Lassila 044 4863 077
 - näytteenotot, koelypsyt,  aseman-
 testaukset, robottimaitojen tallen-
 nukset,  viivakoodien opastukset   
 Kirsi Leppikorpi 0400 367 656
Automaattilypsyn käyttöönotto
 Sonja Pyykölä (perhevapaalla)
Energianeuvonta Jari Tikkanen 040 0162 147
EU-tuet Jarmo Karhula 044 5212 210
Kannattavuuskirjanpito Seija Roimela 040 8479 740
Kasvinsuojeluruiskujen testaus
 Jouni Huhtala 040 5123 703
 Jarmo Karhula 044 5212 210

Puheenjohtaja

Ota
yhteyttäMeidät tavoitat

Kasvinviljelyneuvonta
 Taneli Rahja (kasvinviljelyn talous) 040 6845 111
 Pekka Polso (poissa) 
 Jari Tikkanen (luomu ja luomukoulut.) 040 0162 147
 Tero Åvist  041 731 0398
 Sari Harju (nurmet) 040 5234 114
 Jouni Huhtala  040 5123 703
Kasvinsuojelukoulutukset
 Jouni Huhtala  040 5123 703
Kotieläinneuvonta ja ruokinta
 Anna-Riitta Leinonen 040 0168 647
Lammas- ja vuohitilojen neuvonta
 Milla Alanco-Ollqvist 040 7060 558
 Sini Sillanpää 043 8250 526
Luomukotieläinneuvonta
 Seija Roimela 040 8479 740
Luonnonmukainen tuotanto,
EU-tukineuvonta
 Jari Tikkanen 040 0162 147
 Seija Roimela 040 8479 740
LEAN, HR ja rekrytointi
 Liisa Koskela  050 5120 615
Maatilojen talousneuvonta,
budjetointi, omistajanvaihdokset
 Heikki Ojala 040 5342 166
 Emma Katajamäki  043 827 2872
 Aleksi Kukkeenmäki  041 7310 399
 Jouni Huhtala 040 5123 703
 Juha Nivala 040 8610 641
Neuvo-palvelut Jari Tikkanen 040 0162 147
Robottilypsyn kehitysohjelma
 Sonja Pyykölä (perhevapaalla) 
 Katja Kellokoski 040 8492 870
Seosrehuruokinta Sinikka Kreus 044 5263 059
Sikatilat Ari Nopanen 040 0432 582
Viljakaupan tarkkailu Jouni Huhtala 040 5123 703
Viljelijöiden työterveyshuolto
 Sari Harju 040 5234 114
 Liisa Koskela 050 5120 615
Yritysjohtaminen ja laatuasiat
 Liisa Koskela 050 5120 615
Ympäristöneuvonta, ympäristötukiasiat
 Jari Tikkanen 040 0162 147

KALATALOUSKESKUS
Kalatalousneuvonta 
Eero Hakala 040 0162 445

MAA- JA KOTITALOUSNAISET 
Toiminnanjohtaja Kirsi Varila 040 1964 434
Ruoka- ja ravitsemusasiantuntija
 Niina Vihelä  043 8254 281
Maisema- ja ympäristöasiantuntija
 Anu Ainasoja  043 8254 284 

STRATEGIASUUNNITTELU
Mika Jouppila  044 5234 430
Heikki Ojala  040 5342 166
Liisa Koskela 050 5120 615

TILITOIMISTOPALVELUT
Sievin tilitoimisto 
 Maija-Leena Eerikkilä 040 5216 416
 Seija Roimela 040 8479 740
Kaustisen tilitoimisto
 Mika Jouppila  044 5234 430
 Kirsi-Maria Saarikettu  043 8254 280
 Emma Katajamäki  043 827 2872

RUOKINNAN OHJAUSPALVELUT 
JA TÄSMÄPALVELUT KOTIELÄINTILOILLE
Sari Harju 040 5234 114
Elina Järvenoja (perhevapaalla)
Jarmo Karhula 044 5212 210
Katja Kellokoski 040 8492 870
Tuija Korpela 040 0260 575
Sinikka Kreus 044 5263 059
Heidi Lehkonen  040 5234 116
Johanna Malinen 041 7310 913
Hanna Mäki-Asiala 
(tuotantokustannuslaskelmat) 0400 974 165
Pekka Polso (poissa) 
Sonja Pyykölä (perhevapaalla) 
Liisa-Maria Päkkilä 044 4811 434

Kolikon molemmat puolet

V
alo alkaa voittaa pimeyttä ja tal-
vikelit ovat parhaimmillaan, ur-
heilijamme jahtaavat mitaleja 
Pekingin talviolympialaisissa ja 
metsästäjätkin virittelivät jo his-

toriallista susijahtia (mikä päättyi ennen 
kuin alkoikaan). Koronapandemian loppu-
kin taitaa taas häämöttää. Viljojen hinnat 
ovat hiponeet ennätyksiä ja perunan vien-
ti vetää niin, että kotimaista ruokaperunaa 
riittää viimeaikaisten uutisten perusteella 
enää kolmeksi kuukaudeksi. Nythän pitäisi 
olla kovin tyytyväinen vallitsevaan tilantee-
seen, mutta kuten jo otsikossa annoin ym-
märtää, on kolikolla kaksi puolta. 

Kasvinviljelijä on hetkellisesti tyytyväi-
nen korkeaan viljan hintaan, mutta totuus-
han on, ettei ostajapuoli, eli kovassa ta-
louspaineessa olevat kotieläintilat, kestä re-
hu- ja muiden kustannusten jatkuvaa nou-
sua. Toivottavasti uusi EU:n ohjelmakausi 
ja muut maatalouspoliittiset ratkaisut tuo-
vat helpotusta vaikeaan tilanteeseen. Ruo-

kaperunavarastot ovat pitkiin aikoihin va-
jaimmat, mutta viljelijälle maksettava hin-
ta on silti matala. Maailmantilanne on mo-
nista syistä niin sekava, että raakaöljyn hin-
ta on noussut, mikä on nostanut öljykasvi-
en hinnat huippuunsa. Rypsinviljelijäthän 
voivat olla tyytyväisiä, mutta taitaa lopulli-
nen hyötyjä olla esimerkiksi Venäjä, jolla on 
taas varaa uhitella. Korkea polttoaineiden 
hinta koskettaa jokaista täällä maaseudul-
la, missä sähköautoilukaan ei ole aina edes 
vaihtoehto.

Aivan kuten edellisinäkin vuosina, niin 
kyllä se kevätaurinko herättää luonnon ja 
siirtää ajatukset tulevaan kasvukauteen. 
Toivottavasti maailmanrauha säilyy ja ylei-
nen ilmapiiri piristyy. Nautitaan talvesta ja 
kerätään voimia tulevaan!

TAPANI ORJALA
ProAgria Keski-Pohjanmaan

hallituksen puheenjohtaja
p. 040 5288 405
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TAKUULLA LÄMMIN
TALVILOMA KALAJOELLA!

VARAA MIN. 2 YÖTÄ,

SAAT 15% ALENNUKSEN
HOTELLIMAJOITUKSESTA

SANTA'S RESORT & SPA HOTEL SANI
0400 102 121 kalajoki@santashotels.fi

Tarjoushintaisia huoneita rajoitetusti. Tarjous voimassa 13.3.2022 asti

 

Ajankohtaista

Farmari 2022 
-maatalousnäyttely 
Mikkelissä

Farmari-maatalousnäyttely jär-
jestetään 30.6.-2.7.2022 Mik-
kelin Kalevankankaalla. Moni-
puolinen yli 13 hehtaarin näyt-

telyalue sisältää laajan kotieläinken-
tän tapahtumakehineen, kaksi kone-
kenttää sekä metsäosaston. Sisä- ja 
ulko-osastoilla esitellään mm. ener-
giaratkaisuja, maaseutuyrittäjyyttä, 
lähiruokaa, kädentaitoja ja harras-
tamista. 

Näyttelypäällikkö Kirsi Mutka-
Paintola kertoo, että korona siir-
si Farmaria kahdella vuodella eteen-
päin kesään 2022. Nyt näyttelyä val-
mistellaan tulevalle kesälle täydellä 
vauhdilla. Suomen laajin maatalous-

näyttely esittelee suomalaista ruuan-
tuotantoketjua pellolta pöytään.

Farmari on kohtaamis- ja keskus-
telupaikka maa- ja metsätalouden 
ammattilaisille, päättäjille ja kulut-
tajille. Jokainen näyttelykävijä löytää 
alueelta kiinnostavaa katsottavaa ja 
koettavaa. Tarjolla on ammattiasi-
aa, uutuuksia ja asiantuntijakohtaa-
misia, mutta myös viihtymistä kevy-
emmän ohjelman, eläinten ja koti-
maisen ruuan parissa. Farmari 2022 
-maatalousnäyttelyn pääteemana on 
kotimainen vastuullisesti toimivaa 
ruoantuotantoketju. Tapahtuman 
suojelijana toimii tasavallan presi-
dentti Sauli Niinistö.

farmari.net

Asiaa ja                        
  elämyksiä

Suojaa siipikarja 
ja muut kesylinnut 
lintuinfluenssalta

Jokakeväisen siipikarjan ulkonapi-
tokiellon aikana (8.2.–31.5.) sii-
pikarja ja muut linnut on joko 
pidettävä sisätiloissa tai niiden 

käyttämä ulkoilualue on oltava kaut-
taaltaan aidattu ja katettu riittävän 
tiheällä verkolla tai muulla vastaaval-
la tavalla. Suojaustoimen tarkoituk-
sena on estää lintuinfluenssatartun-
nat luonnonvaraisista linnuista siipi-
karjaan ja muihin kotieläiminä pidet-
täviin lintuihin. 

Jos siipikarjalla tai muilla linnuil-
la on pääsy suojatulle ulkoilualueel-
le, on asiasta ilmoitettava etukäteen 
paikalliselle kunnaneläinlääkärille. 
Suojausmääräykset eivät koske kyyh-
kyslakoista tapahtuvia vapaalentoja, 
sileälastaisia lintuja (muun muassa 
strutsit ja emut) eikä eläintarhoja. 
Kotieläinpihat ja muut pysyvät eläin-
näyttelyt ovat suojausvelvoitteen pii-

rissä.
Jos siipikarjassa tai muissa lin-

nuissa havaitaan lintuinfluenssaan 
viittaavia oireita, normaalista poik-
keavaa kuolleisuutta tai muutoksia 
tuotannossa, on asiasta ilmoitetta-
va heti kunnan- tai läänineläinlääkä-
rille. Veden ja rehun kulutuksen tai 
munantuotannon väheneminen voi-
vat olla merkkejä lintuinfluenssatar-
tunnasta. Tarvittaessa virkaeläinlää-
käri lähettää näytteitä tutkittavaksi 
Ruokavirastoon.

Lisätietoja 
Ruoka- 
virastosta: 

Uutta tuotosseurannassa

Koelypsykatsaus
Tuotosseurannan asiakkaille on tullut tammikuussa uusi lisäpalvelu, 
koelypsykatsauskirje, joka lähetetään sähköpostitse koelypsyn tu-
losten tallentamisen jälkeen. Katsaukseen on koottu koelypsyn tär-
keimmät tiedot ja siitä saa yleissilmäyksen esimerkiksi tuotokseen 
ja pitoisuuksien kehittymiseen. Koelypsykatsaus lähetetään sekä 
näytteellisen että ei-näytteellisen koelypsyn jälkeen.

Katsauksessa koelypsyn tie-
dot on koottu erilaisiksi tau-
lukoiksi ja kuvioiksi. Listat-
tuna ovat muun muassa 

maitomäärältään viisi parasta leh-
mää ja vastaavasti eniten maito-
määrää pudottaneet lehmät. Näyt-
teellisen koelypsyn jälkeen kat-
sauksesta löytyvät analyysitulokset 
ja niiden kehitys verrattuna edelli-
seen koelypsyyn. Tuotannon ja ta-
louden kehittymisen seurantaa hel-
pottamaan katsaukseen on listat-
tu euromäärällisesti eniten tuotta-
vat lehmät. Maitomäärän kehitty-
misestä kertoo tuottoennuste. Huo-
mioituna ovat myös tulevat 50-, 
100- ja 150-tonnarit tai vaihtoehtoi-
sesti sen hetkinen suurimman elin-

ikäistuotoksen omaava lehmä. 
Koelypsykatsaus ohjaa tutki-

maan tarkemmin koelypsystä saa-
tuja tuloksia ja hoksaamaan huo-
miota vaativia asioita. Tarkempaa 
tarkastelua varten kannattaa hyö-
dyntää ProAgrian verkkopalvelujen 
Raportit-osiosta löytyviä raportte-
ja, esimerkiksi kausi- ja koelypsyra-
portteja. 

Jos koelypsykatsauksesta tai sen 
tulkinnasta herää kysymyksiä, ole 
rohkeasti yhteydessä ProAgrian mai-
dontuotannon asiantuntijaan. Koe-
lypsykatsauksen tilausta voi muut-
taa ProAgrian Verkkopalveluissa, 
Raporttitilaus-osiossa. 

JOHANNA MALINEN
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Ajankohtaista

Henkilöstöuutiset
Elina Finnilä on siirtynyt oman yri-
tyksen palvelukseen vuoden 2021 lo-
pussa.

Matias Parpala on valittu talousjoh-
tamisen asiantuntijaksi. Hän aloit-
taa työnsä 14.2.2022.

Jari Tikkanen

Luonnonmukaisen 
tuotannon 
peruskurssit 2022

Luonnonmukaisen tuotannon peruskurssi 5 pv, Kannus
15.–17. ja 22.-23.3.2022, klo 9-15
Hinta 80 € + alv 24 %/pv/tila

Luonnonmukaisen kotieläintuotannon peruskurssi 2 pv, Kannus 
29.-30.3.2022, klo 9-15
Hinta kasviperuskurssin käyneille 70 €/pv + alv 24 %/tila, 
muille 80 €/pv + alv 24 %/tila

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

Kurssi suoritetaan etäkoulutuksena MS Teamsilla. 

Kurssimaksuun sisältyvät opetus ja esitysmateriaali. 
Kurssitodistus toimitetaan kurssimaksun suorittamisen jälkeen.

Kurssi toteutetaan, jos osallistujia on vähintään 7 henkilöä.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja ma 11.3. (kasvi) 
tai 18.3. (kotieläin) 2022 mennessä
Jari Tikkanen, p. 0400 162 147, jari.tikkanen@proagria.fi
Seija Roimela, p. 040 8479740, seija.roimela@proagria.fi

 

 Järjestäjä 
 ProAgria Keski-Pohjanmaa ry

Verkkolasku
ProAgrialla on mahdollisuus lähettää verkkolaskuja. 
Verkkolasku on yrityksen/organisaation välistä verk-
kolaskutusta. Verkkolaskuosoitteenne voitte ilmoittaa 
asiantuntijalle tai taloushallintoon p. 040 521 1735. 

ÄlyNauta
Älykkäät ja kestävät toimintamall it maidontuotannossa

Tulossa keväällä 2022:

Lisätietoja:
Maarit Kärki: maarit.karki@kpedu.fi / 040 8085540
Tuija Korpela tuija.korpela@proagria.fi / 044 4811434
Katja Kellokoski katja.kellokoski@proagria.fi / 040 8492870

Webinaari 
22.2klo 13-
14.30 ja 1.3 
klo 10-11.30

Nautojen käsittely ja koulutus
jossa yhdessä Nauta oppii tekemällä ja muistaa oppimansa hyvin. Tule 
kuuntelemaan 2-osainen Iris Kaimion (Emovet Oy, erikoiseläinlääkäri, 
eläinten kouluttaja (at)) luentosarjaa nautojen käyttäytymisestä.

Satatonnari, Onko elämää poikimisen jälkeen? –luento Reisjärvellä ja 
Toholampilla. 

Hyvät käytännöt poikimisen jälkeen niin ruokinnan kuin ennakoivan 
terveydenhuollon kannalta. Kuinka varmistat terveen ja tuottavan 
lypsylehmän!

Tulossa myös keväällä Kestävän lehmän metsästys –syventävä tilavierailu

PIENRYHMÄT

1. Utareterveyden hallinta käytännössä (4 tapaamista)
Tule mukaan pienryhmään, jossa yhdessä asiantuntijoiden kanssa 
perehdyt millä tavoin voit omassa navetassasi päästä hyvään 
utareterveyteen ja ylläpitää sitä.

Hinta 100 € / tila (alv. 0 %).

2. Pellolta ruokintapöydälle – Mitä maksaa Mansikin ruokinta? (4 
tapaamista)
Tule mukaan pohtimaan pienryhmässä nurmen ja viljan 
tuotantokustannusten vaikutusta. Mitä on hyvä säilörehu ja kuka päättää 
mitä pellolta tuotetaan? Ryhmässä mukana alan asiantuntijoita. 
Säilörehun tuotantokustannuslaskelma sisältyy hintaan

Hinta 100 € / tila (alv. 0 %).

Lisätiedot koulutuksista ja ilmoittautumislinkit löytyvät hankkeen kotisivuilta.

Luento, klo 10-14 
Reisjärvi 23.3
Toholampi 30.3

Kipsi, kuitu ja rakenne- 
kalkki -opas viljelijöille
Maanparannusaineet vähentävät tehokkaasti ja 
nopeasti peltojen vesistökuormitusta. Kipsiä, 
kuitua ja rakennekalkkia on tutkittu kattavasti ja 
tuloksia on koottu käytännönläheiseen oppaaseen, 
jonka avulla viljelijät voivat perehtyä maan- 
parannusaineiden käyttöön. 

Maa- ja puutarhatalouden 
muovijätteen talteenottoon opas
Viljelijöille sekä puutarha- ja kasvihuoneyrittäjille 
suunnattu verkko-opas neuvoo tuoteryhmittäin, 
miten muovit voi puhdistaa, lajitella ja säilyttää tiloilla 
sekä toimittaa joko kierrätykseen tai energia- 
käyttöön. Oppaan ovat julkaisseet ympäristö- 
ministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö.

ETTn oppaat haitta- 
eläimiltä suojautumiseksi
Haittaeläimet ovat iso riski tilan tuotannolle. Tutustu 
Eläinten terveys ETT ry:n oppaisiin, joista saat 
vinkkejä haittaeläimiltä suojautumiseen. Oppaat ovat 
saatavilla erikseen nauta-, sika- ja siipikarjatiloille.

Uusia oppaita
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Järjestövastaava
Ritva Karri
Puh. 040 523 4113 
ritva.karri@proagria.fi

Jäsen- ja järjestöasiat

Yrittäjä- ja yritysjäsenen 
jäsenedut 

ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n jäsenmaksun maksaneet yrittäjä- 
ja yritysjäsenet saavat vuonna 2022 jäsenalennusta 5 % (enin-
tään 25 €/palvelu) seuraavien vuotuispalveluiden hinnasta:

Liiketoiminnan johtamispalvelut
•  Kehittämiskeskustelu
•  Tulosanalyysi
•  Kassabudjetointi ja -seuranta
•  Verotilinpäätös

Kasvintuotannon palvelut
•  Kasvikate
•  Viljelysuunnittelu

Kotieläintuotannon palvelut
•  Karjatsekki

Muut palvelut
•  EU-tukineuvonta

Farmari, KoneAgria ja Peltopäivä
Pääsylippu näyttelyyn (yksi lippu/yrittäjäjäsen, 
kaksi lippua/yritysjäsen)

Yhteistyökumppaneidemme jäsenedut yrittäjä- ja yritysjäsenille
•  Medirex (Kaarlelankatu 55, Kokkola) alennusta 
   kuntoutus- ja fysioterapiapalveluista 
•  Etra, vaihtuvia %-alennuksia myymälä- ja 
   verkkokaupasta (etra.fi)
•  Viking Line, vaihtuvia %-alennuksia
•  Eckeröline, risteilyt ja reittimatkat -10-15 %

Hae jäseneksi

Yhdistysten toiminta- 
kertomukset ja suunnitelmat

Palauttakaa toimintakertomuksenne vuodelta 2021 maaliskuun 
loppuun (31.3.) mennessä Keski-Pohjanmaan ProAgriaan. Lait-
takaa mukaan myös toimintasuunnitelmanne vuodeksi 2022. 

Toivomme, että otatte toimintasuunnitelmissanne huomioon maa- 
ja kotitalousnaisten kampanjat, tempaukset ja 
teemapäivät sekä ruokakurssit ja erilaiset ret-
ket. Sihteerit löytävät vuosikokouksen asialistat 
ja toimintasuunnitelmapohjat nettisivuiltam-
me, osoitteesta www.proagria.fi/kp -> Järjestö 
ja kumppanuudet -> Yhdistykset -> Paikallisyh-
distysten avuksi. Materiaalin voi myös 
pyytää järjestövastaava Ritva Karrilta, 
puh. 040 523 4113 tai ritva.karri@proagria.fi. 

Jäsenyhdistysten 
jäsenlistat tärkeitä

Saamme maakunnallisen jäsenmäärämme mukaan edustaja-
paikkoja valtakunnallisiin järjestön kokouksiin, joissa tehdään 
jäsenistöä koskevia linjauksia. Jokainen jäsen on tämän vuoksi 

tärkeä! Ellette vielä käytä Sense-jäsenrekisteriohjelmaa, voitte pa-
lauttaa jäsenlistat yhdessä yhteystietojen päivityslomakkeen kanssa. 
Muistakaa ilmoittaa myös luottamustehtävissä lopettaneet henkilöt, 
jotta yhdistyksenne yhteystiedot pysyvät ajan tasalla. Merkitkää 
yhteystietolomakkeelle lisäksi luottamushenkilöidenne sähköposti-
osoitteet, niin voimme tiedottaa nopeammin tärkeistä tapahtumis-
ta, retkistä ja yhdistystä koskevista asioista. Jäsenlistat voi toimittaa 
postitse Kokkolan toimistolle tai sähköpostilla osoitteeseen 
ritva.karri@proagria.fi.

