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Vuosi 2020 lyhyesti

•  Kulunut vuosi oli ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n 
112. toimintavuosi (1909-2020). 

•  Maailmanlaajuinen Kiinasta alkanut ja Euroopan 
maista Italiaan ensimmäisenä levinnyt koronapande-
mia (Covid 2019) pysäytti maailman matkustuskiel-
loilla ja rajavalvonnoilla. Suomi julisti poikkeustilan 
ja kansalaiset siirtyivät etätöihin ja etäkouluun. Ete-
lä-Suomi eristettiin muusta maasta rajatarkastuksilla 
ja kansalaiset oppivat uuden tavan yhteydenpitoon 
niin työ- kuin vapaa-ajallakin. Suomi, Keski-Pohjan-
maa ja ProAgria tekivät valtavan käytännön digiloi-
kan vuoden 2020 aikana, kun etäyhteysohjelmistot 
Teamsista Zoomiin otettiin käyttöön sekä sisäisessä 
yhteydenpidossa että asiakaspalvelussa.

•  Suomeen maaliskuussa vyörynyt koronapandemia 
siirsi proagrialaiset etätöihin ja tekemään etäpalve-
luja kaikissa niissä palveluissa, jotka oli mahdollis-
ta etäyhteydenpitovälinein tehdä. Ensimmäisessä 
tautiaallossa ei ollut käytössä hengityssuojaimia ei-
kä kasvomaskeja, joten turvallisuudesta huolehdit-
tiin liikkumista rajoittamalla, turvavälejä pitämällä ja 
käsihygieniasta huolehtimalla. Poikkeusolot vaativat 
jatkuvaa tilanneseurantaa, niinpä johtajien kokouk-
sia ja johtoryhmiä pidettiin pahimman tautitilanteen 
aikana lähes joka päivä ja henkilöstöinfoja kerran vii-
kossa. Myös sidosryhmätyö aktivoitui. Keski-Pohjan-
maan alkutuotannon koronavarautumisryhmä pe-
rustettiin ProAgria Keski-Pohjanmaan aloitteesta ja 
puheenjohtajuudessa. Lisäksi Pohjoisen Suomen Pro-
Agrioiden Kelo-johtajien koronakokoukset käynnis-
tyivät maaliskuussa. 

•  Koronan vuoksi kaikki lähitapaamiset, koulutukset ja 
tilaisuudet peruttiin tai siirrettiin etäyhteyksin tapah-
tuviksi. Digiloikka tehtiin myös webinaarien ja pod-
castien saralla, jossa ProAgrian someritarit näyttivät 
esimerkkiä livelähetyksissä ja tik-tok-videoissa.

•  Maatilan sähköisen Bisnes+-palvelualustan laajen-
nukset, erilaiset tuotantokustannusten selvittämiseen 
liittyvät laskurit sekä valiolaisten tilojen sopimusmää-
riin liittyvät laskentatyökalut ovat esimerkkejä digi-
taalisista palveluista, jotka ProAgria tarjosi asiakkai-
den käyttöön vuoden aikana. 

•  ProAgria Keski-Pohjanmaa tuotti Ruokinnanohja-
uksen ja maitotilojen täsmäpalvelujen osaamisvas-
taavapalvelut Österbottens Svenska Landbrukssäll-
skapetille. ProAgria Etelä-Pohjanmaalta ostettiin 
taloushallintopalvelut palkka- ja hankehallinnon 
osalta. ProAgria Oulu hoiti kasvintuotannon osaa-
misvastaavapalvelut Keski-Pohjanmaalle. 

•  Maa- ja kotitalousnaisten toimihenkilöt ruoka- ja ra-
vitsemuspalveluissa sekä maisema- ja ympäristöpal-
veluissa tekivät uraauurtavaa työtä sekä valtakunnal-
lisesti että maakunnallisesti siirtämällä järjestö- ja 
asiakaspalvelun sähköisiin kanaviin. 

•  Kalakantojen hoitotyötä jatkettiin ohjaamalla tai-
menen mäti- ja pienpoikasistutuksia Lestijoella. Ka-
latalouskeskus osallistui virtavesien kalakantojen 
kunnostusselvityksiin toteuttamalla sähkökalastuk-
sia Köyhäjoella. Kalatalouskeskus teki Ravinneratas 
-hankkeeseen kuuluvana Härkäojan kalataloudellisen 
kunnostussuunnitelman. Haapajärven Lohijoen kun-
nostuksen täydennyssuunnittelu ja kunnostustöiden 
työnjohtotyöt olivat vuoden onnistunein ponnistus.
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valla otteella sekä tuotamme parhaita ratkaisuja asiakkaidemme tuottavuuden ja kan-
nattavuuden parantamiseen. Onnistumme yhdessä!

Toiminnan tarkoitus eli missio
Mahdollistamme maailman puhtaimman ja elinvoimaisimman maaseudun myös tulevaisuudessa.

Toiminnan tavoitteet eli visiot
Tarjoamme parhaan asiakaskokemuksen liiketoiminnan kehittämiseen.
Strategiamme mukaisesti tavoitteenamme on olla
• asiakkaidemme ylivoimaisin, lisäarvoa tuottava kumppani
• kestävästi kannattava ja vaikuttava
• aktiivisesti asiakkaan yrityskokonaisuutta kehittävä
• suunnannäyttäjä ja arvostettu järjestö.

Toiminta-ajatus
ProAgria Keski-Pohjanmaa tarjoaa maatila- ja maaseutuyrittäjille kilpailukykyä parantavia asian-
tuntijapalveluja tukeutuen sekä oman henkilöstön että muiden asiantuntijaorganisaatioiden osaa-
miseen.

Toiminnan periaatteet
ProAgria Keski-Pohjanmaa on rekisteröity yhdistys, joka edistää maatila-, koti- ja kalataloutta se-
kä maaseudun yritystoimintaa järjestämällä henkilökohtaista ja ryhmäneuvontaa sekä tukemal-
la jäsenyhdistystensä toimintaa. Asiantuntijapalvelu lähtee aina asiakkaan tarpeista ja on eturyh-
miin sitoutumatonta.

Arvomme
• Tahdomme olla edelläkävijöitä
• Arvostamme vastuullisuutta
• Huolehdimme hyvinvoinnista
• Toimimme riippumattomasti.

Kirsi Leppikorpi
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ProAgrian 112. toimintavuotta leimasi maail-
manlaajuinen koronapandemia. 

Perjantai ja 13. päivä maaliskuussa 2020. 
Maaseutuneuvontajärjestön hallitus on koolla 
hyväksymässä edellisen vuoden tilejä. Kokous-
tamme Kokkolassa, uskallamme vielä kätellä ja 
istuakin vierekkäin. Kätemme kuitenkin olemme 
pesseet ja käsidesiä on kulunut. Saman päivän 
iltana pääministeri Marin julistaa poikkeustilan 
ja siitä se alkaa. Korona-aika.