Paikallisyhdistysten 
jäsentietojen päivitys Sensessä

Ennen vuoden 2022 paikallisyhdistysten jäsenlaskutusta tulee yh-
distyksenne jäsenrekisteristä vastaavan päivittää jäsentietonne 
Sensessä ajan tasalle. Eronneet jäsenet merkitään eronneeksi vii-

me vuoden puolelle eli laittakaa eropäiväksi viimeistään 31.12.2021. 
Jos eropäiväksi laitetaan vuoden2022 päiväys, tulee yhdistyksenne jä-
sen samaan laskun vielä tänä vuonna. Muistakaa myös päivittää kuol-
leille jäsenille eropäivä, jottei heidän nimissään lähde turhia laskuja.

 Ilmoitus Yhdistysrekisteriin

Jos yhdistyksenne hallituksessa tai johtokunnassa tapahtuu henki-
lömuutoksia, muistattehan tehdä siitä Patentti- ja rekisterihallituk-
sen Yhdistysrekisteriin muutosilmoituksen. Näin varmistatte sen, et-

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

Yrittäjäjäsenyys

Yrittäjäjäsenyys on tarkoitettu henkilöille, jotka omistavat tai hal-
litsevat maatilaa tai muuta maaseutuyritystä. Vuonna 2022 jä-
senmaksu on 100 €/hlö/v. Jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa 

ProAgria Keski-Pohjanmaan toimintaan. Kullakin yrittäjäjäsenellä on 
ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n vuosikokouksessa yksi ääni. Jäsenet 
saavat neuvontapalveluja jäsenhintaan, erikoistarjouksia tuotteista 
ja palveluista, retkiä ja kursseja jäsenhintaan, ProAgria Keski-Pohjan-
maan Tiedotuslehden sekä jäsenkirjeet. Liittymislahjana on design-
kuosilla painettu istuinalusta, koko n. 38x42.

Yritysjäsenyys

Yritysjäsenyys on tarkoitettu yhtiömuotoisille maatalousyrityk-
sille tai maaseutuyrityksille (oy, ay, osk.). Yritysjäsenmaksu on 
200 €/yhtiömuotoinen maatila tai maaseutuyritys. Yritysjäse-

nellä on käytössä samat edut kuin yrittäjäjäsenellä.

Keski-Pohjanmaan Maan- 
viljelysseuran Säätiön apurahat

Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseuran Säätiö myöntää apurahoja 
opiskelijoille, jotka edistävät opinnäytetyöllään tai muutoin opin-
noissaan keskipohjalaista maataloutta tai sen lähellä olevia elinkei-

noja (mm. käsityöala, koti- ja puutarhatalous sekä kalatalous) tai suorit-
tavat harjoitteluaan em. alojen edistämisorganisaatioissa.

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

Maallemuuttajan mietteitä 
maataloudesta ja maaseudusta

U
rheilupersoona ja maal-
lemuuttaja Kaj Kunnak-
sen äiti, Suomen kuu-
des naiseläinlääkäri, oh-
jeisti 1960-luvulla poi-
kaansa kunnioittamaan 

ruuantuottajia: – Kaitsu, muista et-
tä maanviljelijät ovat Suomen selkä-
ranka. Kaj Kunnas totesi, että ilman 
ruokaa emme pärjää, mutta pär-
jäämme ilman olympialaisia, MM-
lätkää ja formuloita. Kaikkia ihmi-
siä yhdistää nälkä, syömistä tarvi-
taan kaikille ja kaikkialla. Olympia-
kaupunki Tokio oli kisojen ajan tyh-
jä ja betoninen, ihmisiä ei näkynyt, 
luontoa ei näkynyt. – Mietin millai-
nen maailmankuva syntyy tokiolai-
selle lapselle, joka ei vihreää kotikau-
pungissaan juuri näe. Missä siis halu-
aisin itse olla, jos voisin valita. Maal-
la tietysti, tiivisti Kaj Kunnas.

Erotu ja ole rohkea
Maatalous muuttuu ja maaseutu 
muuttuu. Menestyminen muutok-
sessa vaatii rohkeutta. Kaj Kunnak-
sen sukutilalla Katteluksessa oli aika-
naan lehmiä, niiden jälkeen sikoja ja 
viljaa, nyt siellä kasvatetaan rapuja. 
Rohkeutta on nähdä asiat toisin ja 
laittaa toimeksi. Myönteisellä asen-
teella pääsee pitkälle. 

Jos mitään ei muuta, 
mikään ei muutu
Kaj Kunnas otti esiin muutoksen vai-
keuden, on muututtava ennen kuin 
on pakko muuttua. Muutos vaatii te-
kemistä, vaikka sen digiloikan. Kesä-
asukkaista on tullut ympärivuotisia 
asukkaita etätöineen, kun työtä voi 
tehdä aikaan ja paikkaan sitomatta. 
Muutoksessa ratkaisukeskeisyys ja 
myönteisyys kantavat pitkälle. Onnis-
tumme yhdessä -sanonta kuvaa hyvin 
ratkaisukeskeisyyden vaatimia asioi-
ta: yhdessä tekemistä, sinnikkyyttä ja 
samaan suuntaan etenemistä. 

Näillä eväillä
Millä eväillä, kysyi ProAgria Keski-
Pohjanmaan hallituksen puheen-
johtaja Tapani Orjala avauspuhees-
saan. – Toivottavasti kotimaisilla, 
maailman puhtaimmilla eväillä. Tuo-
rein ruokauutinen kertoi, että suo-
malaisesta lihasta tehty pihvi on va-
littu maailman parhaimmaksi. Koti-
mainen ruoka ja sen tuottajat arvon-
sa ansaitsevat. – Ammattitaitoista, 

kovaa ja vastuullista työtä me ruoka-
turvan eteen teemme, totesi Orjala. 

Henkilövalinnat
ProAgrian hallitukseen kaudeksi 2022-
2024 valittiin uusina jäseninä Vir-
pi Paavola ja varalle Päivi Kaustinen 
Kaustiselta, Tiia Saarela Vetelistä ja 
varalle Elina Rahkola Ullavasta, Pek-
ka Liedes Halsualta ja varalle halsu-
alainen Jyrki Mastokangas sekä kan-
nuslaiset Antti Huhtala ja varalle Mi-
ka Kokkonen. Paikkansa uusivat Lau-
ri Juntunen, varalla Marjo-Riitta Pa-
jala Kälviältä sekä Piia-Maria Rautiai-
nen, varalla Ulla Potila Toholammilta.  

Maa- ja kotitalousnaisten johto-
kuntaan valittiin uutena  varajäsenenä 
Anu Saariaho Lohtajalta. Johtokun-
nassa jatkavat reisjärviset Minna Aho 
Reisjärveltä ja varalla Kirsi Halonen 
sekä kälviäläinen Marjo-Riitta Pajala 
ja varalle Kaija Polso Toholammilta. 

Huomioinnit
Tasavallan presidentin v. 2020 myön-
tämän Suomen Leijonan ansioristin 
sai Juha Yli-Korpela Kannuksesta.  

Tarja Huopana Perhosta ja Sakari 
Lätti Lohtajalta huomioitiin Suomen 
Valkoisen Ruusun I luokan mitalilla 
kultaristein. Suomen Valkoisen Ruu-
sun I luokan mitalin saivat Anni Lät-
ti Lohtajalta sekä Ritva Karri ja Saila 
Sulonen Kokkolasta.

ProAgria Keskusten Liiton myön-
tämä hopeinen järjestömerkki annet-
tiin kaustislaiselle Kari Raumalle. 

Luonnonvarakeskuksen myöntä-
mällä kannattavuuskirjanpitopalkin-
nolla 25-vuotisesta kirjanpidosta pal-
kittiin Mailis ja Heikki Tastula sekä Ti-
mo Tastula Kaustiselta, 10-vuotises-
ta kirjapidosta palkittiin Antti ja Jussi 
Hannula Sievistä, Virpi ja Petri Paavo-
la Kaustiselta sekä Sanna ja Jari Tik-
kanen Kälviältä. Viisivuotisesta kirjan-
pidosta huomioitiin Susanna ja Petri 
Tuikka Lestijärveltä sekä Mty Mullin-
mallin Jyrki Halonen, Kimmo Mustik-
kaniemi ja Sakari Pesola Reisjärveltä. 

Pitkäaikaiset tuotos- 
seurantatilat
Luikun maatalousyhtymän Äijälän 
tila Lohtajalta palkittiin 75 vuotta 

tuotosseurannassa yhtäjaksoises-
ti mukana olleena maitotilana. Pasi 
Virkkala Vetelistä palkittiin 50-vuo-
tisesta tuotosseurannasta. Mikko 
Pollari ja Sari Isosaari-Pollari Toho-
lammilta, Hannu Siipola Kalajoelta 
sekä Ilpo ja Tiina Wennström To-
holammilta palkittiin 25-vuotisesta 
tuotosseurannassa mukana olosta. 

Parhaat karjat
Suomessa on kolme tuotosseuran-
tatilaa, joilla keskimääräinen ener-
giakorjattu maitotuotos (EKM) ylit-
tää 14 000 kilon rajan. Maidontuo-
tannon osaaminen on näillä tiloil-
la huippuluokkaa ja tulokset korkei-
ta myös kansainvälisesti vertailtu-
na. Keski-Pohjanmaan parhaimmas-
ta karjasta ja Suomen kolmanneksi 
parhaasta EKM-tuotoksesta palkit-
tiin Markku ja Sanna Rajala Reisjär-
veltä, toiseksi paras karja oli Aleksi, 
Hannele ja Janne sekä Teppo Isohan-
nilla Kannuksessa. Kolmanneksi par-
haasta karjasta palkittiin Antti, Erk-
ki, Hannu ja Mika Rekilä Lohtajalta.

MKNn palkitut
Vuoden maa- ja kotitalousnaise-
na huomioitiin Anni Lätti Lohtajal-
ta. Keski-Pohjanmaan Maa- ja ko-
titalousnaisten Vuoden Maisemate-
ko 2021 palkinto myönnettiin kan-
nuslaiselle Tanja Yli-Tokolalle, jonka 
sosiaalisen median Pieniä ekologisia 
tekoja -yhteisö on kannustanut eri 
ikäisiä luontohavainnointiin ja pie-
niin ympäristötekoihin.

RITVA-LIISA NISULA

Järjestö

ProAgrian vuosikokouksessa palkitut Saila Sulonen (vas.), Seija Luikku, Tarja Huopana, 
Juha Yli-Korpela, Sakari Lätti, Anni Lätti, Tanja Yli-Tokola ja Ritva Karri.

Etäosallistuminen ja hybridikokoukset 
ovat ProAgrian arkipäivää. Vuosikokouk-
sen osallistujista puolet oli paikalla Kok-
kolassa ja puolet etäyhteyksien päässä.

ProAgrian vuosikokouksessa esiintyi 
maallemuuttaja Kaj Kunnas.

 Jouni Ingalsuo
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Kasvintuotanto

Kuituhamppu uusi 
kasvi pelloillamme

Pelloillemme on ilmestynyt uusi pitkäkortinen 
viljelykasvi. Kuituhampusta on nyt yhden kesän 
viljelykokemuksia ja viime kesän kasvuston sadonkorjuu 
lähestyy. Kuituhampun tuottajia tarvitaan lisää ja 
viljelysopimuksia tehdään. Viljelyn kannattavuus 
vaikuttaa tällä hetkellä varsin kilpailukykyiseltä.

K
uituhamppua viljellään 
siitä saatavan kuidun 
vuoksi. Karkeaa kiven-
näismaata pidetään par-
haana maalajina. Käy-
täntö on osoittanut, että 

eloperäisillä maillakin se menestyy. 
Kasvuaika on varsin pitkä. Siemen-
määräsuositus on 25-35 kg/ha. Kui-
tuhamppu vaatii hyvän kasvualustan 
ja runsaasti typpeä. Lannoitustarve 
on 60-90 kg/ha. Kivennäismaalla ty-
pen tarve on 90 kg/ha. Multamailla 
typen määrää voidaan hieman alen-
taa. Eloperäiset lannat sopivat hy-
vin kuituhampun lannoittamiseen. 

Sato korjataan seuraavana keväänä 
ennen kylvötöiden alkua. Kuituham-
pun sadon määrä on 4-10 tn/ha kui-
va-ainetta. 

Kuituhamppua 
sopimusviljelynä
Kuituhampusta maksetaan noin 
130-140 €/1000 kg ka. Kuituhamp-
pu on oikeutettu pohjoisen hehtaa-
ritukeen (75 €/ha). Tukien osalta se 
on parempi kuin kevätviljat tai nur-
mi. Siemenet hankitaan viljelysopi-
muksen mukaan ostajan kautta. Sie-
menkustannus on varsin merkittä-

vä: hehtaarille noin 230 € (alv 0 %). 
Riskiä pienentää pellon hyvä kasvu-
kunto. Sadonkorjuun tekee kevääl-
lä ostaja. Viljelijälle ei tule korjuusta 
kustannuksia. Rahtimaksu hampun 
toimittamisesta riippuu tilan etäi-
syydestä. Kun kuljetusmatka ylittää 
100 km, tulee viljelijälle kustannuk-
sia rahdista. Rahtikustannus vaihte-
lee etäisyydestä riippuen ollen enim-
millään 25 €/tn.

Kuituhampun 
viljelyn talous 

Esimerkiksi 8 tn/ha ka-sadolla sa-
don tuotto on 1 120 €/ha (alv 0 
%). Tähän lisätään peltotuet ja kor-
vaukset noin 550-650 €/ha (+luo-
mukorvaus 160 €/ha). Siemenkus-
tannus on merkittävä, lannoituskus-
tannus kohtuullinen, kasvinsuoje-
lukustannus lähes olematon ja sa-
donkorjuusta ei tule kustannuksia. 
Rahtikustannus riippuu etäisyydes-
tä vastaanottopaikkaan. Taloudel-
lisesti varsin kilpailukykyinen kasvi-
vaihtoehto.

Viljelysopimukset
Kuituhampun viljely on sopimustuo-
tantoa ja uusien viljelijöiden kans-
sa tehdään viljelysopimuksia. Sopi-
muksia tekee Hemka Oy Oulun seu-
dulla. Viljelykokemuksia karttuu ko-
ko ajan. Viljelykalustoa tarvitaan 
vain muokkaukseen ja kevään kyl-
vötöihin. Muutoin viljelykustannuk-
set ovat lähes olemattomat olemat-
toman kasvinsuojelutarpeen vuok-
si ja urakoitsijan hoitaessa sadon-
korjuun keväällä. Tässä esitetyt lu-
vut ovat arvioita. Tarkemmat tiedot 
selviävät viljelysopimuksesta. Kuitu-
hampun viljelyyn kannattaa pereh-
tyä ProAgrian kasvituotannon asian-
tuntijoiden avustuksella.

JARI TIKKANEN

Kuituhampun viljely on sopimustuotantoa. Hemka Oy Oulun seudulla tekee uusien viljelijöiden kanssa viljelysopimuksia. Sato korjataan seuraavana keväänä ennen toukotöiden alkua.

Jari Tikkanen

TOIVE-
AIHE



NUMERO 1/2022     ProAgria Keski-Pohjanmaa  9

Kasvintuotanto

Hehkutushäviö 
kertoo peltomaan 
multavuudesta

M
aan multavuudel-
la tarkoitetaan 
maan eloperäistä 
eli orgaanista ai-
nesta. Orgaani-
nen aines sisältää 

hiiltä, vetyä, happea ja ravintei-
ta erilaisina suhteina. Orgaanises-
sa aineksessa hiilen osuus on noin 
58 prosenttia. Orgaaninen aines 
voidaan jakaa elävään ja kuollee-
seen sekä hajoavaan orgaaniseen 
ainekseen. Orgaaninen aines va-
rastoituu maaperään kemiallisin 
sidoksin maan kivennäisainekseen 
muodostaen muruja.

Hehkutushäviö 
maanäytteestä
Perinteisessä maa-analyysissä mul-
tavuusluokka määritetään aistin-

varaisesti. Aistinvaraisen määrityk-
sen lisäksi viljelijä voi ostaa maa-
näytteelle orgaanisen aineksen pol-
ton eli hehkutushäviö-määrityk-
sen. Menetelmällä saadaan tark-
ka tieto maanäytteen orgaanisen 
aineksen määrästä. Orgaanisen 
aineksen osuuden mukaan maat 
jaetaan multavuusluokkiin. Heh-
kutushäviö-määritys yhdistettynä 
maanäytteen tarkkaan sijaintitie-
toon mahdollistaa viljelytoimen-
piteiden vaikutusten seuraamisen 
maan multavuuteen. Jotta tieto 
olisi mahdollisimman luotettavaa, 
tulisi maanäytteet ottaa aina sa-
moista pisteitä.

Multavuudella on väliä
Maan multavuudella on merkittä-
vä vaikutus veden- ja ravinteiden 

pidätyskykyyn ja maan rakentee-
seen. Sään ääri-ilmiöiden lisään-
tyessä ravinteiden ja erityisesti ve-
den pidätyskyvyn merkitys koros-
tuu. Viljelyvarmuus on yksi kes-
keisimmistä tekijöistä maatalous-
yrityksen menestymisen kannalta. 
Maan orgaanisen aineksen määrä 
vaikuttaa myös ravinteiden esimer-
kiksi typen ja fosforin vapautumi-
seen ja siksi tarkempaa multavuus-
määritystä voidaan hyödyntää vil-
jelysuunnittelussa. Tarkempi maan 
multavuuden seuranta voi tulevai-
suudessa luoda mahdollisuuksia 

päästökaupalle.

TANELI
RAHJA

Perinteisessä maa-analyysissä multavuusluokka määritetään aistinvaraisesti. Aistinvaraisen määrityksen lisäksi viljelijä voi ostaa maanäytteelle orgaanisen aineksen polton eli 
hehkutushäviö-määrityksen. Menetelmällä saadaan tarkka tieto maanäytteen multavuudesta, joka voi tulevaisuudessa luoda mahdollisuuksia päästökaupalle.

© Maaseutuverkosto / Martina Motzbäuchel

Muista myös laaja 
ravinneanalyysi
Laaja ravinneanalyysi 

sisältää enemmän tietoa 
maan ravinnevarastoista 
ja ravinteiden suhteista, 

maan vedenpidätyskyvystä 
sekä orgaanisen aineksen 

määrästä ja laadusta 
verrattuna normaaliin 

maa-analyysiin.
Analyysin perusteella voidaan 

tarkentaa lannoitusta, kun 
tiedetään, kuinka monta kiloa 
hehtaarilla kasveille tärkeitä 
ravinteita on käytettävissä.

Se helpottaa kasvien 
lannoitus- ja ravinne- 
suhteiden tarkastelua.
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Kasvintuotanto

Selvitä kotoisten 
rehujesi hinta
L

annoitteiden hinnan nousu on puhutta-
nut monella tilalla kuluneen talven aika-
na. Lannoitteiden raaka-aineiden hinnois-
sa nähtiin hinnan nousua pitkin kesää, 
mutta voimakkain nousu sijoittui syksylle 
ja alkutalvelle. Hinnan nousun taustalla 

on ollut muun muassa energian hinnan voimakas 
nousu ja erityisesti maakaasun hinta on vaikutta-
nut typpilannoitteen hintaan. Myöskin kaliumin 
ja fosforin raaka-ainehinnat ovat nousseet, mut-
ta eivät yhtä nopeasti kuin typen raaka-ainehinta. 

Kasvikohtainen kannattavuus
Kustannuslaskennassa tarkastellaan tilan eri kas-
vien ja lajikkeiden eroja kustannuksen näkökul-

masta, kun tiedetään käytettyjen panosten hinta 
ja määrä. Lisäksi laskennassa huomioidaan kas-
vintuotantoon sidottujen koneiden ja rakennus-
ten taloudellinen osuus kasveittain. Mikäli kas-
vukauden tapahtumat ja hinnat on viety Minun 
Maatilani -ohjelmaan suunnittelun ja lohkokir-
janpidon yhteydessä, voidaan tiedot siirtää hel-
posti laskelmaan. Tämän jälkeen tarvitsee selvit-
tää vain koneiden ja rakennusten osuus kasvin 
tuotannossa.

Vertailulaskelmat
Varsinaisen tuloksen laskemisen lisäksi on mah-
dollista laskea vertailevia laskelmia. Vertailulla 
voidaan tutkia tuotantopanosten hintojen vai-

kutusta tuotetun tuotteen arvoon, mutta myös 
esimerkiksi satotason tai työvaiheen vaikutusta 
tuotantokasvin katteeseen. 

Kun tunnetaan omien tuotteiden arvo ja kus-
tannusten kertyminen, on mahdollista täsmen-
tää tuotantoketjua pellolta ruokintaan ja vaikut-
taa näin tilan kannattavuuteen.

TERO ÅVIST
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Edellisellä kasvukaudella taloudellisesti 
parhaiten tilalla menestynyt kasvilaji ja 
syötettävän tai myytävän tuotteen pa-
ras hinta viljelijälle nykyisin viljelyme-
netelmin ja panoksin voidaan selvittää 
kasvikohtaisella kustannuslaskennalla. 
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Kasvintuotanto

Nurmien lannoitus- 
vaihtoehtoja tulevalle 
kasvukaudelle

T
eollisten lannoitteiden 
hinnat ovat olleet merkit-
tävässä nousussa. Maa-
kaasun hinnan noustessa 
ovat erityisesti typen val-
mistuskustannukset nous-

seet. Hinnat ovat vaihdelleet myös 
eri lannoitetyyppien välillä. Esimer-
kiksi fosforin hinta on ollut nousus-
sa, mutta kaliumin hinnanmuutok-
set eivät ole olleet merkittäviä. Lan-
noitetehtaat ovat rajoittaneet tuo-
tantoaan, eikä kaikkia lannoitelajeja 
ole enää saatavilla.

Tuotantoteoreettisesta näkökul-
masta tuotosten ja panosten hinta-
suhteiden muuttuessa maatalous-
yrittäjän on muutettava tuotanto-
panosten käyttöä saavuttaakseen ta-
loudellisen optimin. Pitkällä aikavä-
lillä maatalousyrittäjä voi vaikuttaa 
yrityksensä kannattavuuteen hank-
kimalla uutta tuotantoteknologi-
aa. Kasvinviljelyn näkökulmasta tä-
mä voi tarkoittaa esimerkiksi uusia 
viljelymenetelmiä tai parempia nur-
miseoksia. Lyhyellä aikavälillä, täs-
sä tapauksessa tulevaa kasvukautta 
tarkasteltaessa, maatalousyrittäjäl-
lä on rajalliset mahdollisuudet vai-
kuttaa mm. nurmien laji- ja lajikeva-
lintoihin, eikä esimerkiksi kalkituksia 
ole järkevää toteuttaa nurmivuosina. 
Käytössä oleva tuotantoteknologia-
kin voi asettaa rajoja käytettävissä 
oleville lannoitelajeille.

Laadi lannoitusstrategia
Nurmien lannoituksia suunnitellessa 
on muistettava, että karhearehut pi-
tää saada riittämään karjan tarpei-
siin. Vaikka kotieläintilalla korkeiden 
tuotantopanosten hintojen vuoksi 

päädyttäisiin tyytymään hieman al-
haisempaan tuotostasoon, se ei vai-
kuta säilörehun tarpeeseen vähentä-
västi, jos eläinmäärä pidetään sa-
mana. Lannoitusten suunnitte-
lussa kannattaakin pohtia mi-
ten lannoitteet jaetaan pel-
tolohkojen välille. Kor-
keimmat lannoitustasot 
kannattaa kohdistaa 
pelloille, mitkä antavat 
parhaan satovasteen, 
huonoimmilla pelloil-
la lannoitusta voidaan 
vähentää. 

Ykkönen, 
pikkukakkonen, 
kolmonen
Nurmien lannoitusstra-
tegiaa kannattaa myös 
pohtia satojen näkökulmas-
ta. Esimerkiksi typpilannoi-
tusta kannattaa painottaa en-
simmäiselle sadolle, koska ensim-
mäinen säilörehusato on yleensä 
maittavinta ja kevätsadolla kosteus 
ei ole kasvua rajoittava tekijä. Toisen 
säilörehusadon osalta lannoitusten 
suunnitteleminen on haastavam-
paa. Kuumuus ja kuivuus voivat hai-
tata toisen sadon kehitystä ja annet-
tu lannoitus ei tuotakaan samanlais-
ta satovastetta kuin ensimmäiselle 
sadolle. Jotkut viljelijät ovat pääty-
neet lannoittamaan toisen sadon 
reilusti alhaisemmalla lannoitemää-
rällä ja korjaavat sadon aikaistetus-
ti pois. Tämä mahdollistaa panoksi-
en kohdentamisen kolmanteen säi-
lörehusatoon ja jättää tavanomais-
ta enemmän kasvukautta kolman-
nen sadon muodostumiselle.

Mitä ravinteita ja missä 
muodossa
Luonnonvarakeskuksen nurmien pit-
käaikaisissa lannoitekokeissa fos-
forilannoituksella on saatu vain vä-
hän satovastetta. Lannoitteiden hin-
tojen ollessa ennätyksellisen korkei-
ta, voi olla paikallaan miettiä epä-
orgaanisesta fosforilannoituksesta 
luopumista. Kaliumlannoitukseen 
varteenotettava vaihtoehto on teh-
dä kaliumlannoitus nurmen perus-
tamisvaiheessa biotiitilla. Biotiitti on 
jauhemainen maanparannusaine, jo-
ka sisältää hidasliukoista kaliumia. 
Kaliumin lisäksi biotiitti sisältää kal-
siumia ja magnesiumia, mikä vuok-
si sillä on myös kalkitusvaikutusta. 
Hivenravinteiden merkitystäkään ei 
pidä unohtaa. Niiden seuraamiseen 
kannattaa hyödyntää säilörehunäyt-
teiden kivennäisanalyysejä.

Hyödynnä 
asiantuntemusta 
Nurmet tarvitsevat kasvuunsa paljon 
typpeä, fosforia ja kaliumia. Erilai-
sia kaupallisia lannoitelajeja on val-
tavasti tarjolla. Voi olla vaikeaa tai 
mahdotonta tietää mikä niistä toisi 
parhaan mahdollisen tuloksen. Kaik-
kea ei pysty tai ole järkevää itse ko-
keilla, parhaiden ja toimivien ratkai-
sujen löytämiseksi kannattaa hyö-
dyntää asiantuntijoiden apua ja tut-
kimustuloksia.

TANELI  JOUNI
RAHJA   HUHTALA

Lannoitteiden hintojen ollessa ennätyksellisen korkeita, voi olla paikallaan miettiä vaih-
toehtoisia lannoitteita. Kaliumlannoitukseen varteenotettava vaihtoehto on biotiiti, 
jauhemainen maanparannusaine, joka sisältää hidasliukoista kaliumia.

Pellon ph:t kohdalleen.
www.meesakalkki.fi

0400 171 950
Kevään toimituksiin

UPM Pietarsaaren tehtaalta.

TOIVE-
AIHE
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5%

huhtikuu

toukokuu

maaliskuu

Tukien 
valvonta

Eläintukien tilavalvonnat alkavat

Edellisen vuoden asiakirjavalvonnan ja 
kasvipeitteisyysvalvonnan tulokset 
valmistuvat 

Rekisteritietojen tarkastukset 
edellisen vuoden pinta-alatukiin

Eläintukien tilavalvontojen tulokset valmistuvat 

marraskuu

Peltovalvontojen 
maastokäyntien tulokset 
valmistuvat

Peltovalvonnat alkavat

VILJELIJÄTUKIEN VUOSIKELLO

Tukihaku 
Vipu-

palvelussa

Haku päättyy 31.1.Eläinten hyvinvointikorvaus

Haku päättyy 27.3.

Kasvihuonetuotannon tuki
Kansalliset kotieläintuet
Sokerijuurikkaan kuljetustuki

Haku päättyy 15.6.Päätukihaku
Mehiläistalouden tuki

Ympäristökorvauksen 
syysilmoitukset

Ilmoitusaika päättyy 30.10.

Ilmoitusaika päättyy 17.2.Eläinmääräilmoitukset

Peruslohkomuutokset
Tee peruslohkomuutokset 
viimeistään toukokuun 
puolivälissä.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen tai ELY-keskus tekee päätöksen tuesta. 
Ruokavirasto maksaa tuet viljelijöille useimmiten yhdessä tai kahdessa osassa. 

Ennen tuen maksamista viranomainen tarkastaa kaikki tukihakemukset ja 
varmistaa, että tuen ehdot täyttyvät. Tämän lisäksi vuosittain noin 
5 %:lle maatiloista tehdään tarkastuskäynti.

Tukiehtojen noudattamisen lisäksi valvonnalla 
pyritään takaamaan viljelijöiden oikeusturva ja 
tasapuolinen kohtelu hallinnossa.

Täydentävien ehtojen valvonnat alkavat

Edellisen vuoden täydentävien 
ehtojen valvonnan tulokset 
valmistuvat

Eläinrekisteritietojen tarkas-
tukset edellisen vuoden tukiin

Kasvulohkotietojen 
ilmoittaminen

Ilmoita kasvulohkotiedot 
viimeistään 15.6.

VIPU-PALVELUSSA VOIT YMPÄRI VUODEN

• selailla maksutapahtumia ja tulostaa maksuilmoituksia
• selailla maatilasi sitoumustietoja
• katsella perus- ja kasvulohkotietoja
• muokata maatilasi käyttöoikeuksia
• muokata osallistietoja, esimerkiksi sähköpostiosoitteita 
    ja puhelinnumeroita. 

Haku päättyy 6.3.

joulukuu

tammikuu

helmikuu

kesäkuu

Rekisteritietojen tarkastukset 
pinta-alatukiin
syyskuu

1.
2.

Haku päättyy 27.3.

Eläinrekisteritietojen 
tarkastukset hakuvuoden tukiin
elo–syyskuu

Luomuasetukseen muutoksia

Uusi luomuasetus tuli voimaan 1.1.2022 ja toi mukanaan muu-
toksia tuotantoehtoihin. Lista muutoksista löytyy Ruokaviras-
ton luomuviljelijäkirjeestä (QR-koodi).

Suuri muutos tuotantoehdoissa 1.1.2022 alkaen on, että kaikki-
en tavanomaisten jalostuseläinten hankinta tulee luvanvaraiseksi, mu-
kaan lukien siitossonnit (ei alkuperäisrodut). Mikäli siis suunnittelet 
tavanomaisessa tuotannossa olevien jalostuseläinten hankintaa, ota 
yhteyttä ELY-keskukseen. 

Mikäli sinulla on aiemmin ollut lupa nu-
pouttamiseen tai nautojen kytkettynä pitämi-
seen parsinavetassa, tulee lupa hakea uudel-
leen vuoden 2022 aikana. Muista, että ta-
vanomaisen siemenen käyttö vaatii luvan Ely-
keskukselta tai Ruokavirastolta. Mikäli sinulla 
on tavanomaista siementä varastossa ja olet 
epävarma, onko sen käyttö sallittua keväällä 
2022, ota yhteyttä ELY-keskukseen.

Kasvihuonetuen haku 2022

Sähköisen VIPU -asiointipalvelun kautta tehdyt hakemukset 
ohjautuvat automaattisesti oikeaan tukea käsittelevään Ely-
keskukseen. Paperiset liitteet, muutosilmoitus sekä muut tukeen 

liittyvät asiakirjat tulee toimittaa Pohjanmaan ELY -keskukseen. Säh-
köinen haku on auki 14.2.-10.3.2022. Paperinen kasvihuonetukiha-
kemus, lomake 109 (löytyy netistä Ruokaviraston sivuilta), mahdol-
lisine liitteineen toimitetaan Pohjanmaan Ely-keskukseen 10.3.2022 
mennessä. 

Ei enää sinkkioksidia porsaiden 
vieroitusripulin ehkäisyyn

Rehuissa saa edelleen käyttää sinkkiä rehulainsäädännön mukai-
sesti eläinten hivenainetarpeen tyydyttämiseksi. Vieroitusripulin 
ehkäisyyn sinkkiä ei voi käyttää ympäristösyiden ja antibioottire-

sistenssin lisääntymisvaaran vuoksi.

Eläinpalkkioiden haku

Eläintilat voivat hakea palkkioita verkkoasiointipalvelu Vipu-pal-
velussa 10.2.–3.3.2022. Eläinpalkkioiden ehdot löytyvät ruokavi-
rasto.fi-sivustolta. Osallistumisilmoitukset eläinpalkkioihin olivat 

voimassa vuoden 2021 loppuun asti, mutta jatkossa palkkioita on 
haettava vuosittain. Päättyneet osallistumisilmoitukset voi tarkistaa 
Vipu-palvelusta. Tiedot näkyvät Maatila-valikosta kohdasta Koti-
eläintuotanto ja maito > Osallistumisilmoitukset eläintukiin.

Palkkioiden määräytymisjaksot
• nautapalkkio / teurashiehojen palkkio 1.1.–31.12
• nautapalkkio / ruokintapäiväkohtaiset palkkiot 1.4.–31.12.
• lypsylehmäpalkkio 1.4.–31.12.
• uuhipalkkio 1.4.–31.12.
• kuttupalkkio 1.4.–31.12.
• teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio 

1.1.–31.12.

Lisätietoja QR-koodista. 

Nautarekisteri uudistuu – 
valtuudet kuntoon

Uusi nautarekisteri otetaan käyttöön maaliskuussa 2022. Ennen 
käyttöönottoa eläintenpitäjien tulee tehdä tarvittavat valtuu-
tukset, jotta tieto kulkee jatkossa nautarekisterin ja esimerkiksi 

Nasevan tai Minun Maatilani -sovelluksen välillä. Valtuutus pitää 
tehdä myös, jos maatila kuuluu tuotostarkkailuun tai emolehmä-
seurantaan tai teurastamo tekee poistoilmoitukset tilan puolesta. 
Valtuutukset tehdään Suomi.fi-valtuuksissa. Valtuutus mahdollistaa 
sen, että eläintenpitäjä ilmoittaa jatkossakin tiedot vain yhteen paik-
kaan. Esimerkiksi Mtechin Minun Maatilani -sovelluksella voi tehdä 
ilmoitukset myös viralliseen nautarekisteriin, kun eläintenpitäjä antaa 
valtuudet Mtechille sekä tietojen katseluun että ilmoittamiseen. 

Tärkein muistettava asia valtuuksien tekemisessä on, että tilatun-
nusta ei ole Ruokaviraston eläinrekistereissä kytketty Y-tunnukseen 
vaan henkilötunnukseen. Eläintenpitäjän on siis valtuutettava tarvitta-
vat yritykset henkilönä Suomi.fi-valtuuksissa, ei yrityksenä. 

Tiedot v. 2021 maksetuista viljelijä-
tuista saatavilla Vipu-palvelusta

Vipu-palvelusta löytyvät viime vuonna maatilalle maksettujen tu-
kien määrät sekä tiedot mahdollisista kuitatuista takaisinperin-
nöistä, ulosotoista, panttauksista ja lisäseuraamuksista. Tiedot 

saa Maatila-valikosta kohdasta Maksutapahtumat. Maksutapahtu-
mien näkymässä on eritelty tiedot, jotka pitää ilmoittaa verotuksessa. 
Samanlainen erittely on nyt myös maksutapahtumista saatavalla 
tulosteella. Ruokavirasto ei postita enää maatiloille yhteenvetoja 
maksetuista viljelijätuista.

Maatilojen investointituet

Vuosi 2022 on viimeinen vuosi, jolloin myönnetään maatilojen in-
vestointitukea ohjelmakauden 2014–2020 säännöillä. Investoin-
nin toteuttamiseen on aikaa kaksi vuotta, sillä todennäköisesti 

vuonna 2022 myönnettyihin investointeihin ei lisäaikaa voida myöntää. 
Maatilojen investointitukien 
valintajaksot vuonna 2022:

• 16.1.–15.3.2022
• 16.3.–15.8.2022
• 16.8.–15.10.2022

Nuoren viljelijän aloitustuen 
valintajaksot:

• 1.2.-–30.4.2022 
• 1.5.–31.7.2022 
• 1.8.–31.10.2022

Uudet lammas-, vuohi- ja sikarekis-
terin asiakaspalvelun yhteystiedot

Ruokaviraston ylläpitämien lammas- ja 
vuohirekisterin sekä sikarekisterin asiakaspalvelun 
uudet yhteystiedot:

• LAMMAS- JA VUOHIREKISTERI: Puh. 0295 205 302, posti-
osoite: Lammas- ja vuohirekisteri, Ruokavirasto, Mustialankatu 
3, 00790 HELSINKI, sähköpostiosoite: lammasvuohirekisteri@ 
ruokavirasto.fi

• SIKAREKISTERI: Puh. 0295 205 303, postiosoite: Sikarekisteri, 
Ruokavirasto, Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI, sähköposti-
osoite: sikarekisteri@ruokavirasto.fi

• Eläinrekisterien asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät nettisivuilta 
osoitteesta: www.ruokavirasto.fi

• Lammas-, vuohi- ja sikarekisterin sähköinen palvelu jatkaa samas-
sa osoitteessa kuin aiemminkin: https://elaintietojarjestelma.ruo-
kavirasto.fi/elainas/

Tuet
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Tuet

Ympäristösopimukset

U
usia ympäristösopimuksia on vuon-
na 2022 mahdollista tehdä rajoitetus-
ti, johtuen määrärahojen niukkuudes-
ta. Ympäristösopimuksista haettavik-
si tulevat kosteikkojen hoitoa ja maa-
talousluonnon monimuotoisuuden ja 

maiseman hoitoa koskevat sopimukset sekä alku-
peräiskasvilajikkeiden säilyttämistä koskeva sopi-

mus. Ympäristösopimuksien, alkuperäiskasvilajik-
keen säilyttämistä ja kasvi- ja eläingeenivarojen säi-
lyttämistä koskevien sopimusten voimassaoloa voi 
jatkaa vuodella.

Kosteikkojen hoitoa koskevan sopimuksen ja 
maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maise-
man hoitoa koskevan sopimuksen voi tehdä vilje-
lijän lisäksi myös rekisteröity yhdistys. Vesioikeu-

dellinen yhteisö voi tehdä kosteikkojen hoitoa kos-
kevan sopimuksen. Ei-tuotannollisia investointe-
ja koskevaa korvausta myönnetään uusiin kosteik-
koinvestointeihin.

RUOKAVIRASTO

Uusia luomusitoumuksia 
tehdään ja voimassa 
olevia jatketaan vuodella

L
uonnonmukaisen tuotannon ja luonnonmu-
kaisen kotieläintuotannon sitoumukset tulevat 
haettavaksi tänä keväänä. Vuonna 2022 viljeli-
jä voi antaa uuden luonnonmukaista tuotantoa 
ja luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskevan 
sitoumuksen. Olemassa oleviin luonnonmukai-

sen tuotannon ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon 
sitoumuksiin voi hakea vuoden jatkoaikaa.

Voimassa oleviin luonnonmukaisen tuotannon ja 
luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumuksiin voi 

lisätä uusjakosuunnitelmissa päätettyjä korvauskelvotto-
mia peltoaloja. Lisäys voi olla enintään 5 hehtaaria tai 
pienillä tiloilla enintään yksi hehtaari. Lisäksi luonnonmu-

kaisen tuotannon ja luonnonmukai-
sen kotieläintuotannon sitoumuksiin 
voi lisätä ehdot täyttävää pinta-alaa.

JARI TIKKANEN
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Tilakokemuksia turve- 
maiden viljelytekniikoista

RATU, rahanarvoisia vaihtoehtoja syväturpeisten 
viljelysmaiden käsittelyyn -hankkeessa kerättiin 
viljelijöiden kokemuksia ja käytänteitä turvemaiden 
viljelystä. Hankkeessa selvitettiin toimenpiteitä, joita 
turvemailla on tehty pellon kunnon parantamiseksi. 
Samalla kysyttiin mitä hyötyä niistä on ollut. 

H
anketilat kokivat, et-
tä turvepitoisen pellon 
pinnanmuotoilu on tär-
keää. Varsinkin salaoji-
tetuilla turvemailla loh-
kon pinnan tasaisuus ja 

salaojien toimivuus on oleellista. Tä-
mä varmistaa vaivattoman liikkumi-
sen pellolla sekä tasaisen ja laaduk-
kaan säilörehun. Kun vesitalous on 
kunnossa, nurmen talvituhot vähen-
tyvät ja satotaso kasvaa. Pellon kan-
tavuus parantuu, samoin rehun hy-
gieeninen laatu, kun multaa ei mene 
rehun sekaan. 

Täydennyskylvö 
Täydennyskylvöllä tavoitellaan hy-
vää ja tiheää nurmea. Osalla tiloista 
täydennyskylvöt aloitetaan jo ensim-
mäisenä nurmivuonna. Rehun laa-
tu paranee rikkakasvien vähentyessä, 
kun nurmi on tiheää. Täydennyskyl-
vöjen myötä satomäärät ovat paran-
tuneet 0-2 000 kg/ha vuodessa. 

Lannoituskokeet
Hankkeessa tehtiin nurmen lannoi-
tuskokeita kahdella pilottitilalla, toi-
nen Itä-Suomessa ja toinen Keski-
Pohjanmaalla. Keskipohjalainen lan-
noituskoe tehtiin kesällä 2021 turve-

maalla, ensimmäisen vuoden säilö-
rehunurmella. Lohkolle perustettiin 
normaalilannoituksen lisäksi nolla- 
ja ylilannoitusruudut. Normaalilan-
noituksessa ravinteita annettiin kah-
den lannoituksen aikana yhteensä N-
P-K 156-9-90 kg/ha, ympäristöehto-
jen sallimissa rajoissa. Ylilannoitus-
ruudulle ravinteita tuli yhteensä N-
P-K 236-13-136 kg/ha. Typpeä an-
nettiin ylilannoitusruudulle 40 kg/ha 
molemmille sadoille enemmän kuin 
normaalilannoituksessa. Kevätlan-
noitteen ravinnepitoisuus oli N-P-K 
(20-2-12), kesälannoitteen ravinteet 
N-P-K (22-0-12).

Koeruutujen tulokset
Kevät oli otollinen säilörehun kas-
vulle ja satoa saatiin lannoittamat-
tomaltakin ruudulta ensimmäisessä 
korjuussa noin 3 000 kuiva-ainekiloa 
hehtaarilta, normaalilannoitukses-
sa 4 400 kgka/ha ja ylilannoitusruu-
dulta 5 450 kgka/ha. Kuivuus hait-
tasi kakkossadon muodostumista. 
Turvemaa oli todella kuivaa, ensim-
mäisiä kastelevia sateita saatiin vas-
ta heinä-elokuun vaihteessa, jolloin 
olisi ollut jo normaalisti toisen sa-
don korjuun aika. Vasta sateiden jäl-
keen nurmi alkoi elpyä ja kakkossa-
to korjattiin syyskuun alkupuolella. 

Nollaruudussa toisen sadon osuus 
oli 14 % kokonaissadosta. Lannoite-
tuilla ruuduilla kakkossadon osuus 
oli molemmissa noin 30 %. Loppu-
tulos oli, että nollaruudulta saatiin 
kesän aikana satoa 3 485 kgka/ha, 
normaalilannoituksella 6 445 kg-
ka/ha ja ylilannoitus ruudulta 7 715 
kgka/ha. Sadonlisä nollaruutuun 
verrattuna oli normaalilannoituksel-
la 2 960 kgka hehtaarilta ja ylilan-

noituksella 4 230 kgka hehtaarilta. 
Koeruuduilta otettiin rehunäytteet ja 
niistä kivennäisanalyysitulokset. Loh-
kolta teetettiin laaja ravinneanalyy-

si, joka täydentää 
perinteistä vilja-
vuustutkimusta.

SARI HARJU

Hankkeet

Pellon pinnan tasaus on tärkeää turvemaalla. Se varmistaa vaivattoman liikkumisen pel-
lolla sekä tasaisen ja laadukkaan säilörehun.

Sari Harju

Rahanarvoisia vaihtoehtoja turvemaiden 
viljelyyn -hankkeessa on laadittu sähköinen 
turvepeltojen viljelyopas.