Seuraavana päivänä hallintomme kokoontui 
kiireelliseen istuntoon ja päätti YT-menettelyn 
käynnistysvaltuudesta. Johtoryhmä oli koolla 
sunnuntai-iltana. Siinä päätimme pitää maa-
nantaiaamuna henkilöstölle infotilaisuuden, 
jossa kerroimme tärkeimmät poikkeusolojen 
työntekoon liittyvät asiat. Organisaatiomme on 
rutinoitunut etäyhteyksien käyttäjä, joten etäpi-
kakokoontuminen ei meille ongelmia tuottanut. 

Kaksi ensimmäistä viikkoa meni korona-
tilanteen haltuunottoon: ensimmäiseksi pi-
ti selvittää, kuulummeko ruokaturvan ja huol-
tovarmuuden kriittiseen työketjuun, jolloin 
henkilöstön lapset pääsivät päivähoitoon ja 
kouluun -ja vanhemmat töihin. Seuraavak-
si päätimme millä periaatteella töitä teemme. 
Valtakunnallisesti linjasimme ja paikallisesti 
ratkoimme jatkuvasti syliin putoavia käytännön 
asioita: mitä teen, jos saatan olla altistunut, 
maksetaanko palkkaa, jos jään kotiin, kun lap-
sia ei saa päivähoitoon, mikä on etätyöpäivän 
pituus, kauanko koronavirus elää erilaisilla pin-
noilla, siirretäänkö tilakäyntejä myöhempään, 
mitä teen, jos sairastun, milloin saamme valta-
kunnallisen neuvontapuhelimen toimimaan.

Ensin kalenteri tyhjeni kaikista läsnäolotilai-
suuksista. Sitten se täyttyi etäpalavereista, etä-
johtoryhmistä, etäinfoista, skypepalavereista, 
zoomeista ja teamseista. Parhaimmillaan vaih-
toväli yhdestä etäkokouksesta seuraavaan oli 30 
sekuntia. Suomi teki digiloikkaa ja neuvontajär-
jestö siinä mukana, vaikka uusia ja outoja etä-
värkit eivät meille olleetkaan. Uutta oli se, että 
saimme asiakkaamme omaksumaan uudet di-
gipalvelumme, asiantuntijamme innostumaan 
nettineuvonnasta ja asenteemme myönteiseksi 
etäyhteydenpitoon. Vieläpä pikavauhtia. Koro-
na konsultoi toimintatapamme uusiksi kahdes-
sa viikossa.

Onhan elämämme muuttunut: on ollut etä-

työtä, etäkoulua ja etävanhustenhuoltoa, yhtey-
denpidosta on tullut livestriimiä, webinaaria ja 
videotallennetta. Vaikka koronasta joskus pää-
semmekin, jäävät lähiympäristö, lähiviihdykkeet 
ja etäpalaverit. Etäohjastaminen, etäesimies-
työ, etäperehdytys, etäkoulutus, etäkahvit, etä-
päivät ovat uusi normaali. 

Lauantai ja 13. päivä maaliskuussa 2021. 
Poikkeusaikaa elämme jälleen. Maskitta ei ih-
misten ilmoille lähdetä. Koronapiikkivuoroa 
odotetaan. Sen koronavuosi on opettanut, et-
tä aika on arvokasta. Se on konkretisoinut, että 
viestintä on taitolaji ja onnistuu vain vahingos-
sa. Se on opettanut sitkeyttä, kärsivällisyyttä, 
käsien pesua ja hihaan yskimistä. Se on näyttä-
nyt, että lähelläkin on näkemistä. Se on konk-
retisoinut, että globaali on paljon lähempänä 
kuin muuten olisimme tajunneet. Korona on 
pakottanut luovuuteen, jossa lähi on korvaan-
tunut sisällöllä etä ja kupla.

Yhtä kaipaan – tai oikeastaan kahta. Kättelyä 
ja tervehdyshalausta. Niitä eivät etäkyynärpäät 
korvaa.

ProAgria Keski-
Pohjanmaa on ko-
ronasta huolimatta 
ollut mukana keski-
pohjalaisen maata-
louden ja maaseu-
dun kehittämisessä 
tarjoamalla asiakas-
lähtöistä asiantun-
tijapalvelua osaa-
van henkilöstönsä 
ja sidosryhmäver-
kostonsa kautta. 
Lämpimät kiitok-
set asiakkaillemme, 
henkilöstöllemme, 
luottamushenki -
löillemme sekä yh-
t e i s t y ö k u m pp a -
neillemme hyvästä 
yhteistyöstä korona- 
vuonna 2020.

Ritva-Liisa Nisula
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ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n ylintä päätäntävaltaa käyttää vuosikokouksen valitsema hallitus. Pro-
Agria Keski-Pohjanmaan yhteydessä rekisteröitymättöminä yhdistyksinä toimivat Keski-Pohjanmaan 
Maa- ja kotitalousnaiset sekä Keski-Pohjanmaan Kalatalouskeskus, joilla molemmilla on omat joh-
tokuntansa. Keskipohjalaisia edustaa valtakunnallisen ProAgria Keskusten Liiton hallituksessa reis-
järvinen Jyrki Halonen.

Hallitus 2020
Puheenjohtaja 
Tapani Orjala, Lohtaja
Varsinainen jäsen   Varajäsen
Marko Aho, Perho   Sauli Rauhala, Perho
Merja Himanka, Himanka  Sanna Pernu, Himanka
Riitta Huhtala, Kokkola   Leila Niemelä, Lohtaja
Lauri Juntunen, Kälviä   Marjo-Riitta Pajala, Kälviä
Päivi Kaustinen, Kaustinen  Harri Känsäkoski, Kaustinen
Mika Kokkonen, Kannus   Ahto Huhtala, Kannus
Mauno Korhonen, Sievi   Arto Hautala, Lestijärvi
Niko Kumpulainen, Lestijärvi  Susanna Tuikka, Lestijärvi
Jyrki Mastokangas, Halsua   Pekka Liedes, Halsua
Juho Nivala, Sievi    Veikko Jokitalo, Sievi
Pekka Nuorala, Kalajoki   Jukka Rahja, Kalajoki
Tuomo Palosaari, Veteli   Jussi Tunkkari, Veteli
Elina Rahkola, Ullava    Jukka Hautamäki, Ullava
Sanna Rajala, Reisjärvi   Anne Ilola, Reisjärvi
Piia-Maria Rautiainen, Toholampi  Ulla Potila, Toholampi

Maitotilavaliokunta
Puheenjohtaja 
Kari Rauma, Kaustinen
Jäsenet
Asko Humalajoki, Perho 
Sari Isosaari-Pollari, Toholampi 
Sini Jaakola, Kannus
Ville Karhula, Lohtaja 