Tarkempaa tietoa oppaasta ja
lisämateriaalia QR-koodista:

Ratu-hankkeessa mukana olivat Luonnonvara- 
keskus, Maanmittauslaitos ja ProAgria Itä-Suomi, 
ProAgria Keski-Pohjanmaa ja ProAgria Keskusten Liitto. 
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Hankkeet

Ravinneratas pyörähti 
onnistuneesti loppuun

N
elivuotinen Pohjan-
maan Ravinneratas 
-hanke päättyi viime 
vuoden lopussa. Hank-
keessa järjestettiin työ-
pajoja, pellonpiennar- 

ja infotilaisuuksia sekä maastokäyn-
tejä ja retkiä. Tapahtumilla edistet-
tiin uusien toimintatapojen käyt-
töönottoa vesien suojelussa ja ravin-
teiden kierrätyksessä, lisättiin säh-
köisten vesiensuojelutyökalujen ja 
tietolähteiden käyttöä sekä tuotiin 
esille yhteistyömalleja. Yhteistyötä 
tehtiin myös alueen muiden hankkei-
den kanssa, jolloin saatiin toteutet-
tua laajempia tapahtumia.

Kohderyhmänä maan- 
omistajat, maaseutu- 
yrittäjät ja muut toimijat
Hankkeessa tarkasteltiin valuma-alu-
eiden vesiensuojelun painetekijöitä ja 
sovellettiin käytettävissä olevia säh-
köisiä tietolähteitä, työkaluja ja tut-
kimustietoa. Valituille valuma-alueil-
le laadittiin toimenpidesuosituksia ja 
valittuihin kohteisiin tehtiin esimerk-
kisuunnitelmia. Esimerkkikohteiden 
suunnittelun alkuvaiheessa otettiin 
maanomistajat ja rajanaapurit mu-
kaan maastokäynneille. 

Kohteissa kerrottiin kunnos-
tussuunnitelmista ja kunnostuksen 
merkityksestä. Samalla keskustel-
tiin mieltä askarruttavista asioista ja 

epäselvät asiat selvisivät paikan pääl-
lä. Hanketoimijoiden lisäksi paikalla 
oli kosteikkosuunnittelija. Toiminta-
tavasta saatiin myönteistä palautet-
ta. Purokunnostussuunnitelmia val-
mistui kolmelle kohteelle ja Näätin-
kiojalla päästiin käytännön kunnos-

tustoimiin. 
Koronaviruksen takia tilaisuuksia 

korvattiin 17 webinaarilla ja niiden 
tallenteet ja muut hankemateriaalit 
löytyvät hankkeen Facebook-sivuilta 
ja Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n 
kotisivuilta. Myös hankkeen loppura-

portti lisätään kotisivuille. 
Lämpimät kiitokset kaikille han-

kekumppaneille, yhteistyötahoille ja 
hankkeen toimintaan osallistuneil-
le.

SATU JÄRVENPÄÄ

Ravinnerattaassa tavoitteina oli tehostaa ravinnevirtojen hyödyntämistä, vähentää vesistökuormitusta, parantaa hankealueen vesistöjen tilaa sekä lisätä tietämystä valuma- 
alueiden painetekijöistä ja vesiensuojelusta, ravinteiden kierrätyksestä ja käytettävissä olevista uusista menetelmistä.
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HANKKEET

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

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

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

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

Ravinneratas on järjestänyt viisi 
webinaaria Skypen ja Teamsin etäyh-

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

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

SATU JÄRVENPÄÄ
projektipäällikkö
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry

Ravinteiden
kierrätystä
Ravinnerattaassa

Kuvat: Satu Järvenpää

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

Ravinneratas toimi kaksikie-
lisenä Etelä-Pohjanmaan, 
Keski-Pohjanmaa ja Poh-
janmaan maakunnissa se-
kä Pohjois-Pohjanmaalla 
Alavieskan, Kalajoen, Reis-
järven, Sievin ja Ylivieskan 
kunnissa. Hankealueella on 
useita yhteisiä erityispiirtei-
tä, kuten runsaasti happa-
mia sulfaattimaita, soita ja 
suometsiä sekä intensiivis-
tä jokilaaksoihin keskitty-
nyttä kotieläin- ja turkistuo-
tantoa. Hankkeen hallinnoi-
jana toimi Pohjanmaan vesi 
ja ympäristö ry, osatoteut-
tajina olivat Metsäkeskus, 
GTK, Luke, ProAgria Etelä-
Pohjanmaa, ProAgria Keski- 
Pohjanmaa ja Österbottens 
Svenska Lantbrukssällskap. 
Hankkeen projektipäällikkö 
oli Satu Järvenpää. 

Juha Siekkinen
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Kokemuksia peltojen 
skannauksesta

K
annuksen maaseutu-
opiston pelloilla kokeil-
tiin viime kesänä Agro-
Teknoa Jokilaaksoihin 
-hankkeen avustuksel-
la Suomessa vielä varsin 

uutta peltojen skannauspalvelua. 
Kanadalaisen SoilOptixin valmis-
tama gammaspektrometri mittaa 
maasta vapautuvaa gammasäteilyä, 
jonka perusteella maaperästä voi-
daan piirtää kartta, josta digitaaliset 
mittaustulokset ja maanäytetulokset 
yhdistämällä saadaan luotua visuaa-
linen skannauskartta. Kartasta selvi-
ää esimerkiksi maan rakenne, maala-
jikejakauma, multavuus ja ravinteet, 
kuten fosfori tai kalkituksen kannal-
ta tärkeä pH ja Ca-Mg -suhde. 

Hyödyllinen työkalu
Peltoskannaus auttaa viljelijää koh-
dentamaan arvokkaat tuotantopa-
nokset ja lannoitteet tarkemmin pel-
tolohkon sisällä niin, että tuotan-
topanoksista saadaan paras mah-
dollinen vastine, myös kalkituksen 
kohdentamisessa. Peltolohkon pe-
ruskunnostuksessa skannauskartat 

ovat erinomainen työkalu lisätä loh-
kon sadontuottopotentiaalia. 

Karttapohjat ja tulkintaohjeet
AgroTekno-hankkeessa kokeiltiin 
Hankkijan lanseeraamaa palvelua, 

joka sisälsi peltojen lohkokohtai-
sen skannauksen sekä siihen liittyvi-
en maanäytteiden ottamisen sekä val-
miit karttatulosteet ja tulkintaohjeet. 
Skannaustulosten valmistuttua tulok-
set ja kartat käytiin etäyhteydellä läpi 

Hankkijan asiantuntijan kanssa. Tu-
losten tulkinnan kannalta on tärke-
ää selvittää syyt peltolohkon sisäiseen 
vaiheluun ja käytännön toimenpitei-
siin sekä niiden korjaamiseen. Valmiit 
karttapohjat olivat erittäin selkeitä ja 
tulosten tulkintaohjeiden perusteel-
la on helppo tehdä johtopäätöksiä 
peltolohkoa korjaavista toimenpiteitä 
viljelysuunnitteluun tai esim. kalkitse-
miseen ja lannoitukseen. 

Valmiit skannauskuvat on mah-
dollista siirtää traktorin ajo-opasti-
melle, mutta myös paperinen kuva-

kartta antaa sel-
vän kuvan tarvitta-
vista viljely- ja pel-
tolohkon kunnos-
tustoimenpiteistä. 

JARI VIERIMAA

Hankkeet

Kannuksen maaseutuopiston pelloil-
la kokeiltiin AgroTeknoa Jokilaaksoi-
hin -hankkeen avustuksella viime kesä-
nä Suomessa vielä varsin uutta peltojen 
skannauspalvelua.

Jari Vierimaa

Peltoskannauksesta saatavat tulok-
set: pH, maan savi-, hieta- sekä hiesu-
pitoisuudet %-osuuksina, maan multa-
vuus-%, ravinteet: fosfori (P), kalium (K), 
kalsium (Ca), magnesium (Mg), kupari 
(Cu), sinkki (Zn) ja boori (B).

Kalkitsemista helpottavat 
skannauskarttakuvat  ➤

Lannoitusta tarkentavat 
skannauskuvat  ➤

Jari Vierimaa, p. 040 3447 256, jari.t.vierimaa@nivala.fi, www.agroteknoa.fi, https://www.facebook.com/agroteknoa

KOULUTUSKESKUS
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Hankkeet

Kannuksen opetus- 
navetta valmistumassa

Rehukeittiöön on maalattu lattiaruudut, josta lastataan kahmarilla rehua ruokinta- ja 
sekoitusrobotille.

Kannuksen uuden opetusnavetan käyttöönotto on helmikuun lopussa. Vierailijoita 
varten navetan yläpäätyyn on rakennettu ikkunallinen esittelytila, josta on näkymä 
eläintilaan.

Lisätietoja: 
Luova Kampus 2020

Traktorin hytistä ollaan mukana!

K
eski-Pohjanmaan ammatti-
opiston Kannuksen toimipai-
kan uuden opetusnavetan ra-
kennustyöt ovat hyvällä mal-
lilla. Navetan sisustaminen on 
parhaillaan käynnissä. Kalus-

teet on pääosin asennettu ja sisältä löy-
tyy parsirakenteiden lisäksi mm. Lely A5-
robotti, ruokintalaitteistot ja valssimylly, 
lehmien paikannusantennit, älyportit se-
kä maitohuoneen laitteisto tankkeineen ja 

bufferisäiliöineen.
Ruokintapöytä on pinnoitettu ja toi-

mistoon on saatu komea lankkulattia. Re-
hukeittiön lattiaan maalataan ruutuja, 
joista kahmari lastaa rehut Vectorille, ruo-
kinta- ja sekoitusrobotille. Navetan vas-
takkaisesta päädystä on kulku ikkunalli-
seen esittelytilaan, josta vierailijoiden on 
mahdollista nähdä navettaan menemät-
tä eläintilaan.

Navetan käyttöönotto on näillä näkymin 

helmikuun lopussa. Alkuvuoden koronati-
lanteesta johtuen avajaisia ei pidetä ennen 
käyttöönottoa, mutta LuovaKampus 2020 
-hankkeen puitteissa on tarkoitus järjestää 
avoimet ovet 27.-28.4.2022, jolloin tutus-

tuminen navettaan on 
mahdollista. Paikalle tu-
lee myös tavarantoimit-
tajia ja laitevalmistajia. 

KIRSI LEPPIKORPI

BIOKAASUN TUOTANTO MAATILALLA
Aika: ke 10.11.2021 klo 11.00-14.30
Paikka: Toholampi, Lylyn Pisara, Lylyntie 30
Aiheina mm. biokaasulaitokset ja niiden toiminta, käytännön kokemukset, separointilaitteet, 
investointituet. 
Tutustumiskohteena Wennströmin biokaasulaitos ja lannan separointilaitteet  
Mukana Demeca Oy:n, Eko-Erotus Oy:n, MTK Keski-Pohjanmaan, ProAgria Keski-Pohjanmaan 
ja Pohjanmaan Ely-keskuksen asiantuntijoita. 
Ilmoittautuminen (viim. 4.11.): kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat -sivuilta 
tai jari.t.vierimaa@nivala.fi  p. 040 344 7256. 
Tilaisuus järjestetään yhteistyössä AgroTeknoa Jokilaaksoihin -hankkeen kanssa. 
Kahvitarjoilu. Ennen tilaisuuden alkua mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen. 

ELÄINVALVONTAINFO HEVOSYRITTÄJILLE -webinaari
Aika: ti 16.11.2021 klo 12-15 (Teams-webinaari)
Aiheina mm. pitopaikkarekisteröinti ja kirjanpitovaatimukset, hevosten tuonti ja 
asiakirjat, lääkintä ja lääkitsemiskirjanpito, talliyrittäjä ja lakisääteiset tarkastukset. 
Asiantuntijoina mm. läänineläinlääkäreitä, valvontaeläinlääkäri, hevosjalostusliiton tunnistaja.
Ilmoittautuminen (viim. 14.11.) kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat -sivuilta tai 
ritva.jaakkola@kpedu.fi p. 044 7250 625.

MAATILOJEN VARAUTUMINEN POIKKEUSOLOIHIN
Aika: ke 1.12.2021 klo 9:00-16.00 (kahvitus ennen tilaisuuden alkua klo 8.30)
Paikka: Toholammin kunnantalo, Lampintie 5, Toholampi
Aiheina mm. varautuminen ja maatilojen merkitys, maatilojen palo- ja kemikaaliturvallisuus, 
toimenpiteet sähkön- ja vedenjakeluhäiriötilanteissa, turvallisuusasiat, säteilyturvallisuus. 
Puhumassa mm. Maanpuolustuskoulutuksen, pelastuslaitoksen, poliisin, sähköyhtiön ja 
säteilyturvakeskuksen asiantuntijoita. 
Järjestäjinä Maanpuolustuskoulutus MPK, Pohjanmaan ELY-keskus, 
MTK Keski-Pohjanmaa, Tietolinkki-hanke ja Huoltovarmuusorganisaatio.
Kahvi- ja ruokatarjoilu! Ei osallistumismaksua. 
Ilmoittautumiset (viim. 19.11.) kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat -sivuilta, 
tai Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Rhea Nykvist p. 0400 295 909

TULOSSA loppuvuoden aikana vielä mm. luomuviljelijöille webinaarit 
monivuotisten rikkojen hallinnasta sekä luomusiementuotannon mahdollisuuksista. 
Tulossa myös aurinkosähkötilaisuus. Seuraa tiedotusta! Tervetuloa mukaan! 

Tietolinkki-hanke tiedottaa

www.kpedu.fi/tietolinkki 

N
äin on useampikin 
Tietolinkki-hank-
keen osallistuja to-
dennut viime aikoi-
na. Webinaareihin 
on osallistuttu tu-

van pöydän äärestä, pellolta, au-
ton ratista ja navetasta. Jos jota-
kin hyvää on tästä poikkeukselli-
sesta ajasta ollut, niin sähköisten 
tiedonvälityskanavien hyödyntämi-
sestä on tullut meille arkipäivää. 

Hanke on järjestänyt Face-
book-live-lähetyksiä useamman 
pellon pientareelta, aiheina mm. kasvustojen talvehtimi-
nen, kasvukauden haasteet ja nurmisato. Lähetykset jatku-
vat tulevana kesänä. Videokameran kanssa on oltu liikkeel-
lä myös syysohrapelloilla, viljankuivaamolla ja suojakais-
toilla, ja tuloksia on nähtävillä hankkeen sivuilla. 

Tietolinkki-hankkeen tuottama Tukivuosikalenteri löy-
tynee monelta seinältä, ja se on myös ladattavissa hank-
keen sivuilta, samoin kuin kalenterin sähköiset muistutuk-

set. Maataloustukiin liittyvä tie-
dotus kuuluu hankkeen toimin-
taan myös tulevana keväänä. 

Kannattaa seurata Tietolinkin nettisivuja sekä Face-
book- ja Instagram-tilejä. Toiminnasta tiedotetaan myös 
hankkeen toteuttajaorganisaatioiden eli Keski-Pohjan-
maan ammattiopiston, MTK Keski-Pohjanmaan, MTK-
Pohjois-Suomen ja ProAgria Keski-Pohjanmaan someka-
navissa. 

RITVA JAAKKOLA

Tietolinkki tuottaa videomateriaa-
lia ajankohtaista maatalousaiheis-
ta. Viljankuivaamojen paloturvalli-
suutta koskevan videon kuvaukset 
tehtiin Osuuskunta Makurella Loh-
tajalla, asiantuntijana oli Allan Sysi-
metsä ja haastattelijana Niko Hyp-
pönen MTK Keski-Pohjanmaasta. 

Kuvat: Kirsi Leppikorpi

Tietolinkin sivuilta löytyy suuret 
määrät hyödyllistä tietoa webi-
naaritallenteina, videopätkinä ja 
luentomateriaaleina. Niitä kan-
nattaa hyödyntää. 
Esimerkkejä tuoreista aineis-
toista: 
-   Maatalousverotus
-   Pitopaikkarekisteröinti
-   Nautarekisterivaltuutus
-   Aurinkosähkön mahdollisuudet
-   Lääkintä ja lääkitsemis- 
    kirjanpito hevostilalla
-   Maatilan säteilyturvallisuus.

Tietolinkin nettisivut: 

Ritva Jaakkola
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RIVAKKA  KAIKILLE TILOILLE, TEHOKKAAT KOKONAISUUDET
Soita ja kysy lisää puh. 010 289 3000

Traktorilietsot
trailerilla tai nostolaite-

sovitteisena

 Siilomylly 
 spiraali-

sovituksella 
 11 kW, 15 kW, 

22kW

Imupuhallus-
valssimylly, 

                     2-kokoluokkaa  

Traktorikäyttöiset 
valssimyllyt G7, G8 ja G10

- nyt myös baggerilla!

- Kysy myös rahoitusvaihtoehdoista!

Puh. 010 289 3000  myynti@nipere.fi www.nipere.fi   

PALVELEMME    MA - PE  7 - 17    |    LA   10 - 14

  www.tyokaluassa.net

WINTER PACK 2022

(SH. 11 036 €) + TK.

9 690€ ETUSI 1346€

SPORTSMAN 570 EFI T3B
+ ALKUPERÄISET POLARIS-LISÄVARUSTEET:
 • Polaris-sähkövinssi, Testivoittaja, 2500 lbs (sh. 357 €)

 • Polaris Glacier -pikakiinnitteinen puskulevysarja 152 cm (sh. 989 €)

VARAA AIKA

VALTUUTETTUUN 

HUOLTO- &  TAKUU-

KORJAAMOON

020 741 9156

NYT!
MÖNKIJÖIDEN 

& KELKKOJEN

HUOLLOT

POLARIS MYYNTI:   020 7410 480

– HYVÄ VAIHTOEHTO VILJELYKIERTOON

www.carawayfinland.fi

KUMINA

KIINNOSTAAKO SOPIMUSVILJELY?
Soita 050 444 0524, Kjällberg
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Uudet viljelijät tervetulleita mukaan 
sopimustuotantoon.

www.evipe.com      p. 040 5111 343

Evijärven
Peruna Oy

Evijärven Peruna Oy
järjestää

toukokuussa
KEVÄT- 

JAUHATUKSEN

Seuraa, 
tykkää ja tägää 
meitä somessa

@ProAgria 
#proagria

Seuraa, tykkää ja tägää  
meitä somessa  

@ProAgria  #proagria

Wikro Systems Ab Oy
Avoinna:
7.30-16.30

Levytie 7, KOKKOLA
Puh. 06 781 6030
www.wikrosystems.fi

KOKKOLASSA  
TEITÄ PALVELEE:
Kim Andersson   
 044 780 0090
Christian Holgers   
 050 559 9227
Otto Sunabacka  
 044 776 9551
Benny Westman 
 050 3077 871

TERVETULOA!

Kompressorit ja
huoltosopimukset 

meiltä!

MYYNTI- JA ASENNUSPALVELUT
yksityis-, yritys- ja teollisuusasiakkaille

HYDRAULIIKKA ja
PNEUMATIIKKA
•  Letkut, liittimet ja
 asennus
•  Komponentit
•  Huolto ja
 suunnittelut

Kone-Ketonen 
mukana 
Proforest 
2019-messuilla 

osasto: 

E7 
Tervetuloa!

 

Nopeasti tontille
tuotuna!

Katto- ja seinäpellit,
tikkaat, lumiesteet sekä
sadevesijärjestelmät.

Teppolantie 4, Kempele. www.profiilikeskus.fi

Pyydä tarjous
soittamalla tai
tarjouslaskurilla
netissä!
08 5634 700

farmari.net

Asiaa ja                        
  elämyksiä

UUTUUDET!
KETOFORST Xtreme V2

KETO150 Karate Multi
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Ahon tilalla rehujen 
analysointi tuo kustannus- 
säästöjä ruokintaan

Marko Aho kehottaa antamaan rehujen kilpailutuksen esimerkiksi ProAgrian asiantuntijan tehtäväksi, jos itse kokee 
rehujen kilpailutuksen hankalaksi.

R
ehujen laadussa voi olla suurta vuosit-
taista vaihtelua, minkä vuoksi niiden 
analysointi on oleellista. Maatalousyh-
tymä Marko ja Petri Ahon tilalla Per-
hossa pidetään kotoisten rehujen ana-
lysointia erittäin tärkeänä. Tila hyödyn-

tääkin tehokkaasti rehunäytteenottoa. – Säävaih-
teluiden vuoksi on vaikea ennustaa kasvustojen 
perusteella, millaista tavaraa säilöön on saatu, jo-
ten otamme rehuanalyysit vähintään valmiista re-
huista, kertoo Marko Aho. Uusintanäytteitä ote-
taan tarvittaessa myös syötön edetessä, jotta var-
mistutaan jatkuvasti rehun laadusta. Korjuuaika-
näytteitä Ahon tilalla käytetään rehunteon aloi-
tusajan ja lohkojen korjuujärjestyksen varmistami-
seen ja raaka-ainenäytteitä hyödynnetään, jotta 
jo kesällä on mahdollista alustavien tietojen pe-
rusteella miettiä rehujen syöttöjärjestystä. Mar-

ko toteaakin, että näytteistä aiheutuva kustan-
nus ja lisätyö saadaan varmasti takaisin helpom-
man ruokinnansuunnittelun ja tarkentuneen ruo-
kinnan ansiosta. 

Rehujen kilpailutus 
Muuttuvista kustannuksista ostot muodostavat 
suurimman erän ja tilojen kesken suuria eroja tu-
lee esimerkiksi ostorehukustannuksissa. Tästä syy-
tä rehujen vertailu ja kilpailuttaminen on oleellis-
ta. – Rehujen kilpailutuksella saa säästöjä ruokin-
takustannuksiin, mutta tuotannon kannalta oleel-
lisinta on löytää oikeanlainen rehu täydentämään 
kotoisia rehuja. Pelkkään hintaan ei kannata tui-
jottaa, vaan myös maitomäärät ja pitoisuudet rat-
kaisevat. Myös panostaminen eläinten terveyteen 
vaikuttaa rehun valintaperusteisiin, Marko Aho 
toteaa. Monilla tiloilla valintaan vaikuttava teki-

jä voi olla myös se, saadaanko samalta toimijalta 
samalla kertaa rehut sekä lehmille että nuorkarjal-
le ja millaisella rahdilla rehut pystytään toimitta-
maan. Marko ja Petri pyrkivät tilallaan pitkiin asi-
akkuuksiin, jotta jokaista rehuerää ei välttämättä 
tarvitsisi kilpailuttaa, sillä jatkuvat muutokset ruo-
kinnassa tuovat ruokinnan suunnitteluun ja rehus-
tukseen omat haasteensa. 

Marko Aho kehottaa antamaan rehujen kilpai-
lutuksen esimerkiksi ProAgrian asiantuntijan teh-
täväksi, jos itse kokee rehujen kilpailutuksen han-
kalaksi. ProAgrian Karjakompassi-ruokinnansuun-

nitteluohjelma huomio kaikki-
en rehutoimittajien rehut. Oh-
jelma mahdollistaa rehujen ver-
tailun ja optimaalisimman re-
hustuksen valinnan tilalle.

HANNA MÄKI-ASIALA
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Kotoisten rehujen laatu vaikuttaa osto-
rehujen tarpeeseen, määrään ja laatuun. 
Analysoituihin rehuihin perustuvalla ruo-
kinnansuunnittelulla voidaan säästää rehu-
kuluissa ja valita oikea väkirehutäydennys.

Kun analysoidaan myös rehujen kivennäi-
set, voidaan helposti tarkastella kivennäis-
ten oikeellisuutta ja estää virheellisestä 
kivennäisruokinnasta johtuvia ongelmia.

Oikealla ruokinnalla vältetään lehmien yli- 
tai aliruokintatilanne.

Yliruokinta on kallista ja voi jopa sairastut-
taa eläimen. Jos tilalla syötetään täysrehua, 
jonka hinta on 350 €/tn, jo yhden kilon 
ylimäärä päivässä lehmää kohden tarkoit-
taa 50 lehmän karjassa hukattuja euroja 
karkeasti 525 €/kk ja 6 300 €/vuosi.
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Lypsyrobotin asiat etänä kuntoon

Robottiasiantuntija Sonja Pyykölä Anna ja Jukka-Pekka 
Pikkaraisen tilalla Kestilässä robottineuvontaa tekemässä. 
Sonja on automaattilypsyn valtakunnallinen huippuosaaja.

Lypsyrobotin asioita voidaan tarkastella 
etänä ympäri Suomea. Mikäli lypsy-
robottikarjassa on ongelmia esimerkiksi 
eläinliikenteen kanssa tai maitolitrojen 
määrä ei miellytä, kannattaa antaa 
asiantuntijan katsoa robotin tilannetta. 
Pienikin säätö voi näkyä nopeasti 
maitolitroissa.
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R
obottitilan ei kannata tyy-
tyä matalahkoihin lypsy-
määriin eikä ajatella, että 
karjan eläimet eivät kierrä 
enempää robotilla, sillä vi-
ka saattaa olla lypsyrobo-

tin kapasiteetin säädöissä, säilörehun 
lämpenemisessä, eläinliikenteen vää-
ränlaisessa jakautumisessa tai lypsy-
lupasäädöissä. Robottiasiantuntijoil-
le monenlaiset tilanteet ovat tuttuja, 
ja uusi (etä)silmäpari huomaa sellais-
ta, mihin tilan silmäparit ovat jo tot-
tuneet. Muistan saaneeni robottitilal-
ta soiton, jossa epäiltiin solulaskurin 
menneen rikki, koska solut olivat niin 
hyvällä tasolla. Olimme tilalla pyrki-
neet muuttamaan eläinten ruuhkau-
tumiskäytöstä ottamalla käyttöön ap-
peen lämpenemisen estoaineen. Solu-
laskuri ei ollut rikki.

Etänä, vaivattomasti, 
säännöllisesti
Useimpien tilojen kanssa on sovittu, 
että asiantuntija seuraa säännöllisin 
väliajoin etänä robotin asetuksia. Tä-
mä ennaltaehkäisee ongelmien syntyä 
ja auttaa ongelmatilanteissa. Etätyös-
kentely on tehokasta ja vaivatonta. 
Asiantuntija katsoo robotin tilanteen 
ja kun johtopäätökset on tehty, asian-
tuntija soittaa asiakkaalle valmiit ke-
hitysehdotukset. Ilman lupaa ei muu-
tella mitään, ellei niin ole sovittu. 

AMS-kehitysohjelma
Lypsyrobottitiloille on luotu oma 
AMS-kehitysohjelma, jossa räätä-
löidään tilakohtaisesti tilan toivei-
den mukaan kehityspolku. Ohjelmas-
sa voidaan esimerkiksi sopia, että yk-
si asiantuntija hoitaa etänä robotin 
asioita kuntoon ja toinen asiantuntija 
hoitaa ruokintasuunnitelmat. Ruokin-
nan asiantuntija antaa ruokintasuun-
nitelman robottiasiantuntijalle, joka 
tekee muutokset robotin tietokoneel-
le. Tilan väen ei tarvitse asiasta huo-
lehtia, ellei itse niin toivo. Muutosten 
jälkeen tehdään tsekkaus esimerkik-
si viikon tai kahden päästä ja katso-
taan, että maitomäärät lähtevät oike-
aan suuntaan. 

Työmäärä vähemmäksi
Jos toiveissa on työajan vähentymi-
nen, voidaan sopia, että robottiasi-
antuntija hoitaa robotilta työaikaan 
vaikuttavien asioiden seurannan. Tä-
mä tarkoittaa esimerkiksi ongelmaleh-
mien ennaltaehkäisyä. Ongelmaleh-
mät vievää aikaa ja myös maitolitroja. 
Asiantuntija tarkkailee lehmien eläin-
liikennettä ja asioita, jotka vaikuttavat 
lypsykapasiteettiin. Asiantuntija rea-

goi muuttuviin tilanteisiin muuttamal-
la asetuksia ja pyrkimällä pitämään 
kapasiteetin mahdollisimman hyvänä. 
Asiantuntija voi tehdä myös työlistoja 
akuuteista töistä. Lypsyrobotit kerää-
vät paljon dataa, ja datan tarkkailuun 
vaaditaan aikaa. Asiantuntijan kerää-
mät työlistat voivat auttaa arjessa ja 
vähentää navetta-aikaa.

Jos sinua kiinnostaa robottitilalle-
si räätälöity AMS-kehitysohjelma, pyy-

dä kehitysehdotus 
ProAgrian robotti-
asiantuntijaltasi.

SONJA 
PYYKÖLÄ

Kotieläin

Lypsyrobotin asiat etänä kuntoon

ProAgrian automaatti- 
lypsyn asiantuntijat 
Kun automaattilypsy on juuri alkamassa tai tuotannon tulokset jun-
naavat paikallaan ja halutaan parantaa tuotannon tehokkuutta ja 
kannattavuutta, yrittäjän tukena ovat ProAgrian automaattilypsyyn 
erikoistuneet asiantuntijat. 

ProAgrian uusi AMS - Automaattilypsyn kehitysohjelma pureu-
tuu automaattilypsyyn ja auttaa yrittäjää hyödyntämään lypsyrobottia 
monipuolisesti sekä tuotannossa että johtamisessa. Automaattilypsyn 
asiantuntija tuntee eri lypsyrobotit ja niiden mahdollisuudet sekä osaa 
hahmottaa tilakokonaisuuden monesta näkökulmasta. Yhteistyö ja 
kehityspolku räätälöityvät aina tilan omien tarpeiden mukaan.

Automaattilypsyn asiantuntijat eri puolilla maata kulkevat robotti-
tilojen rinnalla osana monialaista tilatiimiä, joka puhaltaa yhteen hii-
leen ja kulkee kohti yhdessä asetettuja tavoitteita. Yrittäjän tukena on 
ProAgrian laaja osaaminen.

Yhteistyö alkaa yrityksen nykytilan kartoituksesta, josta päästään 
tarvittaviin toimiin ja tavoitteisiin sekä niiden säännölliseen seuran-
taan. Etäseurantaa, opastusta ja tarvittavia korjausliikkeitä sekä na-
vettatapaamisia järjestetään sovitun aikataulun mukaan. Kehitystä 
seurataan kuukausittain ja esimerkiksi ruokinnan taloudellisuutta ar-
vioidaan seurantalaskelmien pohjalta. Lypsyroboteilta ja tuotosseu-
rannasta saadaan paljon tietoa, jonka hyödyntäminen ja vertailu kuu-
luvat ProAgrian asiantuntijoiden osaamiseen.

Robottineuvonnan asetusmuutoksilla on saatu maitomäärä nousemaan lappilaisella 
lypsyrobottitilalla. Etäneuvonta on valtakunnallista.

Jukka-Pekka Pikkarainen



22  ProAgria Keski-Pohjanmaa   NUMERO 1/2022      

farmari.net Seuraa meitä  
   Somessa!

Tapahtuman järjestää 
ProAgria Tapahtumat Oy

Farmari avoinna:  
to–pe 10–18,  la 10–17
Kalevankankaan  
näyttelyalueella

Farmari 2022 -maatalousnäyttely on 
täynnä ammattiasiaa, uutuuksia ja asian-
tuntijakohtaamisia – unohtamatta parhaita 
kesälomakauden elämyksiä. Esillä ovat mm. 
seuraavat aiheet: koneet, kotieläimet ja koti-
eläinteknologia, metsä ja energia, kädentai-
dot ja lähiruoka sekä erä ja vapaa-aika.

Maan parhaista 
antimista, maan 
parhaille tiloille

Kivennäiset 
ja erikois-

rehut
Valkuais- ja 
täydennys-

rehut

Luomu-
rehut

Kotimaisesta
viljastaValmistetaan 

perhe-
yrityksessä 
Utajärvellä

 

Katso koko valikoima kotisivuillamme:

www.kinnusentahtirehut.fi

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

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

info@vilomix.fi
www.vilomix.fi

Petri Koskenmäki
alue-edustaja, Keski-Pohjanmaa
petri.koskenmaki@vilomix.farm
puhelin 045 110 7597
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Panosta pötsiin
Pötsimikrobit pystyvät hajottamaan kasvien 
soluseinämäkuituja, joita yksimahaisten ruuan-
sulatus ei pysty pilkkomaan. Lisääntyessään ja 
kasvaessaan pötsimikrobit tuottavat haihtuvia 
rasvahappoja, jotka imeytyvät pötsin seinämän 
läpi naudan verenkiertoon. 

P
ötsissä muodostunut-
ta propionaattia käyte-
tään maksassa tapahtu-
van glukoosin synteesin 
lähtöaineena. Lypsyleh-
mät tarvitsevat glukoosia 

laktoosin muodostamiseen maito-
rauhasessa. Propionaattia muodos-
tuu erityisen paljon tärkkelyksen ha-
jotessa, joten lypsylehmillä riittävä 
tärkkelyksen saanti on tarpeen. Ko-
toisten viljojen tärkkelyspitoisuuk-
sissa esiintyy huomattavaa vaihte-
lua. Riittävä tärkkelyksen saanti lyp-
sylehmien ruokinnassa voidaan var-
mistaa luotettavasti vain, kun tärk-
kelyksen määrä tunnetaan. Pötsi-
mikrobien tuottamia muita naudal-
le tärkeitä haihtuvia rasvahappoja, 
etikkahappoa ja voihappoa, käyte-
tään rasvahappojen synteesissä ja 
energian lähteenä. Myös suurin osa 
nautojen tarvitsemista aminoha-
poista on peräisin pötsimikrobeis-
ta. Aminohapot imeytyvät ohutsuo-
lessa ja niitä käytetään maitorauha-
sessa sekä lihaksissa tapahtuvassa 
proteiinisynteesissä. 

Hapan pötsi
Solunseinämiä hajottavat pötsibak-
teerit eivät pysty elämään kovin hap-
pamissa olosuhteissa, joten nau-
dan kannalta on tärkeää, että pötsi 
ei happamoidu. Pötsin happamoitu-
mista tapahtuu erityisesti silloin, kun 
naudalle tarjotaan runsaasti pötsissä 
nopeasti hajoavaa tärkkelystä. Hap-
pamoituminen on voimakasta suu-
rilla viljan kerta-annoksilla. Vaikusta 
voi vähentää jakamalla vilja useam-
man kerran päivässä. Hienoksi jau-
hetussa viljassa tärkkelys on nopeas-
ti pötsimikrobien hajotettavissa. Li-
tistetty vilja happamoittaa pötsiä vä-
hemmän. Jos naudalle tehdään säi-
lörehusta, viljasta ja valkuaisesta hy-
vin suunniteltu ja valmistettu seos, 
eläimen kerralla syömä viljamäärä 
pysyy yleensä kohtuullisena. Samal-
la valkuaisen hajoamistuotteet pus-
kuroivat pötsinestettä. 

Kuitua karkearehusta
Merkittävimmät pötsinestettä pus-
kuroivat yhdisteet ovat syljessä erit-

tyvät bikarbonaatit ja fosfaatit. Syl-
keä erittyy naudan märehtiessä, mi-
tä edesauttaa riittävä kuidun saan-
ti. Tämän vuoksi nauta tarvitsee run-
saasti karkearehua, jossa on pötsi-
mikrobeille käyttökelpoisen pötsissä 
sulavan kasvinseinämäkuidun lisäksi 
myös pötsissä sulamatonta kuitua.  

Ruoki pötsimikrobeja
Pötsimikrobit tarvitsevat kasvaak-
seen paitsi sopivat olosuhteet, myös 
riittävästi valkuaisaineita ja energiaa. 
Lisäksi ne tarvitsevat tiettyjä kiven-
näisaineita. Valkuaisaineiden ja ener-
gian suhteesta voidaan laskea pötsin 
valkuaistase. Pötsin valkuaistaseen 
ollessa hyvin korkea, pötsimikrobit 
eivät pysty käyttämään rehun pötsis-
sä hajoavaa valkuaista hyödykseen. 
Tällöin on syytä kiinnittää huomio-
ta pötsimikrobien energian saantiin. 
Lehmän maksassa valkuaisen hajoa-
mistuotteista syntetisoidaan ureaa, 
joten pötsin suuri valkuaistase lisää 
veren ureapitoisuutta. Naudoilla on 
kyky erittää ureaa syljen mukana ta-
kaisin pötsiin, jolloin se on jälleen 
pötsimikrobien käytettävissä amino-
happosynteesin lähtöaineena. 

Valkuaisen yli- ja 
aliruokinta kallista
Valkuaista on pidetty perinteisesti re-
hun kalleimpana komponenttina, jo-
ten valkuaisen yliruokinta ei ole talou-
dellisesti kannattavaa. Veren korkea 
ureapitoisuus heikentää hedelmälli-
syyttä, joten se kostautuu nousseiden 

rehukustannusten lisäksi myös poiki-
mavälin lisääntymisen ja karjan päivä-
maitotuotoksen vähenemisen kautta. 

Pötsin valkuaistaseen ollessa al-
hainen valkuaisen saanti rajoittaa 
mikrobifermentaatiota ja pötsimikro-
bien aminohapposynteesiä. Näin ol-
len valkuaisen saanti heikentää paitsi 
naudan tarvitsemien aminohappojen 
määrää, myös solunseinämäkuitujen 
hajotusastetta. Mikrobifermentaation 
heikentyessä haihtuvien rasvahappo-
jen tuotanto vähenee. Tämä rajoittaa 
proteiinisynteesin lisäksi myös haihtu-
vien rasvahappojen käyttöä rasvahap-
pojen synteesin lähtöaineina ja niiden 
hajotusta energian lähteiksi. 

Mittarina maidon 
ureapitoisuus
Naudan ravitsemuksen kannalta pa-
ras tilanne on, kun pötsin valkuaista-
se on tasapainossa. Veren ureapitoi-
suus on verrannollinen maidon urea-
pitoisuuteen, joten lypsävillä pötsin 
valkuaistasetta voidaan yrittää arvi-
oida maidon ureapitoisuudesta. Täy-
sin luotettava tämä menetelmä ei 
ole, koska maidon ureapitoisuuteen 
vaikuttaa pötsissä hajonneen valku-
aisen lisäksi myös ohutsuolesta imey-
tyneiden aminohappojen hajotus 
naudan omassa metaboliassa. Luo-
tettavin tapa arvioida pötsimikrobien 
riittävää valkuaisen ja energian saan-
tia on analysoida sekä vilja, että kar-
kearehu laboratoriossa.

LIISA-MARIA PÄKKILÄ

ProAgrian maidontuotannon asiantuntijat ovat nautojen ruokinnan ja metabolian asiantuntijoita. Liisa-Maria Päkkilä on erikoistunut nautojen ruokintaan. 

Aila Ranta-Pitkänen
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Jarkko Mäkelä Ullavasta on tehnyt eläinten hyvinvoin-
tia parantavia investointeja eläintenterveyttä, työhyvin-
vointia ja eläintenhyvinvointikorvausta silmällä pitäen. 
Viimeisimmät investoinnit ovat helikopterituulettimet, 
käytävämatot, led-valaistus ja hieho-osaston parsien 
kunnostus. – Lypsylehmille asennettiin juuri neljä 
kappaletta viisi metriä halkaisijaltaan olevia helikopteri-
tuulettimia, kertoo Jarkko Mäkelä. Pitkät kuumat jaksot 
kesällä rasittavat lehmää ja ne kärsivät lämpöstressistä. 
Tuulettimesta toivotaan apua maitomäärän ja maidon 
pitoisuuksien pitämiseen samalla tasolla kuin muinakin 
vuodenaikoina. 
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Investointeihin, jotka parantavat eläinten 
hyvinvointia, on mahdollista saada tukea.

Tukea voidaan myöntää rakentamisinvestoin-
tiin ja koneen tai laitteen hankintaan, jonka 
tarkoituksena on parantaa maatalouden tuo-
tantorakennuksessa työskentelevän henkilön 
työoloja, maatalousyrityksen tuotantohygieni-
aa, eläinten hyvinvointia tai ympäristön tilaa.

Eläinten hyvinvointikorvaukset 
liittyvät muun muassa eläinten ruokintaan 
ja hoitoon, pito-olosuhteiden parantamiseen, 
laidunnukseen ja 
ulkoiluun sekä 
eläinlajikohtaisiin 
erityistoimiin.

Lisätietoja
Ruokaviraston
sivuilta: 
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Mäkelän tilalla 
huolehditaan eläinten
hyvinvoinnista
L

ämpöstressistä kärsivä umpilehmä syö huonos-
ti ja todennäköisesti tiinehtyy seuraavalla lyp-
sykaudella huonommin. Lämpöstressistä kär-
sineen umpilehmän tuotos seuraavalla kaudel-
la voi olla jopa 500-1 000 kg vähemmän kuin 
normaalisti. Myös sikiö kasvaa heikommin hei-

kentyneen aineenvaihdunnan takia.

Parsimatot
Hiehonavetan olosuhteisiin tehtiin muutoksia laitta-
malla uudet parsimatot. Jarkko Mäkelä toivookin, et-
tä polviongelmat häviäisivät panostamalla parsien mu-
kavuuteen. Nauta arvostaa luonnostaan pehmeää ma-
kuualustaa, sillä parhaimmillaan se makaa yli puolet 
vuorokaudesta. Alustan ollessa kova, tulee raskaalle 
eläimelle vaivoja. Mäkelän tilalla lypsylehmillä on peh-
meät parsipedit ja ne kuivitetaan kaksi kertaa päiväs-
sä. Riittävällä kuivituksella saadaan eläimet pysymään 
puhtaampana. Kuivitus parantaa lypsylehmien elintar-
vikehygieniaa ja maidon laatua. Samalla paranee nave-
tan ilmanlaatu, kun kuivike sitoo kosteutta ja ammo- 
niakkia.

Käytäville matot
Jalkaterveyttä parantamaan laitettiin takakiertoon ja 
robottitorille hiovat matot. Aikaisemmin mattoa on ol-
lut ruokintapöydän puoleisella käytävällä. Jalkaterveys 
on tilalla hyvällä tasolla. – Sorkat hoidetaan kolme ker-
taa vuodessa, kertoo Jarkko Mäkelä.

Valoa 16 h
Uudet led-valot automaattisella ohjauksella toimivat 
valoisuuden mukaan. – Valot kirkastuvat aamulla klo 
6 ja himmenevät klo 22. Valoisan ajan pituus lehmillä 
on 16 h, sanoo Jarkko Mäkelä. Eläinsuojien hyvä valais-
tus on tärkeä, jotta työskentely on tehokasta, turvallis-
ta ja mukavaa ja jotta se täyttää eläinten hyvinvoinnil-
le välttämättömän valon tarpeen. Lypsylehmillä tehdyt 
tutkimukset osoittavat, että 16-18 tunnin valoisa aika 
vuorokaudessa nostaa maitotuotosta 5-16 % verrattu-
na maitotuotokseen, joilla valoisan ajan pituus oli 13,5 
tuntia tai vähemmän. USA:ssa ja Kanadassa tehdyissä 
kokeissa on todettu, että navettaan kannattaa talven 
aikana järjestää pitkän päivän valaistus eli 16-18 tuntia 
valoa ja yöllä 6-8 tuntia pimeää. Maidon koostumuk-
sessa ei ole havaittu eroja, mutta tuotos on lisääntynyt 
keskimäärin 2,5 kg/pv. Hyvällä valaistuksella toivotaan 
olevan positiivinen vaikutus myös hedelmällisyyteen. 

Työhönsä sitoutunut tuottaja varmistaa eläimille 
parhaat mahdolliset olosuhteet, seuraa eläinten terve-

ydentilaa ja pitää ammattitaitonsa 
ajan tasalla. Myös tuottajan omalla 
jaksamisella ja hyvinvoinnilla on vai-
kutusta siihen, miten eläimet voivat.

KATJA KELLOKOSKI

Eläinten hyvinvointikorvauksen, tiettyjen investointitukien sekä luonnonmukaisen tuo-
tannon korvauksen ehdoissa on eläinsuojelusäädösten vähimmäisvaatimukset ylittäviä 
vaatimuksia eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi. Tukien avulla on mahdollista parantaa 
tuotantoeläinten hyvinvoinnin tilaa. Korvausta maksetaan mm. tukiehtojen noudattamises-
ta tulevasta lisätyöstä. Vuonna 2020 eläinten hyvinvointikorvausta haki 56 % nautatiloista.
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Varautuminen on 
parasta riskienhallintaa

M
itä tapahtuisi, jos joku avainhen-
kilöistä sairastuisi pidemmäksi ai-
kaa ja tuuraaja ei olisikaan tuttu? 
Rutiinityöt sujuisivat varmaan, 
mikäli arjen tekemisen tiedot ovat 
ajan tasalla ja ymmärrettävästi 

merkitty työohjeisiin ja varastotavara riittää. Silti 
esim. hedelmällisyyspuolella voi jo lyhyessä ajas-
sa mennä poikimarytmi vinksalleen, tulevaisuuden 
toivoiksi katsottuja lehmävasikoita menehtyy tai 
tulee muuta laatutappiota.