Markus Kivelä, Kälviä 
Toni Klemola, Veteli
Jenika Kovanen, Sievi
Timo Lankila, Kalajoki 
Satu Lappi, Lestijärvi

Tilin- ja toiminnantarkastajat
Varsinaiset
tilintarkastaja Ulla Järvi (HT), Kokkola
toiminnantarkastaja Jari Siirilä, Veteli

Varalla
tilintarkastaja Kirsti Kattilakoski (HT), Kalajoki
toiminnantarkastaja Pauli Erkkilä, Perho

Järjestötoiminta
ProAgria Keski-Pohjanmaa ry on perustettu vuonna 1908 ja rekisteröity vuonna 1909 yleishyödylliseksi ja 
puolueettomaksi maaseudun neuvonta- ja asiantuntijajärjestöksi. Keskipohjalaisen järjestön juuret ovat 
Vaasan läänin maanviljelysseurassa, joka on perustettu 1863. Valtakunnallisesti järjestön historia yltää 
vuoteen 1797, jolloin Turun Talousseura perustettiin. 

ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n ja Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten vuosikokouk-
set pidettiin hybridikokouksena läsnä ollen Kokkolassa Yritystalo Evaldissa ja etänä Teams-järjes-
telmässä 4.12.2020. Vuosikokousesitelmän piti europarlamentaarikko Elsi Katainen aiheenaan Ko-
ronasta CAP-uudistukseen: Maatalouden toimintaedellytykset tulevaisuudessa. Keski-Pohjanmaan 
Kalatalouskeskuksen vuosikokous pidettiin 28.9.2020 Kansantaiteenkeskuksessa Kaustisella.

Paula Mäenranta, Ullava 
Heikki Oja, Himanka
Pasi Patana, Halsua
Lena Savola, Reisjärvi
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Kunnassa toimivia maatalousseuroja 1

Paikallisyhdistyksiä jäsenenä 71

Kalatalousyhteisöjä 22

Perunakerhoja 1

Kannattajajäseniä 3

Yrittäjäjäseniä 474

Henkilöjäseniä 20

Kunniajäseniä 8
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Jäsenyhdistykset • Yrittäjäjäsenet • Henkilöjäsenet

Vuosikokous

  Hallitus           Piirijohtokunta

  Johtaja

  Johtoryhmä

Hallinto- ja tukipalvelut 
talous- ja hallinto, markki-

nointi, viestintä, järjestö

Keski-Pohjanmaan
kalatalouskeskus
Toiminnanjohtaja

Maatila- ja yrityspalvelut
Pohjoinen

palveluryhmä
Eteläinen

palveluryhmä

Keski-Pohjanmaan
Maa- ja kotitalousnaiset

Toiminnanjohtaja

ASIAKASPALVELU

Kalatalousjohtokunta

ProAgria Keski-Pohjanmaa toimii 12 kunnan alueella:
Halsua, Kalajoki, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Kruunupyy, 
Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Sievi, Toholampi ja Veteli.

Jäsenyhdistysten ja jäsenten yhteenveto 2020

ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n jäsenet 
ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n jäseninä ovat henkilöjäsenten (yrittäjäjäsenet) lisäksi maatalo-
usseurat, maaseutuseurat, maa- ja kotitalousseurat, maamiesseurat, kyläyhdistykset, kyläseurat, 
maa- ja kotitalousnaisten yhdistykset, pienviljelijäin yhdistykset tai -osastot sekä kalastuskunnat, 
-seurat tai kalastuksenhoitoyhtymät tai muut rekisteröidyt yhdistykset, jotka toimivat ProAgria Kes-
ki-Pohjanmaan tarkoitusperien hyväksi.

Kunniajäseninä ovat maanviljelysneuvos Heimo Linna Perhosta, maanviljelijä Arvo Kiljala ja 
maanviljelijä Pentti Huotari Reisjärveltä, maatalousyrittäjä Pertti Leskelä Kokkolan Lohtajalta, 
maanviljelysneuvos Tapio Kurki Kokkolasta, yrittäjä Arto Hautala Lestijärveltä, maatalousyrittäjä 
Vesa Kaunisto Vetelistä sekä emäntä Marja-Leena Vuollet Kalajoelta. Kannattajajäseniä ovat Kok-
kolan kaupunki sekä Perhon ja Toholammin kunnat. 

Jäsentilasto
Vuoden lopussa yhdistyksellä oli 474 yrittäjäjäsentä, henkilöjäseniä oli 20. Jäsenyhdistyksinä oli 
71 kylä- tai kuntakohtaista yhdistystä ja 22 kalatalousyhteisöä. Jäsenyhteisöissä oli 
n. 3 800 jäsentä ja n. 12 000 kalatalousyhteisöjen osakasta.
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Huomioinnit
Sukutilakunniakirja luovutettiin Jooseppilan tilan Tuomas ja Rita Reinikaiselle Reisjärvelle.

Luonnonvarakeskuksen myöntämän kannattavuuskirjanpitopalkinnon 10-vuotisesta kirjanpi-
dosta kirjanpitovuodesta 2018 sai Vähä-Erkkilän tila, Sirkku ja Pentti Koskela, Lohtajalta. Viisivuo-
tisesta kirjanpidosta palkittiin Puistolan tila, Irina ja Veikko Jokitalo, Sievistä sekä Vähäharjun tila, 
Elina ja Sami Finnilä, Vetelistä.

Myllylä Tomi ja Asta, Kalajoki, Isohanni Aleksi, H, J ja T Mty, Kannus, Peltola Petri, Kaustinen ja 
Tunkkari Arto ja Tiia, Veteli huomioitiin 100 vuotta tuotosseurannassa yhtäjaksoisesti mukana ol-
leina maitotiloina. Huomionosoituksen saivat myös 75 vuotta tuotosseurannassa mukana olleet 
Nuorala Pekka ja Päivi, Kalajoki ja Jokitalo Osmo ja Tarja, Sievi sekä 50 vuotta tuotosseurannas-
sa mukana olleet Riippa Ilkka, Kannus sekä Pajala Markku ja Marjo-Riitta, Kälviä. Lisäksi palkit-
tiin 25-vuotisesta tuotosseurannasta Rekilä Sakari ja Sauli Mty, Kannus, Mty Rauma Sami, Tarja ja 
Vesa, Veteli, Saari Tomi ja Mari, Kalajoki, Vehkoja Mty, Toholampi, Harju Pekka ja Simo, Sievi se-
kä Hyyppä Keijo ja Miia, Himanka.

Keski-Pohjanmaan Parhaat karjat energiakorjatun maitotuotoksen perusteella vuonna 2019 oli-
vat Havukan Oy, Sanna ja Markku Rajala Reisjärveltä, Rekilä mty, Mika Rekilä Kokkolasta sekä 
Pulkkinen Esko, Petri ja Sonja Vetelistä.

Vuoden maa- ja kotitalousnaisena huomioitiin Helena Saarenpää Hillilän Maa- ja kotitalous-
seurasta Himangalta. Vuoden maa- ja kotitalousnainen edistää alueellaan maa- ja kotitalousnais-
ten toimintaa, toimii itse aktiivisesti maa- ja kotitalousnaisten hyväksi sekä innostaa ja kannustaa 
muita naisia toimintaan mukaan. 

Keski-Pohjanmaan Vuoden maisematekona palkittiin kalajokisen Raija Heikkilän pitkäjänteinen 
hoitotyö arvokkaalla merenrantaniittykohteella. Raija Heikkilä perheineen hoitaa suunnitelmalli-
sesti arvokasta yli 50 ha suuruista perinnebiotooppia Kalajoen Vihaslahdessa. Kohde on maakun-
nallisesti arvokkaalla kulttuuri- ja maisema-alueella sekä Natura 2000 -suojelualueella. 

Keski-Pohjanmaan Vuoden maisematekona palkittiin kalajokisen Raija Heikkilän pitkäjänteinen hoitotyö arvokkaalla merenrantaniitty-
kohteella Kalajoen Vihaslahdessa. Kuva: Anu Ainasoja
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Henkilöstö ja toiminnan kehittäminen
Henkilötyövuosia kertomusvuoden aikana tehtiin 32,35 htv:ta (35,7 htv vuonna 2019). Työntekijöi-
den palkat ja palkkiot olivat yhteensä n. 1,31 milj. € eli n. 55 % kokonaiskustannuksista. Edellisvuo-
teen vähennystä oli n. 7 % (1,41 milj. € v. 2019). Vuoden lopussa perhevapaalaisia oli kolme. Yksi 
toimihenkilö oli osa-aikaeläkkeellä. Kertomusvuoden aikana eläköityi kaksi toimihenkilöä. Korona-
poikkeusolojen mahdollistamaa työntekijälle joustavampaa väliaikaista lomautuslainsäädäntöä käyt-
ti hyväkseen seitsemän toimihenkilöä. Sopimuslomautusten pituus vaihteli kahdesta neljään viikkoon. 

Henkilöstön työtyytyväisyyteen ja muutosvalmiuteen liittyvä sisäinen kehitysohjelma jatkui. Eläke-
yhtiö Elon toteuttama eTyhy-työhyvinvointikysely tehtiin marraskuussa. Tuloksia käsiteltiin työpsyko-
login johdolla toimihenkilöpäivissä. Koronan vuoksi kaikki yhteiset tapahtumat jouduttiin siirtämään 
etäyhteyksillä tehtäväksi. Alkusyksystä kokoontumisrajoitukset mahdollistivat henkilöstöpäivän jär-
jestämisen Kalajoella. Päivän aikana tutustuttiin Kalajoen kaupunkiin, Hiekkasärkkiin ja tehtiin pa-
tikkaretki Leton maisemissa. Henkilöstöinfoja pidettiin kesälomakauden jälkeen kerran kuukaudessa 
etäyhteydellä. Myös johtoryhmä ja tiimit kokoontuivat maaliskuusta eteenpäin etäyhteyksillä. Etä-
palvelu- ja etätyösuositus oli voimassa koko vuoden maaliskuusta eteenpäin.

Kelo-alueen johtajien ja johtoryhmien tapaaminen järjestettiin ProAgria Lapin, Oulun, Keski-Pohjan-
maan, ÖSLn ja Etelä-Pohjanmaan kesken helmikuussa Kokkolassa. Järjestelyt hoidettiin keskipohjalais-
voimin ja tavoitteena oli pohjoisten ProAgria-keskusten tiiviimpi toiminnallinen yhteistyö. Vuoden 2020 
aikana Kelo-johtoryhmät pitivät kaksi sovittujen toimenpiteiden seurantaan keskittynyttä etäpalaveria. Yh-
teiset kehittämisohjelmat sovittiin maito-, kasvi-, talous- ja tilipalveluille sekä MKNlle ja hallintopalveluille. 

Maitotilojen palvelujen kehittämistyö jatkui maidontuotannon täsmäpalvelujen jatkokehityksel-
lä sekä digitaalisten palvelujen lanseerauksilla. Talousjohtamisen palvelujen ja tilipalvelujen kehitys-
työssä otettiin isoja harppauksia Strategia+ -konseptin käyttöönoton myötä. Maatilan sähköinen 
palvelualusta Bisnes+, sähköinen kasvinsuojelututkinto ja Minun Maatilani -ohjelmistoon tehdyt laa-
jennukset otettiin laajemmin käyttöön vuoden 2020 aikana. Asiakastiimitoimintaa ja tilakokonai-
suuden haltuunottoa edistettiin yhdessä Centria 
ammattikorkeakoulun kanssa palvelumuotoilun 
menetelmin. Lisäksi keskipohjalaiset olivat mu-
kana valtakunnallisessa henkilöstöresursseihin 
ja osaamisen kehittämiseen liittyvässä HRD-ryh-
mässä sekä viestijöiden verkostossa.

ProAgria Keski-Pohjanmaa tuotti ruokinnan-
ohjauksen ja maitotilojen täsmäpalvelujen osaa-
misvastaavapalvelut Österbottens Svenska Land-
brukssällskapetille. ProAgria Etelä-Pohjanmaalta 
ostettiin taloushallintopalvelut palkkahallinnon 
ja hankehallinnon osalta. ProAgria Oulu järjesti 
kasvintuotannon osaamisvastaavapalvelut Kes-
ki-Pohjanmaalle.

Markkinointitoimenpiteitä kohdennettiin eri-
tyisesti Neuvo-palveluihin ja tuotantotalou-
teen liittyviin palveluihin. Palveluja markkinoitiin 
koronaturvallisesti valtakunnallisissa ja maa-
kunnallisissa ProAgrian uutiskirjeissä sekä so-
mekanavissa. ProAgria Keski-Pohjanmaan Tie-
dotuslehti ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa, 
joista yksi oli valtakunnallinen yhteisjulkaisu. 

Valtakunnallisia yhteisiä asioita suunniteltiin 
ja organisoitiin ProAgrian ryhmäohjaushallituk-
sessa, ProAgria-johtajien työryhmässä ja johta-
jien kokouksissa, joihin osallistui ProAgria Kes-
ki-Pohjanmaan johtaja. 