Varautuminen aloitetaan 
riskianalyysistä
Muinoin tehdyn riskianalyysin suora työpöytäpäi-
vittäminen ei ole järkevää tilasokeuden takia. Kun 
mietitään, mikä asia oikeasti voi halvaannuttaa 
yritystoiminnan, jatkuvuuden kannalta keskeiset 
riskit arvioidaan ensin. Arkityöt kannattaa kirja-
ta ylös, jotta töiden sakkaaminen ei alkaisi heti 
ensimmäisestä poissaolopäivästä. Todella tärkeää 
on laatia epäsäännöllisten töiden lista, sillä niistä 
ei edes vakilomittaja ole aina tietoinen.

Verottaja, lainat ja laskut eivät pitkää odota il-
man seuraamuksia, joten valtakirjat ja järjestelmi-
en tunnukset salasanoineen on saatettava vara-
henkilön tietoon. Ajantasainen varastokirjanpito, 
hankittu sadonvara ja laadittu viljelysuunnitelma 
tuovat kasvipuolella jo hieman helpotusta. Hädän 
tullen apua antavat esim. tuttavaviljelijät. Pellol-
la viiveet ja virheet vaikuttavat nopeasti satoa hei-
kentäen ja vaikuttaen negatiivisesti kotieläinpuo-
len tuotantoon ja maatilan talouteen. Lisäksi hei-
jastusvaikutus kestää pitkään.

Tuleeko vettä, entä sähköä
Jos maatilalla on hyvä varahenkilöjärjestelmä, pe-
rehdyttäminen kunnossa ja selkeät työohjeet, mur-
heita voi tulla vesi- tai sähkökatkoksissa. Koneel-
listetuilla kotieläintiloilla varavirtalähteitä yleensä 
on. Osaavathan kaikki tilalla niitä käyttää? Miten 
vedensaanti turvataan pidempiaikaisessa vesikat-
koksessa? Hyvin suunniteltu kunnallinen vesihuol-
to voi toimittaa vettä säiliöautoilla puskurisäiliöi-
hin. Karjatilalla säiliöiden pitää olla aika isot, kun 
esim. keskituottoisen lehmän juomavedentarpee-
seen on syytä varata noin 100 l/lehmä/vrk.

Ennakointi kannattaa
Laiterikkojen osalta kannattaa varmistaa keskeis-
ten varaosien saatavuus ja varastopaikat. Kulku-
reittien ja varastojen järjestys ja selkeys helpottavat 
huomattavasti arkea sekä lisäävät työturvallisuut-
ta. Tosissaan pitää ottaa myös paloturvallisuus-
asiat, sillä vakuutuskorvaustilastojen mukaan jo-
ka toinen päivä jollain tilalla syttyy tulipalo. Palo-

tarkastus tehdään vähintään kymmenen vuoden 
välein ja eläinten kokoontumispaikat mahdollis-
ten tulipalojen varalta mietitään ennakkoon. Hyvä 
riskienhallinta alentaa vakuutusmaksuja, huolima-
ton toiminta leikkaa vakuutuskorvauksia.

Suojautuminen ja suojaimet
Pienkone- ja traktoritapaturmissa henkilövahingot 
vähenevät, jos voi käyttää turvavyötä. Laitetukok-
sen purku on turvallisempaa laitteen ollessa sam-
mutettuna. Suojakypärän ja -lasien käyttö puolit-
taa päähän kohdistuvien tapaturmien määrän ja 
voi pelastaa jopa hengen. Käsien ja ihon kautta on 
kemikaalikuormitusta helppo saada, joten tilalla 
olevien kemikaalien osalta on syytä tutustua käyt-
töturvallisuustiedotteisiin, listata kemikaaliluette-
lo ajan tasalle ja käyttää oikealla tavalla tarkoituk-
senmukaista suojavaatetusta.

Asiantuntija-apua Neuvolla
Työterveyshuolto auttaa ja ProAgrioiden asiantun-
tijat tarjoavat apua mm. tuotannon kehittämi-
seen, arjen sujuvoittamiseen, työvoimakysymyk-
siin, riskien hallintaan ja varautumiseen. Kartoitus 
ja ennakoiva työ voidaan aloittaa Neuvo-rahalla. 
On mukavampaa ja halvempaa ennakoida vahin-

got, joten varaudutaan riskei-
hin mieluimmin niinä hyvinä ja 
huolettomina päivinä.

LIISA KOSKELA

Kun kaikilla tavaroilla on omat osoitteensa ja ne palau-
tetaan käytön jälkeen paikoilleen, sujuvoittaa se paljon 
työntekoa. 

Kastelujärjestelmän lähdöt pitää merkitä tarkkaan, jotta 
kasvituotannossa ei satu virheitä.

Sähkön korkea hinta parantaa aurinko-
sähköjärjestelmien kannattavuutta

T
ällä hetkellä korkea sähkön 
hinta parantaa merkittä-
västi aurinkosähköjärjestel-
mien kannattavuutta maa-
tiloilla. Korkeaa sähkön hin-

taa maksavilla maatiloilla aurinko-
sähköjärjestelmien takaisinmaksuai-
ka näyttää olevan hyvin lyhyt. Pit-
källä aikajänteellä tarkasteltuna säh-
kön hinta pitää arvioida aurinkosäh-

köjärjestelmän kannattavuusarvioin-
nissa. 

Aurinkosähköjärjestelmiin on 
saatavissa investointitukia. Maata-
louden investointitukia voi hakea 
jatkuvasti. Meneillään oleva tukijak-
so päättyy 15.3.2022. Aurinkosäh-
köjärjestelmän kannattavuuden sel-
vittämiseen voidaan hyödyntää Neu-
vo-palvelua. 

JARI TIKKANEN
Energia-asiantuntija

Korkeasta sähkön hinnasta johtuen maatilojen aurinko-
sähköjärjestelmien takaisinmaksuaika on oleellisesti ly-
hentynyt. Aurinkosähköjärjestelmiin on saatavissa in-
vestointitukea. Lisätietoja Ely-keskuksesta.

Maataloudessa sattuu vuosittain tuhansia 
tapaturmia, joista n. 25 % tapahtuu konei-
den kanssa. Tilastot muistuttavat myös kä-
sien, pään ja vartalon suojaustarpeesta, sillä 
esim. päähän kohdistuu 19 % tapaturmista, 
käsiin 31 %, alaraajoihin 12 % ja käsivarsiin 7 
%. Ajankuvaan kuuluvat myös esim. tartunta-
taudit ja ärsytysastmapuolella mm. happo- ja 
emäshuurut, lantakaasut ja bakteeripuolelta 
mm. haastavat endotoksiinit.

Kuvat: Liisa Koskela

Jari Tikkanen
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Maidon sopimusmäärän 
optimointi yksikkö- 
kustannuslaskurilla

P
erinteisesti maitotilat ovat 
pyrkineet tuloksensa kas-
vattamiseen tuotannon li-
säyksellä. Sopimustuotan-
non myötä paremman tu-
loksen tavoittelu suurem-

man maitomäärän avulla on vaih-
tunut tuotantopanosten käytön op-
timointiin ja kulujen karsimiseen. 
Vaikka maidon määrän kautta tulo-
jen kasvattaminen ei enää määrään-
sä enempää onnistu, täytyy muistaa, 
että maidon rasva- ja valkuaispitoi-
suuksilla voidaan vaikuttaa maitoti-
liin. Asialla voi olla suuri vaikutus tu-
lon muodostumisessa. 

Maidon tuotantokustannus
A-määrä kannattaa kaikkien maito-
tilojen pyrkiä hyödyntämään täysi-
määräisesti. Se, kannattaako B-mää-
rän maitoa tuottaa, riippuu kyseisen 
tilan maidon tuotantokustannukses-
ta. Oman tilan maidon tuotantokus-
tannuksia voi arvioida esimerkiksi 
maidon yksikkökustannuslaskurilla, 

joka löytyy Minun maatilani -ohjel-
mistosta ja on avoin kaikille valiolai-
sille sekä tuotosseurantaan kuuluvil-
le tiloille. Laskuriin syötetään tiedot 
tilan tuloista ja menoista tai ne voi-
daan hakea suoraan WebWakka-kir-
janpito-ohjelmasta, jos se on käytös-
sä. Laskurin täyttämisen jälkeen tila 
pääsee vertailemaan omia tuotanto-
kustannuksiaan muihin tiloihin. Las-
kuri näyttää tilan tulot ja menot niin 
litra- kuin lehmäkohtaisestikin. 

Budjetti
Budjetoinnin tärkeyttä ei voi olla ko-
rostamatta. Kun maidontuotanto pi-
detään tasaisena, ovat tulot parem-
min ennustettavissa. Suosittelen tu-
lojen ja menojen arvioimista ainakin 
vuodeksi eteenpäin kuukausitasolla, 
jotta nähdään konkreettisesti kassan 
kehitys tulevaisuudessa ja pystytään 
arvioimaan, mihin ajankohtaan han-
kinnat kannattaa ajoittaa. Kun nu-
merot ovat tiedossa, löytyvät myös 
keinot kassatilanteen parantamisek-

si. Varsinkin tiloilla, joissa on useam-
pia yrittäjiä, budjetti auttaa kaikkia 
hahmottamaan tilan kassavarojen 
kehitystä. Tällöin suunnitelmat ei-
vät ole yhden henkilön päässä, vaan 
kaikilla on jonkinlainen käsitys tilan-
teesta. Budjettia tulee myös seurata, 
jotta siitä saadaan paras hyöty. 

EMMA
KATAJAMÄKI

Valiolaiset maitotilat ovat opetelleet toimimaan 
sopimustuotannon asettamissa puitteissa. 
Osalla tiloista on jouduttu tekemään enemmän 
toimia tuotannon sopeuttamisen eteen kuin 
toisilla, mutta kaikkien olisi hyvä viimeistään 
tässä vaiheessa pysähtyä miettimään, miten 
tehdyt toimet ovat onnistuneet ja mitä jatkossa 
on tehtävissä. 
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Bisnes+ käyttäjä- 
kokemuksia Rauman tilalta

Kaustislaiset Outi ja Kari Rauma seuraavat Minun Maatilani -ohjelmistosta löytyvän 
Bisnes+:n tuloksia ja mittareita sekä niiden vertailua muiden tilojen vastaaviin tuloksiin. 

Bisnes+ -mobiili
Bisnes+ on maksuton tilan 
johtamisen työkalu Minun 

Maatilassani. Viimeisimmässä 
päivityksessä julkaistiin 

mobiiliversio, joten käyttö on 
kätevää myös älypuhelimella. 

Kari Rauma

Tavoitetaulu
Uutena osiona Bisnes+:aan 
tuotiin Tavoitetaulu, joka 

on tarkoitettu tilan tavoit-
teiden määrittämiseen 

sekä seurantaan. Tavoite-
tauluun voi lisätä tavoit-
teita tietylle vuodelle tai 
niistä voi tehdä jatkuvia. 

Tavoitteita voi lisätä 
itse tai yhdessä asian- 

tuntijan kanssa.

O
uti ja Kari Rauma 
Kaustiselta käyttä-
vät Minun maatila-
ni -ohjelmistosta löy-
tyvää Bisnes+ -sovel-
lusta. Tilan tiedot 

-näkymästä näkee nopeasti pal-
jonko keskituotos, energiakorjat-
tu maitomäärä tai meijeriin men-
neen maidon määrä on. – Tulok-
sia ja mittareita tulee silmäiltyä 
aina kun Bisnes+ avautuu tieto-
koneelle. Minun maatilani -ohjel-
maa avatessa Bisnes+:n sivu auke-
aakin ensimmäiseksi, toteaa Ka-
ri Rauma. 

Tilan väki kertoo, että mitta-
reiden värit kiinnittävät huomio-
ta. – On mukava seurata, miten 

vertailussa pärjää esimerkiksi mai-
totuotoksessa verrattuna muihin 
tiloihin, sanoo Outi. Dokumentti-
pankki on hyvä dokumenttien säi-
lytyspaikka. Valmis kansiorakenne 
mm. peltopuolen asioille saa kii-
tosta. – Valmiisiin kansioihin saa 
helposti vietyä mm. kasvinsuoje-
lutodistukset, viljelysuunnitelmat 
tai lanta-analyysit, ja mahdollisia 
tarkastuksia varten kaikki tiedot 
löytyvät yhdestä paikasta, kerto-
vat Outi ja Kari Rauma.

Dokumenttipankin kansi-
oihin tilan asiantuntijat pää-
sevät tallentamaan dokument-
teja, josta ne ovat helposti löy-
dettävissä. – Ajankohtaiset asi-
at voisivat olla selvemmin nähtä-

villä, jolloin ne huomaisi parem-
min, vinkkaa tilanväki Bisnes+:n 
kehitystarpeista.

KATJA
KELLOKOSKI
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Kannattavuuskirjanpito 
kannattaa – tule mukaan!

K
annattavuuskirjanpidos-
sa seurataan Suomen 
maatalous- ja puutarha-
yritysten talouskehitys-
tä. ProAgria kerää kan-
nattavuuskirjanpitotiloil-

ta maatalouden ja avomaapuutar-
hatuotannon aineistot. Kannatta-
vuuskirjanpidossa on koko Suomes-
ta mukana noin 730 yritystä, joista 
ProAgria Keski-Pohjanmaan alueel-
ta noin 30 yrittäjää. Mukaan tarvi-
taan lisää yrityksiä. Mukaan pääsee 
ottamalla yhteyttä ProAgria Keski-
Pohjanmaan kannattavuuskirjanpi-
toasiantuntija Seija Roimelaan. Toi-
minnasta vastaa Suomessa Luon-
nonvarakeskus Luken Tilastopalve-
lut -yksikkö. 

Kannattavuuskirjanpito on täy-
sin ilmaista kannattavuuskirjanpito-
tiloille. Yrittäjä saa monipuolisia las-
kelmia ja raportteja tilansa talou-
den seurantaa, vertailua ja kehittä-
mistä varten. Tilinpäätösraportti si-
sältää tulos- ja taselaskelmat, tuot-
to- ja kustannuserittelyt sekä maksu-
valmiuslaskelman. Näiden perusteel-
la raporttiin lasketaan yrityksen kan-
nattavuutta, vakavaraisuutta ja mak-
suvalmiutta kuvaavat tunnusluvut.

Vertailutiedot
Vertailuraportti sisältää kahden vii-
meisimmän tilikauden tilinpäätös-
laskelman ja tunnuslukujen lisäksi 
myös pidempiä aikasarjoja tärkeim-
mistä tunnusluvuista. Vertailua var-
ten omien tietojen rinnalla esitetään 
saman tuotantosuunnan samanko-
koisten kirjanpitotilojen keskiarvotie-
toja sekä näistä tiloista muodostet-
tujen hyvän ja heikon kannattavuus-
ryhmän tuloksia.

Tulokset Taloustohtorissa
Yrittäjä näkee oman yrityksensä ta-
loustulokset myös kirjautumalla Ta-
loustohtori-verkkopalveluun (www.

luke.fi/taloustohtori). Raportteihin 
voi valita vertailua varten myös mui-
den tilaryhmien keskiarvotulokset ja 
oman tilaryhmän hyvät/heikot -ryh-
mien tulokset. 

Taloustohtorin kasvihuonekaa-
sutulospalveluun avattiin 2021 kir-
janpitotiloille tilakohtaiset kasvihuo-
nekaasu- sekä hiilitasetulokset. Ke-
vään 2022 aikana kyetään ProAgria 
Keski-Pohjanmaan kirjanpitotilois-
ta noin 65 % tarjoamaan lohkokoh-
taiset pellonlaatuluokkatulokset Pel-
toOptimi-palvelusta. Satelliittikart-
toihin perustuvat luokitustulokset on 
laskettu huomattavasti suuremmalle 
yritysjoukolle, joten sijainnista riip-
puen uudetkin kirjanpitotilat saatta-
vat saada tulokset heti. Vuoden 2022 
aikana on tavoite tarjota yrittäjille 
mm. ravinnetasetulokset. 

Lähtötiedot verokirjanpidosta
Kannattavuuskirjanpitotuloksiin tar-
vittavat tulo- ja menotiedot saadaan 
tilan verokirjanpidosta. Lisäksi tarvi-
taan viljelyalat, tuotantomäärät, tuo-
te- ja panosvarastot sekä kotieläimet, 
käyttöomaisuustiedot ja työtunti-
määrät. ProAgria Keski-Pohjanmaan 
kirjanpitoasiantuntija kerää tiedot ja 
tallentaa ne Luken tietokantaan. Lu-
kessa tuloksista tuotetaan tilalle eri-
laiset talousraportit.

Tukipolitiikan takana 
kannattavuuskirjanpito
Kannattavuuskirjanpitotuloksia hyö-
dynnetään Suomen maatalouspoli-
tiikan suunnittelussa ja vaikutusseu-
rannassa. Aineistolla on tärkeä mer-
kitys myös neuvoteltaessa EU:n kans-

sa tukipolitiikasta sekä Suomen oi-
keudesta maksaa kansallisia tukia. 
EU luottaa aineistoon, koska tun-
tee aineiston. Se toimitetaan laki-
sääteisesti EU:n FADN-tietojärjestel-
mään, joka on EU:n laajuinen maa-
talouden kirjanpitotietokanta, jota 
EU käyttää yhteisen maatalouspoli-
tiikan suunnittelussa ja vaikutusten 
seurannassa. 

Kirjanpitotietoja ei koskaan käy-
tetä tilojen valvontaan tai tarkastuk-
siin. Tiedot ovat luottamuksellisia ja 
tulokset julkaistaan vain keskiarvo-
tasolla. 

ARTO LATUKKA
Tutkimuspäällikkö, maatalouden 
kannattavuuskirjanpito
Luonnonvarakeskus (Luke)

Pixabay

ProAika helpottaa työajan seurantaa

ProAika on helppokäyttöinen so-
vellus työajanseurantatiedon ke-
räämiseen. Valmiiden maatiloil-

le suunniteltujen työtehtävien lisäksi 
sovellukseen voi lisätä omia seuratta-
via työtehtäviä. Puhelimella käytettä-
vä sovellus tuottaa kattavia raportte-
ja ajankäytöstä työvaiheittain ja työn-
tekijöittäin. ProAika on osa Minun 
Maatilani -ohjelmistoja. 

ProAika-sovelluksen voi ostaa 
Minun Maatilani -ohjelmasta  

www.minunmaatilani.fi -sivuilta 
tai tilata Minun Maatilani -ohjelmis-
totuesta puh. 09 8566 5959, 
tuki@mtech.fi (ark. 8.15-16.00).

Katso 
ProAjasta
lyhyt video: 

Makasiini avuksi 
varastokirjanpitoon

Makasiini on ProAgrian uusi varasto-
kirjanpitosovellus, joka tulee käyt-
töön vuoden 2022 aikana.

Makasiini toimii mobiilisti ja taipuu 
moneen tarkoitukseen tuotteiden, omai-
suuden, koneiden ja rakennusten kirjauk-
sissa. Sovellus helpottaa myös kannatta-
vuuskirjanpitotilojen tiedonkeruuta.

Makasiini on osa Minun Maatilani 
-ohjelmistoa.

Ota yhteyttä!
Seija Roimela
Kannattavuus-

kirjanpitoasiantuntija
p. 040 8479 740

seija.roimela@proagria.fi
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Verotilinpäätös 2021

E
sitäytetty veroilmoitus on syytä aina tar-
kistaa ja lisätä siihen uupuvat vähennyk-
set ja tulot. Se kannattaa täyttää Oma-
Verossa, koska siellä se on helpointa. 
Maatalousyhtymien tulee tarkistaa esi-
täytetyt veroilmoitukset erityisellä huo-

lella keväällä, samoin kuin veropäätökset syyske-
sällä. Eniten virheitä yhtymien veropäätöksissä on 
korkojen vähentämättä jättämisessä ja nettovaral-
lisuuden laskennassa. Niillä molemmilla on merki-
tystä verotuksen määrään. Vastuu virheiden kor-
jauksista on yrittäjillä, ei verottajalla. Maatalous-
yhtymien osalta voi laittaa 2-lomakkeen mukana 
postilla menemään 50B-lomakkeen, koska sillä il-
moitetaan yhtymän osakkaan yhtymään kohdis-
tuvat maatalousvelkojen määrät ja korot, jolloin 
ne toivottavasti tulevat oikein esitäytetylle verolo-
makkeelle.

Verosuunnittelu vaatii henkilökohtaiseen tu-
lonlähteeseen liittyvien vähennysten ja lisätulojen 
selvityksiä maatalouden tilinpäätöksen teon yhtey- 
dessä, mm. kotitalousvähennykset, matkakulut, 
luovutusvoitot ja pääomatulot vuokrahuoneistois-
ta, vaikka niitä ei liitetä 2-lomakkeen mukaan. Sel-
vitysliitteet annetaan esitäytetyn veroilmoituksen 
mukana tai ne voi käydä lisäämässä OmaVerossa 
kohdassa Tulojen ja vähennysten ilmoittaminen. 
Verotuksen suunnittelun takia ne täytyy kuitenkin 
tietää tilinpäätöksen yhteydessä, joten on järke-
vää laittaa selvitykset henkilön OmaVeroon samal-
la kerralla kuin 2-lomakekin.

Verotuksen suunnitelmallisuus
Vuoden 2021 verotukseen voi vaikuttaa enää pää-
omatulo-osuuden määrityksellä joko 0 %, 10 % tai 
20 %:ksi, käyttöomaisuuden poistomäärillä sekä 
tulontasausvarauksen käytöllä. Käytettävissä on 
myös laskennallisia ja arvionvaraisia vähennyksiä, 
kuten työhuone- ja moottorisahavähennys, mut-
ta niiden vaikutus on pieni. Merkittävin vähennyk-
sistä on matkakuluvähennys, mikä vaatii ajopäi-
väkirjan ylläpitoa. Nyrkkisääntönä voi sanoa, et-
tä se kannattaa. 

Verotuksen päätavoite on vuosittain tasaisesti 
kasvava verotettava kokonaistulo. Veropelko voi joh-
taa siihen, että työstä ei saa kunnon palkkaa, koska 
verotettavaa tuloa ei ole halua nostaa. Tämä ajattelu 
alentaa maatalousyrittäjän tuntipalkkaa laajentavil-
la tiloilla, kun työ lisääntyy, mutta tulos ei.