Henkilöstötilinpäätöksen yhteenveto 2020

H
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ö

Henkilöstö, htv yhteensä 2020 32,35
Henkilöstömuutos v. 2000–2020, % -1,7
Keski-ikä, v. 47,65
   joista alle 35-vuotiaita, kpl 9
   joista yli 55-vuotiaita, kpl 17
Keskim. työsuhteen kesto, v. 14,8
   Määräaikaiset työsuhteet, % 2
   Toistaiseksi voimassa olevat, % 98
Tulovaihtuvuus, % 2,3
Lähtövaihtuvuus, % 12,2

ProAgria Keski-Poh-
janmaan maidontuo-
tannon asiantuntijoi-
ta. Kuva: Kirsi Varila
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Kasvukausi
Ilmatieteen laitoksen alustavien tilastojen mukaan vuoden 2020 keskilämpötila oli Suomessa ennä-
tyksellisen korkea, noin 4,8 astetta. Tämä ylittää edellisen ennätyksen vuodelta 2015 noin 0,6 as-
teella. Vuoden sademäärä ei jäänyt juuri missään päin maata pitkän ajan keskiarvojen alapuolelle. 
Pohjanmaan maakunnissa sademäärät olivat monin paikoin poikkeuksellisen suuria. Kevään keski-
lämpötilaa nosti harvinaisen, paikoin poikkeuksellisen lämmin maaliskuu. Toukokuu oli keskimää-
räistä kylmempi. Kesä oli keskilämpötilaltaan tavanomaista lämpimämpi. Elokuun lämpöennätys 
29,4 astetta mitattiin 8.8.2020 Kruunupyyssä. Syksy oli mittaushistorian lämpimin. Suurimmat sa-
demäärät mitattiin länsirannikon maakunnissa. Talvi oli ennätyksellisen lauha.

Talvi oli vähäluminen ja routakerros jäi ohueksi. Maaliskuun puolivälissä saatiin runsaat vesisa-
teet, jotka veivät lumen ja osin roudankin. Vesimäärissä lähestyttiin tulvakorkeuksia, mutta tulvat 
eivät nousseet pelloille asti, koska jokien ohut jää suli paikalleen, eikä maastosta purkautunut va-
lumavesiä virtavesiin. 

Ensimmäiset kylvöt maakunnassa tehtiin toukokuun alkupäivinä, mutta viileä sää ja maan hidas 
kuivuminen johtivat siihen, että kylvöt pääsivät kunnolla liikkeelle vasta toukokuun puolivälin paik-
keilla. Kylvöjen alettua selkeää ja lämmintä poutasäätä riitti yhtäjaksoisesti pari viikkoa. 

Kesäkuussa ei juuri sateita saatu, sademäärä jäi alle 10 mm. Rehunkorjuu alkoi kesäkuun puoli-
välissä. Ensimmäinen nurmisato oli laadultaan ja määrältään tavanomainen. Rehunkorjuun jälkeen 
kuivuus uhkasi monin paikoin kasvustoja ja nurmien kasvuunlähtö ensimmäisen sadonkorjuun jäl-
keen oli heikkoa. Sateet alkoivat heinäkuun alussa ja koko kuukauden sademäärä oli noin kaksin-
kertainen tavanomaiseen verrattuna. Toista säilörehusatoa korjattiin tavanomaista myöhemmin. 
Korjuu alkoi heinäkuun lopussa ajoittuen pääosin elokuulle. Odelman kasvuunlähtö oli hyvä, jo-
ten kasvukauden nurmisato oli hyvälaatuinen ja riittävä.

Puinnit aloitettiin elokuun puolivälin jälkeen tuoresäilönnällä. Satotaso oli varsin hyvä. Elokuun 
puintisäät olivat lämpimiä, sateisia päiviä oli harvakseltaan. Kasvukauden kuivuudesta johtuen oh-
rassa oli paljon jälkiversontaa, mikä kasvatti puintikustannuksia. Viljat saatiin suurelta osin pui-
tua elokuun puoliväliin mennessä, mutta vielä syyskuun lopussa oli jäljellä yksittäisiä puimattomia 
lohkoja. Sateita saatiin etenkin syyskuun puolivälissä ja jälkipuoliskolla. Märkyys vaikutti siihen, et-
tä perunaa jäi nostamatta. 

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
ProAgria Keski-Pohjanmaa tekee 40 asiantuntijan voimin ja yhteistyössä ProAgria-ryhmän muiden or-
ganisaatioiden sekä maakunnallisten muiden toimijoiden kanssa monipuolista maatalouden ja maa-
seudun kehittämistyötä. Toimintaa ja palvelukehitystä ohjaavat jäsen- ja asiakastarpeet, rahoittavien 
ministeriöiden kanssa sovitut tulostavoitteet sekä maakunnallisesti laadittujen kehittämisohjelmat. 

ProAgria Keski-Pohjanmaa oli perustamassa Keski-Pohjanmaan alkutuotannon koronaryhmää. 
Ryhmässä on edustus MTKsta, Elystä, kuntien yhteistoiminta-alueilta ja lomatoimesta, turkistuotta-
jista, KPEdusta, Pohjolan Maidosta, Atrialta, Snellmanilta, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviras-
tosta sekä Huoltovarmuuskeskuksesta. ProAgria hoitaa ryhmän puheenjohtajuuden. Näkyvimpänä 
työnä koronavarautumisryhmä laati kaikille keskipohjalaistiloille maatilan koronavarautumiseen liit-
tyvän tsekkilistan. Lisäksi ryhmän tuella luotiin keskipohjalainen urakoitsijaverkosto. 

ProAgria Keski-Pohjanmaa toimii aktiivisesti Keski-Pohjanmaan Biolaakson neuvottelukunnassa ja 
Luova-verkostossa, jotka koostuvat valtakunnallisista ja keskipohjalaisista kehittäjäorganisaatioista. 
EU-rahoitteiset maaseudun kehittämishankkeet koordinoidaan ja kanavoidaan suurelta osin Luova-
verkoston kautta. ProAgria Keski-Pohjanmaa on mukana Keski-Pohjanmaan liiton kaikissa maakun-
taohjelman toimeenpanoon liittyvissä työryhmissä sekä Keski-Pohjanmaan maaseututeemaryhmässä. 

Neuvontatyön vaikuttavuuden parantamiseksi eri neuvonta-alojen asiantuntijoiden välistä yhteis-
työtä yksittäisen asiakkaan ongelmien ratkaisussa on tiivistetty. Tällä on osaltaan varmistettu, että 
kehittämistyössä otetaan huomioon asiakasyrityksen kokonaisuus. 
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Tuottajahinnat
Maamme viljasato oli kertomusvuonna 
noin 3,4 miljardia kiloa. Satoa voi sanoa 
korkeintaan keskinkertaiseksi, sillä 2000-lu-
vun aikana on saavutettu 4,0 miljardin ki-
lon viljasato jo kuusi kertaa. Rehuviljojen 
hinnat pysyttelivät Suomen markkinoilla 
kahta edellisvuotta alemmalla tasolla. 

Ruokaperunan hinta oli kolmisen pro-
senttia edellisvuotta alhaisempi.