Poistojen määrittäminen
Pitkällä tähtäimellä ei ole taloudellisesti eikä ve-
rotuksellisesti järkevää tehdä koneista ja raken-
nuksista etupainotteisia poistoja, vaan poistopro-
sentti pitää suhteuttaa investoidun koneen tai ra-
kennuksen suunnitelmanmukaiseen käyttöaikaan. 
Tällöin poistoja riittää investoinnin tuottoajalle, 
eikä synnytetä maksuvalmiusongelmaa. Verottajan 
saa osallistumaan hankinnan kuoletukseen silloin 
isommalla prosenttiosuudella, kuin täysiä poistoja 
käytettäessä. Sen takia vuosille 2020-2023 myön-
nettyä uusien koneiden tuplapoistomahdollisuut-
ta (50 %/v) ei ole järkevää käyttää ollenkaan.

Perussääntö on, että poistot eivät ylitä lyhen-
nysten määrää. Tällöin tilan nettovarallisuus ei 
heikkene, vaan paranee. Nyrkkisääntö rakennuk-
sille sopivasta poistoprosentista on 7 % ja koneil-
le 15 %. Nämä poistotasot vastaavat 14,5 ja 6,5 
vuoden käyttöaikoja. Investointeihin otettujen lai-
nojen lyhennykset on syytä pitää samassa tahdis-

sa poistoaikojen kans-
sa, jottei jouduta mak-
samaan poistot ylittävi-
en lyhennysten osalta li-
säksi veroakin. 

Vuosille 2020-2023 
kohdennetulle uusien ko-
neiden tuplapoistoille ei 
maatalouden verosuunnit-
telussa ole käytännön tarvetta. Perus-
tetta sille ei ole maatalouden tuloksentekokyvyn-
kään puolesta nyt, eikä parina tulevana vuotena-
kaan. Veroja ei kannata säästää väärässä paikassa 
eli alhaisilla tulotasoilla. Etenkin alle 27 900 € an-
siotulotasolla poistojen verohyöty jää hyvin alhai-
seksi (n. 20 % tasolle tai alle).

Yleensä ei kannata ottaa annuiteetti- tai ta-
saerälainaa, vaan tasalyhennyslaina, koska sillä 
poistot on helpompi tasoittaa vastamaan lyhen-
nyksiä. Lisäksi tasalyhennyslainassa korkomeno-
kin on alhaisempi. 

Tulontasausvaraus
Tulontasausvarausta tulisi käyttää vain verotet-
tavan tuloksen vuotuisten vaihteluiden tasaami-
seen. Varauksen käyttäminen investointeihin syn-
nyttää piilevää verovelkaa, joka tulee myöhemmin 
maksettavaksi. Jos tasausvarausta käytetään in-
vestointeihin, on puolet varauksen määrästä lait-
tava talteen, jotta varaukseen liittyvä piilevä vero-
velka pystytään hoitamaan. 

Epäedullisimmin tulontasausvarausta käyte-
tään silloin, kun se kohdennetaan koneisiin tai 
rakennuksiin, jotka hankitaan velkarahalla. Kun 
10 000 € kone on hankittu velaksi ja se poistetaan 
varauksella nollille, joudutaan lyhennykset hoita-
maan täysin verotettavalla tulolla. Kun ei ole pois-
toja, ei ole verottomia tulojakaan, joilla lyhentää 
velkaa ilman maksuvalmiusongelmaa. Lyhentääk-
seen eurolla velkaa, on eurosta pitänyt maksaa jo 
vero, eli 10 000 € lyhennys syö tilan tuloksesta pa-
himmillaan 20 000 € marginaaliveron tasosta riip-
puen. Ei olekaan ihme, jos tila joutuu maksuval-
miusongelmiin! 

Jos investoinnin pystyy tekemään täysin omalla 
rahalla, ei tasausvarausta käytettäessä synny piile-
vää verovelkaa. Vain kannattavan tilan voi ajatel-
la käyttävän tasausvarausta näin, mutta silloinkin 
mieluiten pienimpien poistoprosenttien kohteisiin 
ja sielläkin mieluiten salaojiin, koska se ei vaikuta 
negatiivisesti nettovarallisuuteen.

Paras tulontasausvaraustapa
Vuonna 2021 kannattaa tulouttaa hyvän tuotta-
jahinnan aikana kertyneitä tasausvarauksia suo-
raan tuloksi, jos tulostaso on alentunut vuodes-
ta 2020. Tällöin saadaan siirrettyä verotusta kor-
keammasta veroasteesta matalampaan (esim. va-
jaasta 50 %:sta jopa alle 30 % tasolle). Tällä het-
kellä tilojen tulokset näyttävät kuitenkin olevan 
edellisvuosien tasoa, mutta vaihtelua toki esiin-
tyy. Tulevien vuosien voidaan arvioida nykyisellä 
kustannusrakenteella olevan selvästi huonompia 
kuin aikaisemmat vuodet. Todennäköisesti vuosi-
na 2022 ja 2023 on paras hetki tasausvarausten 
tuloutukselle.

Tasausvarauksia lienee tehty sen takia, ettei sil-
tä tulon osalta ole haluttu maksaa korkeaa veroa. 
Alhaisen tuottajahinnan aikana on järkevää mak-
saa vero aikaisempien vuosien siirretystä tulosta. 

Jos varauksen 
jättää tulouttamat-
ta, tilalla ei välttämät-
tä ole mahdollisuutta lei-
kata tulosta, kun tuottajahinta seuraavan kerran 
nousee. Tilan verotettavaa tuloa ei myöskään kan-
nata laskea niin alas kuin tuottajahinnan alene-
ma antaisi varaa, vaan purkaa kertyneitä tasaus-
varauksia tuloksi, ja lisäksi alentaa poistoja, jotta 
voi kerryttää nettovarallisuutta seuraavaa tuotta-
jahinnan nousukautta varten. Hyvällä nettovaralli-
suudella tuloksen nousun verotus saadaan hoidet-
tua kevyellä jopa reilusti alle 30 % keskimääräisel-
lä verotasolla. Korkea nettovarallisuus on edullista 
silloinkin, kun tila yhtiöitetään. 

Varauksen purkaminen suoraan tuloksi on 
edullista silloinkin, kun on suuria yksittäisiä suo-
ria rahamenoja polttoöljyssä, kalkituksessa, oji-
tuksessa, teiden, koneiden tai rakennusten kun-
nossapitokuluissa yms. Tuloutuksen avulla kuluja 
voidaan myös jaksottaa verotuksessa useammal-
le vuodelle eli menon koko tuottoajalle, esim. jos 
on ostettu lannoitteet tuplana, niin tuloutetaan 
tasausvarausta puolet menon määrästä hankin-
tavuodelle.

Varausta voi käyttää verotettavan tuloksen ta-
saamiseen myös katovuoden aiheuttamien myyn-
titulojen notkahduksen takia, mutta varauksia on 
täytynyt sitä ennen tehdä. Samoin, jos rehujen han-
kintamenot nousevat nopeammin kuin myyntitulot 
kotieläintaloudessa, kustannusten nousun vaiku-
tusta voidaan tasata tasausvarausta tulouttamalla. 

Maatilan kannattaa pitää tasausvarauksia si-
sässä kolmelle vuodelle jaksotettuna n. 10 % lii-
kevaihdosta. Varauksia tehdessä tulosta ei kuiten-
kaan kannata turhaan alentaa, vaan kannattaa 
alentaa poistoja niin, että tulos säilyy normaali-
tasolla. Eli 200 000 € liikevaihdolla oleva tila te-
kee kolmena peräkkäisenä normaalivuonna 6 500 
€ varauksen, joita se neljännestä vuodesta eteen-
päin vain ylläpitää, voidakseen käyttää varausta 
huonon vuoden tulon tasaukseen. Tulostason yl-
läpitämiseksi kannattaa vastaavasti alentaa pois-
toja, mikä nostaa seuraavan vuoden pääomatu-
lo-osuutta, joka alentaa verotusta. Järkevää on 
myös se, että tasausvarauksia on sisässä vain kah-
den edellisen vuoden osalta, jotta ei ole pakko tu-
louttaa kolmannen vuoden tasausvarauksia tulok-
si, jos seuraava vuosi onkin hyvän tuloksen vuosi, 
esim. tuotteiden myyntihinnan nousun takia.

Pääomatulo-osuus 
Pääomatulo-osuus lasketaan nettovarallisuuden 
perusteella ja siksi on tärkeää, että kaikki siihen 
vaikuttavat tekijät on ilmoitettu oikein 2-lomak-
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Talous

keella. Yleisin puute on se, että maatalousmaan ja 
tuotantorakennusten rakennuspaikan arvoa ei il-
moiteta ollenkaan. 

Vuodelta 2020 maatalousmaan ja tuotantora-
kennusten rakennuspaikan arvo löytyy veropäätök-
sestä. Maatalousyhtymillä vastaava tieto on joko 
yhtymän omassa veropäätöksessä vuodelta 2020 
tai joskus osakkaan omassa veropäätöksessä. Ra-
kennuspaikan arvo löytyy vuoden 2021 kiinteistö-
veroilmoitukselta ja sekin kannattaa ilmoittaa maa-
talousmaan arvoksi nettovarallisuutta lisäämään.

Nyrkkisäännön mukaan kannattaa valita pää-
omatulo-osuudeksi se tuotto-olettama (0, 10 tai 
20 % nettovarallisuudesta), jolla ansiotulo-osuus 
muodostuu lähimmäksi 18 600 € henkilöä kohti. 

Arvionvaraiset vähennykset
Selvityksiin perustuvia vähennyksiä on useita, jois-
ta merkittävin on oman auton käyttökulu. Yksi-
tyistalouden varoihin kuuluvan auton kustannuk-
set saa vähentää samoin perustein kuin sen käyt-
tö korvattaisiin palkansaajalle. Edellytyksenä on, 
että matkoista on pidetty ajopäiväkirjaa. Ajopäi-
väkirjasta selviää matka-aika, matkareitti, matkan 
pituus ja ajon tarkoitus. Korvaus on 0,44 €/km. 
Peräkärryn vedosta saa seitsemän sentin ja kyydis-
sä olevasta lisähenkilöstä kolmen sentin korotuk-
sen kilometriltä. 

Jotta kuolinpesän ja maatalousyhtymän osak-
kaat saisivat vastaavan korvauksen (0,44 €/km), 
on kuolinpesän ja yhtymän täytynyt maksaa kor-
vaukset osakkaille heidän esittämänsä laskun pe-
rusteella verovuoden loppuun mennessä. Korvauk-
set ovat osakkaalle verovapaita ja ne vähennetään 
maatalouden palkkausmenoina. Jos matkakuluja 
ei ole korvattu, vähennetään maatalouteen koh-
distuvina menoina matkakuluja vain 0,25 €/km. 
Kuolinpesän lesken matkakulut vähennetään nor-
maalisti maatalouden menoina.

Jos matkan kohde ei ole tilapäinen, vaan esi-
merkiksi hiehoille vuokrattu navetta, jossa käy-
dään päivittäin, matkakulut vähennetään esitäy-
tetyllä veroilmoituksella työmatkakuluna. Vähen-
nysoikeus on silloin 0,25 €/km. Työmatkavähen-
nyksessä on 750 € omavastuuosuus.

Luontoisetujen arvo perustuu todellisiin me-
noihin tai arvioon, jona voidaan käyttää vahvistet-

tua ateriaedun verotusarvoa (6,9 €/ateria). Annet-
tujen etujen määrästä ja saajista tulee olla selvitys.

Maatalouden tulohankintaan liittyvien, tavan-
omaisten toiminta-alueen ulkopuolelle tehtyjen, 
tilapäisten matkojen ns. ylimääräiset elantokus-
tannukset voidaan vähentää yrittäjäpäivärahana. 
Vähennyksen määrä on yli 6 tuntia kestäneen mat-
kan osalta 20 € ja yli 10 tunnin matkalta 43 € vuo-
rokautta kohti. Matkan keston ylittäessä viimeisen 
täyden matkavuorokauden 2 tunnilla, vähennys 
on 20 € ja ylityksen ollessa vähintään 6 tuntia, vä-
hennys on 43 €.

Opintomatkoihin liittyvät matkaliput ja majoi-
tusmenot ovat maatalousverotuksessa vähennys-
kelpoisia menoja. Ulkomaan opintomatkojen vä-
hentämisoikeus riippuu matkan sisällöstä. Niistä 
annetaan yksityiskohtainen selvitys veroilmoituk-
sen yhteydessä. Opintomatkaksi hyväksytty matka 
oikeuttaa myös ulkomaan päivärahan vähentämi-
seen. Sen suuruus vaihtelee maan mukaan.

Työhuonevähennyksenä voidaan käyttää 
muun selvityksen puuttuessa osapäiväisesti työ-
huonetta käyttävien palkansaajien mukaisesti 
460 € vuodessa. Metsätaloudessa se on vastaavas-
ti 230 € vuodessa.

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

Moottorikelkan ja mönkijän käytöstä maatalou-
dessa voidaan kuluina vähentää 14 €/h sisältäen pe-
räkärrynkin. Tällöin käyttötunneista ja -tarkoituk-
sesta on oltava luotettava selvitys muistiinpanoissa.

Oikaisuerät ja jaettavat menot
Sähkö-, puhelin-, vesi- ja muut vastaavat menot 
jaetaan käytön mukaan yksityistalouteen ja eri tu-
lolähteisiin. 

Sähkömenoista yksityistalouteen kuuluu nykyi- 
sen verohallinnon laskukaavan mukaan 10,68 €/
asuin-m2. Suositeltavaa on hankkia taloon joko 
takamittareita tai kokonaan oma mittari. Kaava 
kun tuo korkean sähkön oikaisuerän, esim. 180 m2 
talon oikaisuerä on 1 922,4 €/v, mikä   vastaa 
n. 18 000 kWh vuosikulutusta, kun normaali kulu-
tus on n. 7 500 kWh. 

Jos tietoliikenneyhteyksiä ja puhelinta käyte-
tään pääasiallisesti maataloudessa ja yksityiskäyt-
tö on vähäistä, käyttömenot voi vähentää koko-
naan maatalouden menona. Vanha tulkinta on 
kuitenkin sopiva: puhelinmenoja jaetaan puhelin-
kohtaisesti (lankapuhelin yksi, matkapuhelin toi-
nen ja laajakaistaliittymä kolmas) yksityistalou-
teen 500 € asti ja loput maatalouteen. Maksimi-
tuloutus yksityistalouteen on siis 250 €/puhelin. 
Kyseinen tuloutus vastaa siten luontoisetujen ve-
rotuksen palkansaajan matkapuhelinedun arvoa 
(20 €) kuukaudessa. 

Tietokoneiden, ruohonleikkureiden ja muiden 
paljon yksityistaloudessa käytettävien omaisuus-
osien hankintamenosta verottaja hyväksyy vain 
osan vähennettäväksi maatalouden menona, esi-
merkiksi puolet. 

Lisäksi yksityistalouden, metsätalouden ja mui-
den tulonlähteiden töistä aiheutuvat kulut trakto-
riin ja muihin maatalouskoneisiin poistetaan maa-
talouden tulonlähteestä. Pelkän traktorin käytön 
tai kalustoon kuulumattomien laitteiden kanssa 
käytettynä korjauserä on 11 €/h. Suositeltavaa on 
laittaa koneiden käytön korjauseräksi vähintään 
110 € metsätalouteen ja 110 € yksityistalouteen. 
Muista tehdä yksityistalouden käytön aiheuttama 
arvonlisäveron oikaisu.

Pellonraivauksen menot eivät ole vähennys-
kelpoisia maatalousverotuksessa ja niiden osuus 
maatalouden vuotuismenoista ja poistoista tu-
lee oikaista pois maatalouden vähennyskelpoisis-
ta menoista. Jos on käyttänyt omaa traktoria pel-
lon raivaamiseen, on siitä tehtävä yksityiskäytön 
korjauserä edellä mainitulla tuntihintaperusteella. 
Pellonraivaukseen liittyvät alv-menot ovat kuiten-
kin täysin vähennyskelpoisia. 

Järjestelmälliset muistiinpanot vuoden aikana 
tekevät eri selvitysten teot suh-
teellisen vaivattomaksi. Jälkikä-
teen tehtynä se on paljon työ-
läämpää.

HEIKKI OJALA

Muista myös nämä
Vuosimenoksi hyväksytään alle 1 000 € koneme-
not ja alle 2 500 € rakennusten korjausmeno.

Koneiden, rakennusten ja salaojien alle 
1 200 € menojäännösarvo voidaan poistaa 
kerralla. Metsätalouden pienen hankinnan tai 
menojäännöksen kertapoiston raja on nyt nos-
tettu 600 euroon.

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

Ulkomaanpäivärahoja 2022: Alankomaat 
72 €, Brasilia 59 €, Britannia 68 €, Irlanti 67 €, 
Kanada 71 €, Ranska 70 €, Ruotsi 63 €, Saksa 
66 €, Tanska 71 € ja USA 72 €.

Matkakustannusten ja elantokulujen korvauk- 
set vuonna 2022: 0,46 €/km, peräkärry 
+ 7 snt/km ja tavarat, joiden paino > 80 kg 
+3 snt/km, osapäiväraha 20 € ja kokopäivära-
ha 45 €. 
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Merkitse pyydyksesi

Tuvan vieressä koski porahtelee kesän entei-
tä, jäästä vapaita vesiä. Kalastavaa kansan-
osaa tuppaa semmoinen kuumottaa ja puu-
haa kaikensorttisten pyytämään viriteltävien 

tokeitten kanssa piisaa. Pyynnin -tai missä lie 
huumassa- tuppaa unohtumaan satimien paikan 
merkintä. Olen uskossa semmoisessa, että kukin 
merkkaamansa virityksen kätkettyä helpommin 
löytää eikä itse tai muukaan ihmiseläjä huomaa-
mattaan pyydykseen sotkeennu tai sitä liikkumi-
sellaan tärvele. Kaikkien vesillä liikkuvain turvan 
takia näitä pajatan, siitäkin huolimatta, että kaikki 
vesillä puuhailevat eivät aina omaa ja vieraampaa 
pyytöä toisistaan erota ja käyvät, ilmeisen huono-
muistisuuttaan, läpi kaikki havaitsemansa tokeet. 
Hoitoon semmoisten eläjien pitäisi hakeutua tai 
jättäytyä kuiville! 

Säällisemmin käyttäytyvä merkitsee vielä asetta-
mansa pyydön kukkuun tahi lippuun selvällä teks-
tillä vähintäänkin nimensä ja puhelinnumeronsa. 
Niin se on lakiin präntätty. Jopa selviää vaivatta, ke-
nen tokeista on kysymys. Se vähentää kaikkien vai-
vaa. Niin ja kalastusta valvova on velvoitettu merkit-
tömän pyydön vedestä poistamaan ja lainvartijan 
määräämään paikkaan asettamaan. Pois lunasta-
minen kysyy luontoa ja turpeaa nujupussia. Ohjeita 
ja määräyksiä pyydysten merkinnästä voi käydä tir-
kistelemässä ahven.net -sivustolla. 

Istutusten 
ilmoitusvelvollisuus 
istuttajalla!

Kalatalouskeskus on aiemmin (vuoden 2016 
loppuun saakka) huolehtinut kootusti nii-
den istutusten ilmoittamisen rekisteriin (KL 
74§), joiden pöytäkirjat sille on toimitettu. 

Sen jälkeen kalatalouskeskus on istutukset istutus-
rekisteriin (Sähiin) kirjannut vain, jos siitä on ka-
latalouskeskuksen kanssa erikseen sovittu. Kalata-
louskeskus ei ole istutusten tekijä, vaikka se välit-
tää kaloja istutuksiin, vaan ilmoitusvelvollinen on 
se, joka istutettavat kalat tilaa tai vastaanottaa. Il-
moittakaa siis!

Valvonta- 
koulutukseen

Kalastuksen valvonnasta järjestetään koulutus-
ta ja tutkintoja hieman aiempaa tiheämpään 
tahtiin, koska ensimmäisten Elyjen hyväksy-
mien kalastuksen valvojien lisenssit umpeutu-

vat tänä vuonna. Osakaskuntien lisäksi kalatalous- 
alueet tarvitsevat valvonnan järjestämiseen koulutet-
tuja ja hyväksyttyjä valvojia. Kokkolassa järjestetään 
ilmainen valvojakoulutustilaisuus ja valvojatentti 
(maksullinen) 12.5.2022. Ilmoittautumiset vaikka-
pa neuvojalle 1.4.2022 mennessä. 

Kokoustamisesta

Läsnäolokokousten järjestäminen on vielä vai-
heessa. Osakaskuntien ja yhdistysten kokous-
ten pitoa voi tarvittaessa siirtää siihen saakka, 
kunnes koronamääräykset antavat myöten ko 

kousten sellaisten järjestämiseen. Yleisten kokous- 
ten pito ei ole (sisätiloissa) Keski-Pohjanmaalla 
suotavaa helmikuun loppupuolelle saakka. Koro-
narajoituksia ollaan kuitenkin hiljalleen purkamas-
sa. Kalatalouskeskuksesta ilmoitellaan, kun asiassa 
tapahtuu oleellisia muutoksia. Neuvoja osallistumi-
nen kokouksiin riippuu sekä yleisistä, että ProAgria 
Keski-Pohjanmaassa noudatettavista käytännöistä. 
Siitäkin tietoa aikanaan. 

Mennyttä ja tulevaa 
kirjaamaan

Siitä huolimatta, ettei kokouksia voida pitää, 
tulee osakaskuntien ja yhdistysten hallintojen 
(hoitokunnat/hallitukset/johtokunnat) laa-
tia vuosittaiset varainkäytön selvitykset (tilin-

päätös) ja laatia kertomukset menneistä. Tulevia-
kin pitää miettiä. Mallilomakkeita saa neuvojalta. 
Muunlaisiakin voi tehdä (joita mm. ahven.net -si-
vuilta löytyy), pääasia että tekee. 

Osakaskunta ja 
vesialueenomistaja – 
ilmoita yhteystietosi!