Sekä sonnin että sianlihan hinnat py-
syivät edellisvuoden tasolla. Lehmänlihan 
hintataso puolestaan parani selvästi edel-
lisvuoteen verrattuna. Karitsanlihan hinta-
kehitys oli lievästi nousujohteista. 

E-luokan normimaidon tuottajahin-
ta pysytteli kertomusvuoden aikana edellis-
vuoden tasolla, joskin pitoisuuksien nousu 
paransi hienoisesti tuottajille tilitettyjä efek-
tiivisiä hintoja. 

Koronapandemia johti yleisesti katsoen 
kotimaisten elintarvikkeiden kysynnän lie-
vään nousuun, minkä ansiosta maidon ja 
lihan hintakehitys oli kertomusvuoden ai-
kana ennakko-odotuksia suotuisampaa. Sii-
tä huolimatta sekä kotieläintuotannon että 
kasvinviljelyn kannattavuus pysyivät huonoi-
na. Huonon kannattavuuden seurauksena 
maksuvalmius oli ongelmallinen etenkin mer-
kittäviä investointeja tehneillä maatiloilla.
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Lihan tuottajahinnat 2010-2020

Viljan, rypsin ja rapsin tuottajahinnat 2010-2020

Lähde: Luonnonvarakeskus/Taloustohtori

Tuloslaskelma 2013 2015 2017 2018 2019
Tiloja otoksessa 30<n<40 30<n<40 30<n<40 20<n<30 30<n<40
Viljelyala 55,2 54,6 61,3 62,3 66,3
Eläinyksiköt 40,1 41,6 41,5 44,9 43,7
    Myyntitulot 109 020 113 850 114 150 120 800 147 150
    Tuet 61 600 62 700 63 600 65 700 68 400
Liikevaihto 170 600 176 500 177 700 186 500 215 550
    Tilakäyttö ja muut korjauserät 28 900 32 700 32 100 38 800 44 980
Kokonaistuotto 199 500 209 200 209 800 225 300 260 530
    Kulut -137 040 -146 563 -141 690 -162 300 -185 290
    Palkkavaatimus -38 600 -38 500 -35 300 -37 800 -37 400
Käyttökate 23 600 24 000 32 700 25 200 37 400
    Poistot -28 450 -30 320 -29 910 -34 280 -33 120
Liiketulos -4 980 -6 400 2 680 -9 080 4 110
    Nettorahoituskulut -3 300 -3 510 -3 120 -3 720 -4 890
Nettotulos -8 280 -9 910 -440 -12 300 -770
    Korkovaatimus -15 800 -16 700 -13 300 -13 700 14 100
Yrittäjänvoitto -24 100 -26 600 -13 700 -26 000 -14 800

Keskipohjalaisten kannattavuuskirjanpitotilojen tulokset, v. 2013–2019

Lähde: SVT: Maatalous- ja puutarhayritysten tuotantotilasto

Lähde: SVT: Maatalous- ja puutarhayritysten tuotantotilasto

€/tonni

€/100 kg

Maidon tuottajahinnat 2010-2020
snt/litra
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Maatila- ja puutarhayritysten lukumäärän kehitys kunnittain

Lähde: SVT/Maatalous- ja puutarhayritysten tuotantotilasto

Alueen maidontuotannon määrä kasvoi edellisvuodesta 4,9 miljoonaa litraa (+2,0 %) kohoten 
242,7 miljoonaan litraan. Maidontuottajien määrä aleni 528 tuottajaan (-6,4 %). Keskimääräinen 
tilakohtainen maitomäärä kasvoi lähes 460 000 litraan (+9,0 %). Maidontuotannon rakennemuu-
tos on nopeutunut selvästi viime vuosien aikana.

Alueen naudanlihantuotanto pieneni edellisvuodesta 1,1 prosenttia, ollen 7,7 milj. kg. Sen sijaan 
sianlihan tuotanto ponnahti 8,9 prosentin nousuun tuotantomäärän ollessa 4,1 milj. kg. Lampaan-
lihan tuotantomäärä pysyi edellisvuoden tasolla, ollen 55 tonnia.

2010 2017 2018 2019 2020 muutos ed. v.

Halsua 90 78 77 74 72 -2,7 %

Kalajoki 386 312 301 297 282 -5,1 %

Kannus 117 110 108 106 102 -3,8 %

Kaustinen 177 137 134 133 127 -4,5 %

Kokkola 514 413 407 399 385 -3,5 %

Lestijärvi 53 43 40 41 41 0,0 %

Perho 135 114 112 108 105 -2,8 %

Reisjärvi 146 125 123 121 122 0,8 %

Sievi 199 172 171 170 166 -2,4 %

Toholampi 195 153 156 154 154 0,0 %

Veteli 169 151 147 145 141 -2,8 %

Yhteensä 2181 1818 1776 1748 1697 -2,9 %

Maatalouden rakenne
Maatalous- ja puutarhayritysten tilastotietokannan mukaan maataloutta harjoitti ProAgria Keski-
Pohjanmaan toimialueella 1 697 maatilaa, missä oli laskua edellisvuodesta 2,9 % (51 maatilaa). 
ProAgria Keski-Pohjanmaan alueen tiloista vajaa puolet on kotieläintiloja maidontuotannon olles-
sa selkeä päätuotantosuunta.

Sukupolvenvaihdosten määrä väheni selvästi aiempiin vuosiin verrattuna.

Pellon käyttö ProAgria Keski-Pohjanmaan toimialueella 2020

Lähde: SVT/Maatalous- ja puutarhayritysten rakennetilasto

Alueella oli kertomusvuonna maatalousmaata yhteensä 93 681 hehtaaria. Leimaa antavaa on 
rehukasvien viljely. Niiden osuus maakunnan peltoalasta oli 89,2 %. Nurmella oli yli puolet maa-
kunnan peltoalasta. Kesannon ja erilaisten maisema- ja luonnonhoitopeltojen osuus peltoalasta 
oli noin 5,1 prosenttia. Peruna on merkittävin myyntikasvi 2 084 hehtaarin viljelysalalla. Siinä on 
vähennystä edellisvuoteen 1,9 %.

Luonnonmukaisessa viljelyssä on Keski-Pohjanmaalla joka seitsemäs maatila. Luonnonmukais-
ta kotieläintuotantoa harjoitti noin 15 % luomutiloista. Suurin osa kotieläintuotannosta on itse-
uudistuvaa naudanlihantuotantoa ja lammastaloutta. Monilla tiloilla pellot ovat luonnonmukai-
sessa ja karja tavanomaisessa tuotannossa. 
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ProAgria Maito

Maitotiloilla tuotosseuranta on kotieläintalouden kehittämisen perusta, sillä vain luotettavan ja 
kattavan seurantatiedon avulla voidaan jalostaa karjaa ja kehittää toimintaa. Kertomusvuoden ai-
kana maamme tuotannonseuranta saavutti 122 toimintavuoden merkkipaalun.