Osakaskunnan on yhteisaluelain mukaisesti il-
moitettava aluehallintovirastoon ja Maan-
mittauslaitokselle tiedot hoitokunnan pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan tai toi-

mitsijan ja hänen varamiehensä nimestä ja heidän os-
oitteistaan. Aluehallintovirastoon tiedot voi ilmoit-
taa sähköpostilla kirjaamo.lansi@avi.fi tai postitse 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon. Maan-
mittauslaitokselle ilmoitus 
tehdään sähköisen lomak-
keen kautta (www.maanmit-
tauslaitos.fi > lomakkeet). 
Vesialueenomistajan on lain 
mukaan ilmoitettava yhteys-
tietonsa ja niissä tapahtuneet 
muutokset myös kalatalous-
alueelle omistajakorvausten 
maksamista varten.

Maanmittauslaitoksen
ilmoituslomake:
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Kalastussivustoja: 
ahven.net  •  eraluvat.fi  •  luontoon.fi  •  kalastusrajoitus.fi  •  kalat.fi  •  mmm.fi

MAUNO KORHONEN
puheenjohtaja

Kalakuulumisia

Karhu on kääntänyt kylkensä. 
Paavon päivänä ovat madepyy-
dykset jo painaneet ja lisää hy-
viä madepyryjä on liikkeellä. Ka-

latalousneuvontatoiminnan neuvonta-
määräraha kasvaa viime vuodesta 15,2 
% ja koronarajoituksiinkin tulee höl-
lennyksiä, joten mukavissa merkeissä 
mennään.

Ilmoittakaa istutukset
Ely-keskuksen tietojen mukaan kalanis-
tutuksista tehdyt ilmoitukset ovat vä-
hentyneet selvästi viime vuosina. Syy-
nä voivat olla joko istutusten todelli-
nen väheneminen tai istutusten ilmoit-
tamatta jättäminen. Kalastuslain 74. § 
mukaan istuttajan on ilmoitettava istutuksensa kolmen kuukauden 
kuluessa istutusrekisteriin. Istutusten sähköistä tallentamista var-
ten otettiin vuonna 2017 käyttöön sähköinen istutusrekisteri Sähi.

Saaliit ylös
Käyttö- ja hoi-
tosuunnite l -
mien teon yh-
teydessä on il-
mennyt, että 
saalistietojen 
kirjaamisessa 
on puutteita. 
Jatkossa, kun 
kalastus ja ka-
lavesien hoi-
to ja istutuk-
set perustuvat 
vahvistettuihin 
käyttö- ja hoi-
tosuunnite l -
miin, on saa-
liiden seuran-
ta entistä tär-
keämpää. Tä-
hän tarkoituk-
seen on kehit-
teillä metsäs-
tyksen Oma Riista -ohjelman kaltainen Oma Kala-järjestelmä. Jää-
däänpä odottamaan, mutta sitä ennen merkitään kuitenkin johon-
kin ylös, että tarvittaessa tiedot löytyvät.

Pyydysten merkintä
Talvellakin on syytä muistaa merkitä pyydykset näkyvästi. Yli 40 cm:n 
avannot on merkittävä vähintään 1,2 m:n merkkisalolla, joka ei ole 
valkoinen. Salkoon on laitettava kaikkiin suuntiin näkyvä 2 cm kor-
kea heijastin. Yhteystiedot ja mahdolliset merkit on myös syytä lait-
taa näkyviin. Mielikuvitusta voi käyttää merkitsemisessä, kunhan 
avannot erottuvat pimeässä lumipyryssäkin.

Ruutuaikaa jäällä
Aikaisemmin moni päivätyökseen tietokoneen ruutua tuijottanut 
on pilkkinyt rentoutuakseen. Nyt pitää jokaisella arvonsa tuntevalla 
pilkkimiehellä olla mukana kaikuluotain, jonka ruutua sitten hartiat 
kyyryssä tuijotellaan jäällä koko pitkä päivä, ja vielä aivan vapaaeh-
toisesti. Toki meitä vielä jokunen on, jotka veivaavat pilkkireiät auki, 
eivätkä näyttöruutuja tuijota. 

Hyvähän se vain on, jos uusi tekniikka tuo uusia harrastajia ka-
lavesille. Kyllä sinne porukkaa mahtuu.

Kalatalouden 
edistämisvarojen 
jako vuonna 2022

Valtionneuvoston raha-asiainvaliokunnassa on hyväk-
sytty esitys vuoden 2022 kalatalouden edistämisvaro-
jen jakamisesta. Kalatalousneuvontatoiminnan neu-
vontamääräraha kasvaa viime vuodesta 15,2 %. Kala-

talousalueiden ja osakaskuntien rahoitus kasvaa yli 17 %. Ko-
rotukset johtuvat siitä, että koronavuonna 2020 lunastettiin 
ennätysmäärä kalastonhoitomaksuja.

Hyvän 
hallinnon opas

Kalatalousalueiden toiminnassa sovellettava lainsäädän-
tö on haastavaa pelkästään lainsäädännön runsaudes-
ta johtuen. Hyvä hallinnon oppaassa on pyritty anta-
maan yleiskatsaus kalatalousalueiden keskeisimpään 

sovellettavaan lainsäädäntöön ja sen asettamiin vaatimuksiin.  

QR-koodi
oppaaseen:
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etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi

Toiminnanjohtaja Kirsi Varila, p. 043 8254 284
Ruoka- ja ravitsemusasiantuntija Niina Vihelä, p. 043 825 4281
Maisema-asiantuntija Anu Ainasoja, p. 043 825 4284

Kevättä ja 
kursseja 
kohti

K
eski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalous-
naisten vuoden 2022 kurssitarjotti-
melta löytyy monenlaisia valmiskurs-
seja, mutta kurssi voidaan toteuttaa 
myös omien toiveiden mukaan. Kurs-

seja voi tilata niin yhdistykset kuin kaveripo-
rukat, kurssi on mukava tapa koota ystävät 
yhteen. Ota rohkeasti yhteyttä Niinaan tai 
Anuun. Kurssit voidaan toteuttaa myös etänä.

Nyt on aika koota viime vuoden toiminta-
kertomukset. Maa- ja kotitalousnaisten net-
tisivuilta löytyviltä yhdistyssivuilla on lisätie-
toa asiasta. Muistakaa kirjata verkkotapah-
tumanne ja osallistumisenne niihin, kokouk-
set ja muut tapahtumat esimerkiksi Teamsissa 
tai Zoomissa.

Suosittelemme toimintakertomuksen lä-
hettämistä sähköisellä lomakkeella. Asiakir-
japohjista löydät muokattavan Word-lomak-
keen ja käsin täytettävän pdf-lomakkeen, jos 
nettilomakkeen täyttö tuottaa hankaluuksia.

Vieraile muutenkin Maa- ja kotitalousnais-
ten nettisivuilla, sieltä löydät ajankohtaista 
asiaa sekä tietoa palveluista ja järjestötoimin-
nasta. Verkkosivulla voit tutustua Koti ja maa-
seutu -lehteen, se on Maa- ja kotitalousnais-
ten oma järjestölehti ja täyttä asiaa. Lehti ker-
too yrittäjistä ja maaseudusta, terveydestä, ih-
missuhteista ja ilmiöistä. Lehdessä on hyvät, 
ajankohtaiset ruokaohjeet, käsitöitä, pihoja ja 
puutarhoja. Juuri sitä, mikä meitä kiinnostaa, 
eikä ole mainoksilla täytetty.

Mukavaa kevättä!

ANU KARHUKORPI
puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan
Maa- ja kotitalousnaiset

Talvella maistuvat
kotimaiset idut

Itu-kalasalaatti
4-6 annosta, G, M

4-6  perunaa (kiinteä lajike)
4  kananmunaa
200 g  pakasteherneitä
1  ruukku salaattia
 (esim. tammenlehti)
125 g  kirsikkatomaatteja
4-6 dl  erilaisia ituja
1 tlk (n. 200 g) kotimaista
 järvikalasäilykettä

Sitruunakastike
1 tl  raastettua sitruunankuorta
2 rkl  sitruunamehua
1 rkl  valkoviinietikkaa
1 tl  voimakasta sinappia
2 tl  sokeria
0,75 dl rypsiöljyä
0,25 tl  jauhettua valkopippuria
 (ripaus suolaa)

I
tuja saa kaupoista, mutta 
niitä voi kasvattaa itsekin. 
Idättämiseen ei tarvita au-
ringonvaloa tai omaa puu-
tarhaa. Ne kasvavat muu-
tamassa päivässä käyttöval-

miiksi kotioloissa.
Kaupoissa on myytävänä 

monenlaisia idätysastioita, mut-
ta ihan tavallinen reilunkokoinen 
lasipurkkikin käy. Kantta ei tar-
vita, vaan sen tilalle pingotetaan 
esimerkiksi palanen harsokan-
gasta. Idätys aloitetaan siemen-
ten huuhtelulla ja sitä jatketaan 
koko kasvatuksen ajan muuta-
man kerran päivässä. Viiden vuo-
rokauden sisällä kaikki sieme-
net ovat itäneet. Vihreä väri tu-
lee ituihin, kun niitä pitää vuoro-
kauden valoisassa paikassa.

Hyvä hygienia on itujenkas-
vatuksessa tärkeää. Pese asti-

at hyvin ennen idätystä. Käy-
tä puhtaita siemeniä ja käsitte-
le idätysvälineitä puhtain käsin. 
Idut kannattaa käyttää muuta-
man päivän sisällä. Säilytä ne 
jääkaapissa ja huuhtele päivit-
täin. Kun idut alkavat tuntua 
limaisilta, ne on syytä heittää 
biojäteasiaan.

Hyvää ruoansulatukselle
Ituja voi käyttää monenlaisiin 
ruokiin: salaatteihin, vokkeihin, 
keittoihin, smoothieihin ja ihan 
sellaisenaan lisukkeena tai lei-
vän päällä. Kokeile niitä myös 
leivonnassa. Idätetyt viljanjyvät 
tuovat mukavan kuitu- ja vita-
miinilisän esimerkiksi leipä- ja 
sämpylätaikinoihin. 

Idut sisältävät proteiineja, 
kuitua, kivennäisaineita (mm. 

rautaa, kalsiumia ja sinkkiä) se-
kä vitamiineja. Idätetyn sieme-
nen tai pavun vitamiinipitoi-
suus on myös korkeampi, kuin 
siemenen tai kasvavan kasvin. 
Kivennäisainepitoisuus ei kasva, 
mutta esimerkiksi sinkin ja rau-
dan imeytyvyys paranee. Idut 
ovat myös ruoansulatukselle 
sopivaa ravintoa. Siemenien ja 
papujen proteiinit ja tärkkelys 
muuttuvat idätyksen aikana ja 
elimistö pystyy hyödyntämään 
niitä paremmin. Itujen kuitu te-
kee hyvää suolistolle, eivätkä il-
mavaivatkaan kiusaa papujen-
syöjää.

1. Pese perunat ja keitä kypsik-
si. Keitä kananmunat koviksi 
(n. 8 minuuttia) perunoiden 
kanssa yhdessä tai erillisessä 
kattilassa. 

2. Sulata ja kuumenna herneet pe-
runoiden höyryssä tai mikrossa.  

3. Valmista perunoiden ja ka-
namunien kypsyessä kasti-
ke. Pese sitruuna hyvin (käytä 
mieluiten luomusitruunaa) ja 
raasta kuoren keltaista osaa 
kannelliseen lasipurkkiin. Pu-
rista päälle sitruunamehua ja 

mittaa loput aineet purkkiin. 
Sulje kansi ja ravista sekaisin. 
Tarkista maku ja lisää tarvit-
taessa sokeria ja suolaa. 

3. Huuhtele salaatti ja idut tar-
vittaessa ja pese tomaatit. Re-
vi salaatti pienemmäksi ja le-
vitä vadille itujen kanssa. Hal-
kaise tomaatit ja laita salaa-
tille. 

4. Huuhtele kananmunat kyl-
mällä vedellä ja kuori sekä 
halkaise tai lohko ne. Laita 
salaattivadille.  

5. Valuta perunat ja anna hie-
man jäähtyä. Kuori ja leikkaa 
perunat viipaleiksi tai kuuti-
oiksi ja levitä salaatille. Ripot-
tele sekaan herneet ja nostele 
kala salaatille. Sekoita kastike 
vielä kertaalleen ja valuta osa 
salaatille. Laita loput tarjolle 
erikseen. 

Vinkki: Asettele ainekset vadille 
sektoreittain tai kerroksittain.

MARITA SUONTAUSTA

Kati Laszka
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SEURAA FACEBOOK-SIVUJAMME:
KESKI-POHJANMAAN MAA- JA
KOTITALOUSNAISET

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

Huom!

Maistuva, monimuotoinen,
kestävä, elinvoimainen

Kurssitarjotin 2022

Uusi virkeä minä -kurssi

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

Terveellistä ja ilmastoystävällistä ruokaa -kurssi

Kurssilla valmistetaan yhdessä monipuolisesti eri ruokia alkuruoas-
ta pääruokaan, herkkuja unohtamatta, ilmastoystävällisesti ja terveel-
lisyys huomioiden. Kurssin voi toteuttaa miehille omanaan tai kaikille 
avoimena. Ohjaajana Niina Vihelä.

Peruna on pop-ruokakurssi

Varmistamme yhdessä hauskoja uusia ruokia perunasta. Kylmiä, kuu-
mia, suolaisia ja makeita herkkuja.

Ohjaajana Niina Vihelä. 

Luonnonyrttikävely

Lähdetään yhdessä luontoon aistikävelylle ja tunnisteellaan matkalla 
vastaan tulevia luonnonyrttejä. Matka n. 2 km. Toteutus keväällä. Oh-
jaajina Anu Ainasoja ja Niina Vihelä.

Hävikistä herkuksi -ruokakurssi

Kurssilla opitaan, miten kotitalouksen ruokahävikkiä voi vähentää. Val-
mistetaan herkkuja yleisimmin hävikkiin päätyvistä elintarvikkeista. 
Ohjaajana Niina Vihelä. 

Maistuvat salaatit -kurssi

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

Kotitarveviljely

Kurssi sisältää 2 tapaamiskertaa. Ensimmäisellä kerrotaan minivihannes-
ten ja versojen kasvatuksesta ja toisella kertaa lavakasvimaan perusta-
misesta. Myös käytännön töitä. Ohjaajina Anu Ainasoja ja Niina Vihelä.

Voitte myös esittää toiveita kurssien aiheista!

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

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

Ehdota maistuvaa 
maaseutuyritystä 2022
Etsimme ehdotuksia Keski-Pohjanmaan maistuvimmista ruokayrityksis-
tä. Voit ehdottaa alkutuottajaa, jalostajaa, ruokapalveluyritystä tai muuta 
ruokaelämyksiä tarjoavaa toimijaa. 

Valinnassa painotetaan mm. seuraavia tekijöitä:
•  keskiössä maistuva keskipohjalainen ruoka
•  maistuvuus, elämyksellisyys sekä innovatiivisuus
•  kehittyvä ja uudistuva keskipohjalainen toimija
•  toiminnan vaikutukset ympäröivän yhteisön elinvoimaisuudelle 
•  huomioi taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuullisuuden.

Tee ehdotuksesi 10.6. mennessä kotisivuillamme 
www.maajakotitalousnaiset.fi/kp -> ajankohtaista. Raati valitsee 
Maistuva maaseutu 2022 yrityksen. Voittaja saa näkyvyyttä ja 
palkitaan Farmari-näyttelyssä Mikkelissä 30.6.-2.7.2022. 

Maisemapellot ja 
uusniityt -webinaari
ti 22.3.2022 klo 18-20
Oletko kiinnostunut perustamaan kukkapellon eli yksivuotisen maisema-
pellon? Entäpä uusniityn? Miten ne eroavat toisistaan? Miten päästä al-
kuun ja mitä ottaa huomioon niiden perustamisessa?

Webinaarissa maisema- ja ympäristöasiantuntija Anu Ainasoja antaa 
vinkit kevään kukkapelto- ja niittyprojekteihin maanmuokkauksesta sie-
menten valintaan ja alueen ylläpitoon saakka. Kuulemme myös Maaseu-
dun Sivistysliiton työntekijöiden kokemuksia viime kesältä kukkapeltojen 
perustamisesta.

Webinaari toteutetaan Microsoft Teams-
alustalla, ja osallistujat saavat linkin ta-
pahtumaan muutamia päiviä ennen tilai-
suutta. Webinaarin järjestää Oulujärvi Lea-
derin alueella toimiva Ympäristöperinnet-
tä ilmastokestävästi -hanke.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
18.3.2022 klo 16.00 mennessä 
QR-koodista.

Tim
o Viljakainen

R
itva-Liisa N

isula
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Maaseudun

naisia
Vuoden 2021 
Maa- ja kotitalousnainen Lohtajalta 

Anni Lätti 

A
nni Lätin tärkeimpiä 
töitä ovat tällä hetkel-
lä mummon hommat. 
Anni jäi pari vuotta sit-
ten eläkkeelle Lohtajan 
seurakuntayhtymältä. 

Hää- ja synttärikeikoille Anni osallis-
tuu edelleen tarvittaessa. Mummon 
hommia riittää, eikä niissä aika käy 
pitkäksi. Nytkin haastattelua avusta-
massa oli 3-vuotias Alma. 

Valinta vuoden Maa- ja koti-
talousnaiseksi yllätyksenä
–Tuli yllätyksenä valinta, olen kyllä 
otettu, kertoi Anni valinnastaan vuo-
den 2021 keskipohjalaiseksi Maa- ja 
kotitalousnaiseksi. Anni oli tulossa 
ProAgrian vuosikokoukseen nouta-
maan tasavallan presidentin myöntä-
mää Suomen Leijonan ansioristiä, jo-
ten vuoden maa- ja kotitalousnaiseksi 
valinta pystyttiin pitämään salassa jul-
kistushetkeen saakka. Annilla on pit-
kä historia maa- ja kotitalousnaisissa 
Lohtajan Maaseutunaisten paikallis-
yhdistyksen jäsenenä ja puheenjohta-
jana sekä Keski-Pohjanmaan Maa- ja 
kotitalousnaisten johtokunnan varsi-
naisena ja varajäsenenä. 

Anopin kautta 
mukaan toimintaan
Anni tuli Lohtajalle noin neljäkym-
mentä vuotta sitten. Anoppi oli mu-
kana maa- ja kotitalousnaisten toi-
minnassa. Pikkuhiljaa Annikin asias-
ta innostui ja välillä hän vuorotteli 
anopin kanssa. Se meni, joka pää-
si. – Siitä se lähti ja aktiivisesti olen 
ollut mukana reilut 30 vuotta, tuu-
mii Anni. Lohtajan kirkonkylän Maa-
seutunaisten johtokuntaan Anni pyy-
dettiin viime vuosituhannella, pu-
heenjohtajana hän on ollut toista-
kymmentä vuotta. Anni luopui vuo-
den 2021 lopussa Maaseutunaisten 
puheenjohtajan pestistä sekä Kes-
ki-Pohjanmaan Maa- ja kotitalous-
naisten johtokunnan varajäsenyydes-
tään. – Lupasin jatkaa aktiivisena ri-
vijäsenenä, kun jätin luottamusteh-
täväpaikat nuoremmille, kertoo An-
ni.

Koronan vuoksi Lohtajan kirkon-
kylän Maaseutunaisilla on ollut nor-
maalia vähemmän toimintaa. Ker-
ran kuussa on kokoonnuttu vähin-
tään johtokunnan voimin. Liian pit-
kiä taukoja ei voi pitää, sillä toiminta 
alkaa helposti hiipua. 

Ohtakarin 
taukopaikka
Anni perheineen sai keväällä 2021 
hienon idean. Hevoslaitumen vieres-
sä oleva iso lato purettiin. Koska la-
don lattia oli vielä hyvässä kunnos-

sa, Lätit keksivät tehdä siitä Ohta-
karintien varteen kaikille avoimen le-
vähdyspaikan. Niin syntyi Erkkiperän 
tai Ohtakarin taukopaikka, johon py-
sähtyi viime kesänä paljon pyöräilijöi-
tä ja autokuntia nauttimaan kesästä 
ja eväistä. – Postilaatikkoon laitoim-
me vieraskirjaksi vihkon, johon kävijät 
kirjoittelivat kiitoksia, runoja ja tervei-
siä. Mitään ei rikottu, sotkettu tai vie-
ty, toteaa Anni tyytyväisenä. Talveksi 
paikalle laitettiin kuusi ja valoja.

Anni kertoo, että keväällä vie-
dään tuolit ja pöydät paikalleen ja 
viritellään taukopaikka valmiiksi vie-
railijoita varten. – Ohtakarin alueella 
on paljon kauniita paikkoja ja meri 
itsessään on rauhoittava elämys var-
sinkin sisämaan matkailijoille. – Ter-
vetuloa tutustumaan Ohtakariin ja 
samalla vierailemaan taukopaikalla, 
toivottaa Anni Lätti. 

Paljon muistoja 
vuosien varrelta 
Anni on vuosien aikana ehtinyt tehdä 
kaikenlaista ja olla monissa maa- ja 
kotitalousnaisten tapahtumissa mu-
kana. Yksi mieleenpainuvimmista ta-
pahtumista oli Muinaiset pidot Ra-
jakalliolla keskellä metsää. Pidoissa 
tarjoiltiin keskiaikaista ruokaa mm. 
rosvopaistia ja järjestelyistä vastan-
neet Maaseutunaiset olivat pukeutu-
neet suomalaisiin muinaispukuihin. 
Lipunmyynnillä kerättiin varoja hy-
väntekeväisyyteen. Tapahtumatuo-
toista tehtiin 5000 euron lahjoitus 
Unicefille. 

Myös Farmari-näyttely Kokkolas-
sa 2009 oli iso rutistus. Anni oli mu-
kana aktiivisessa ravintolatalkoovä-
essä. Muita mieleen jääneitä tapah-
tumia ovat olleet toiminnansuunnit-
telutilaisuus Houraatin majalla, Par-
tiojylhän luontoretki, roskareippailut 
sekä Impin päivän tapahtumat, eri-
tyisesti turvesauna. 

KIRSI VARILA

Yhteistuumin ja yhteisvoimin eteenpäin, kannustaa vuoden 2021 keskipohjalainen 
Maa- ja kotitalousnainen Anni Lätti.

Kirsi Varila