Vuonna 2020 Keski-Pohjanmaalla 71 % karjoista ja 83,5 % lehmistä kuului tuotosseurantaan. 
Tuotosseurantaan kuuluvien lehmien suhteellinen osuus on ollut hienoisessa kasvusuunnassa.

Ruokinnan ohjauspalveluiden avulla tuotosseurannan tuottama tieto hyödynnetään lypsyleh-
mien ruokinnassa. Neuvonnan toimintatapaa oli jo aiemmin muutettu siten, että osa asiantun-
tijatyöstä oli siirretty toimistotyöksi. Koronapandemiaan vuoksi tehdyt varotoimet lisäsivät enti-
sestään etäpalvelun osuutta asiakaspalvelussa, ja Teams-järjestelmä omaksuttiin nopeasti sekä 
asiakaskontaktien että ProAgrian sisäisen yhteydenpidon välineeksi. Asiakaskontakteissa käytet-
tiin runsaasti muitakin viestintäsovelluksia, kuten WhatsAppia ja sähköpostia – perinteistä puhe-
linkontaktia unohtamatta. 

Ruokinnan ohjauspalvelu on myös lihanautatilojen käytettävissä. Ruokinnan ohjauspalvelua täy-
dentävät täsmäpalvelut, joissa keskitytään tuotannon yksittäisen osa-alueen parantamiseen. Ruo-
kinnan täsmäpalvelujen tekemistä vauhditettiin kertomusvuonna Neuvo 2020 -rahoituksen avulla.

Ruokinnansuunnitteluohjelmisto uudistui vuonna 2019. Uudistunut Karjakompassi-ohjelmisto 
antaa toteutuneen ruokinnan kautta tehdyn seurantalaskelman avulla enemmän tietoa mahdol-
listaen entistä paremmin pureutumisen tilakohtaisiin ruokintahaasteisiin. Ohjelmistouudistuksen 
myötä myös palvelujen toteutuksen joustavuutta lisättiin. Sen lisäksi uuden ohjelmiston haltuunot-
to on lisännyt asiantuntijoiden välistä yhteistyötä, sillä ProAgria Keski-Pohjanmaan ruokintaosaa-
misvastaava Sinikka Kreus on huolehtinut myös ProAgria Österbottens Svenska Lantbukssällska-
petin maitoasiantuntijoiden ruokintaosaamisen kehittämisestä.

DeLavalin ja Mestarifarmi Oy:n kanssa jatkettiin kertomusvuonnakin yhteistyötä automaattilyp-
syn käyttöönotossa. 

Tuotosseurantatilojen määrä aleni 11:llä 398 tilaan (-3,4 %). Viralliset tuotosseurantatulokset 
saatiin 365 tilalta. Lehmäkohtainen keskituotos oli 10 433 kg. Nousua edellisvuodesta oli 310 kg 
eli 3,06  %. 

Keskipohjalaislehmien maidossa on keskimääräistä enemmän kuiva-ainetta. Energiakorjattu 
maitomäärä (EKM) 11 113 kg ylitti valtakunnan keskiarvon 342 kilolla, kun absoluuttinen maito-
määrän ylitys oli ainoastaan 265 kiloa.

Tuotosseurannan teknisten palveluiden osuus kotieläinpalveluiden kokonaismyynnistä 
on kasvanut nopeasti viime vuosina. Ne muodostavat nyt noin 29 % kokonaislaskutuksesta. 
Suurin kokonaisuus on maitomittareiden ja näytteenottolaitteiden vuokrat ja niihin liittyvä 
koelypsyapupalvelu.  
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Anna-Riitta Leinonen
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2017 2018 2019 2020

Ruokinnan ohjaus Voima 8 6

Ruokinnan ohjaus Jousto 8 70

Ruokinnan ohjaus Perus 94 90

Ruokinnan ohjaus Kevyt 117 97

Ruokinnan ohjausasiakkaat kaikkiaan 359 340 311 278

Tuotosseuranta Tallennus 143 128 112 12

Tuotosseuranta Näytteenottopalvelu,
(sis. viivakoodipullon käytön opastuksen)

41 45 51 52

Automaattilypsyn käyttöönotto 16 27 28 16

Karjatsekki 37 31 41 21

Täsmäpalvelut / Tuotannon ohjaus -palvelut 2 13 46 19

Maitotilaneuvonnan palvelujen asiakasmäärät, kpl

Tuotostiedot ovat virallisia, jos tiedon laatupisteet ovat yli nollan vuosikeskiarvona.

Kunta Karjoja Lehmiä
Lehmiä/ 

karja Maito, kg Valk. kg Rasva, kg
EKM 

kg/elinpv
Halsua 9 378 42,0 9 881 364 450 15,7

Kalajoki 48 2 386 49,5 10 330 374 452 15,9
Kannus 26 1935 74,4 10 799 389 459 15,5

Kaustinen 21 1 445 67,7 10 242 374 444 15,4

Kokkola 92 4712 51,4 10 310 376 452 15,4

Lestijärvi 11 368 33,5 10 198 370 452 15,2

Perho 24 1 073 45,5 10 191 370 452 15,8

Reisjärvi 32 1 844 57,6 10 678 384 458 15,6

Sievi 31 1 796 57,9 10 814 390 467 15,8

Toholampi 36 2 209 61,7 10 140 368 436 14,9

Veteli 35 1 803 51,5 10 685 390 461 15,9

K-P 2020 365 19 949 54,7 10 433 379 453 15,5

K-P 2019 386 20 168 52,3 10 123 368 443 14,9

Koko maa 2020 3 455 174 457 50,5 10 168 364 440 15,2

Koko maa 2019 3 709 178 787 48,2 9 937 355 431 14,8

Viralliset tuotosseurantatulokset v. 2020

Ruokinnan optimointeja tehtiin kaikkiaan 275 asiakkaalle. Ruokinnanohjauspalveluita hyödyn-
si 70 % tuotosseurantatiloista. 

Nurmirehun tuotantokustannus ja laatu ovat oleellisen tärkeitä nautakarjatilan taloustuloksen 
kannalta. Säilörehunäytteiden määrässä on edelleen toivomisen varaa ruokinnan suunnittelua aja-
tellen. Liian vähäisen rehunäytteiden määrän vuoksi keskipohjalaisille tiloille aiheutuu merkittäviä 
taloudellisia menetyksiä. ProAgria Keski-Pohjanmaan tarjoamaa nurmirehun näytteenottopalvelua 
hyödynsi kertomusvuoden aikana 21 asiakasta.

Maitotilat edustavat puolta ProAgria Keski-Pohjanmaan asiakastiloista ja noin 80 % maatiloil-
le tapahtuvasta myynnistä suuntautuu maitotiloille. Palvelumyynti maitotiloille heikkeni vuoden 
2019 tasoon. Osasyynä siihen oli talouskonsultoinnin henkilöresurssien väheneminen. Noin puolet 
maitotilojen palvelumyynnistä oli edelleen kotieläinneuvontaa. Neuvo-palvelut muodostivat puo-
lestaan noin neljänneksen myynnistä. Kertomusvuonna Neuvo-palveluita hyödynsi 293 maitotilaa. 
Edellisvuosien tapaan Neuvo-palvelut kohdistuivat kilpailukyvyn kehittämiseen ja toimintatapojen 
uudistamiseen. Muita maitotilojen paljon käyttämiä palveluita olivat suuruusjärjestyksessä luetel-
tuna tilipalvelut, tukineuvonta, talousneuvonta ja kasvituotannon palvelut.
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Kustannuspuntari: Pelto- ja eläinkustannus, snt/litra

Sopimustsekki-palvelulla optimoidaan maidontuotannon määrä
Valio ja sen omistavat hankintaosuuskunnat ilmoittivat maaliskuussa 2020 siirtyvänsä sopimustuo-
tantoon. Käytännössä tämä tarkoitti siirtymistä kolmiportaiseen tuottajahintajärjestelmään. Poh-
jolan Maito ilmoitti maksavansa 95 prosentille sopimusmäärästä täyden hinnan eli ns. A-hinnan. 
95–100 prosentin tuotantomäärälle maksettaisiin 18 senttiä/litra ns. B-hintana. Sopimusmäärän 
ylittävälle tuotannolle maksettaisiin ns. C-hintana vain 8 senttiä/litra. 

Valiolaisia osuuskuntia ajoi hinnoittelujärjestelmän muutokseen mm. Venäjän rajan sulkeutumi-
nen, juotavan maidon kulutuksen voimakas lasku ja ilmastonmuutoskeskustelu.  Maidon tuotanto-
määrien paremman ennustettavuuden avulla tavoitellaan vahvempaa tuottajahintatasoa. 

Olennaisena osana sopimustuotantoa ja uutta hinnoittelujärjestelmää ovat kolmen kuukauden 
mittaiset seurantajaksot (tammi-maaliskuu, huhti-kesäkuu, heinä-syyskuu ja loka-joulukuu). Mi-
käli kevään tasausjaksoilta jää käyttämätöntä sopimusmäärää, niin se siirretään syksyn tasausjak-
soille saman kalenterivuoden sisällä. Valion hankintaosuuskuntien sopimushinnoittelumalli ohjaa 
maatiloja tuottamaan maitoa mahdollisimman tasaisesti ylittämättä tilakohtaista sopimusmäärää. 

ProAgria Keski-Pohjanmaa kehitti nopeasti Sopimustsekki-palvelun, jonka avulla maitotilat voi-
vat vastata sopimushinnoittelun tuomiin haasteisiin. Sopimustsekki-palvelun lähtökohtana on tuot-
toennuste, joka ennustaa seuraavan 12 kuukauden jakson maitotuotoksen sekä lehmien ja hiehojen 
määrän. Kun eläinmäärätietoon yhdistetään tieto tilakohtaisista muuttuvista kustannuksista sekä 
tieto tuottajahinnan porrastuksesta, sopimusmäärälaskurilla voidaan laskea eri tuotantomäärien 
tuottama kassavirta. C-hintaisen maidon tuottaminen on kaikille maitotiloille tappiollista. Joillakin 
maitotiloilla B-hintaisen maidon tuottaminen voi olla perusteltua, varsinkin jos tilalla on säilöre-
hua, jota ei voida myydä kannattavasti. Pidemmällä aikajänteellä B-hintaisen maidon tuottaminen 
on kuitenkin kannattamatonta lähes kaikilla maitotiloilla.

Lähde: ProAgrian Tilakuntopalvelu 2.6.2021

Ominaisuus 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tuotanto   
Meijerimaito, l/v 247 807 262 961 276 853 338 038 375 026 390 191
Keskilehmäluku 29,6 31,3 32,6 39,6 42,2 43,3
Säilörehun syönti-indeksi 104 107 105 107 108 106
Säilörehuanalyysejä, kpl/tila 3 4 4 5 7 5
Talous   
Maitotuotto - rehukust., e/le/pv 7,6 7,6 7,9 7,6 9,7 10,2
Rehukustannus, snt/l 14,3 14,00 13,9 14,5 13,3 13,2
Hyvinvointi   
Elossa olevien elinikäistuotos, kg/le 19 076 19 368 20 350 21 155 21 840 22 860
Maitoa EKM kg/elinpv, poistetut 13,0 13,2 13,6 13,6 14,4 14,5
EKM kg/elinpv, elossa olevat 11,0 11,3 11,6 12,1 12,5 12,9

Kustannuspuntari maitotilojen 
kustannusten haarukointiin
Kustannuspuntari-laskentasovellus otettiin 
käyttöön helmikuussa 2020. Se on uusi työ-
kalu maitotilan kustannusten haarukoin-
tiin. Kustannuspuntari kertoo havainnol-
lisesti, mihin rahavirrat menevät ja mistä 
voisi löytyä säästökohteita. Kustannuspun-
tarin avulla voi myös vertailla oman maa-
tilan kustannuksia anonyymisti muiden 
maatilojen kustannuksiin. Kustannusten 
puntaroinnin lisäksi sovelluksella voi muun 
muassa simuloida laajennusten vaikutuksia 
kuluihin. Kustannuspuntari on maksuton 
Tuotosseuranta+ tuotosseurantatiloille.
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Maakunnassa oli kertomusvuonna 179 naudanlihaan tuotantoon erikoistunutta maatilaa, joista 
75:llä oli emolehmiä. Emolehmätuotantoa on erityisesti Kalajokilaaksossa. Varsinkin loppuvuodes-
ta 2020 vasikoiden saatavuus alkoi rajoittaa välitysvasikkoihin perustuvaa tuotantoa.

ProAgria Keskusten Liitto koordinoi lihatuotannon neuvonnan kehittämistyötä osallistuen myös 
käytännön neuvontatyöhön. Kehittämistyö tapahtuu sidosryhmien kanssa toteutettujen hankkei-
den muodossa. 

Yli puolet alueen lihanautatiloista käytti neuvontapalveluita vuoden 2020 aikana. Käytetyimpiä 
palveluja olivat Neuvo-palvelut, tilipalvelut, tukineuvonta, viljelysuunnittelu ja taloussuunnittelu. 
Suoraan lihantuotantoon liittyvästä neuvonnasta valtaosa tehtiin maitotilaneuvontaan kuuluvilla 
yhdistelmätuotantotiloilla. Ruokinnansuunnittelua lihanaudoille tehtiin 45 tilalla. 

Runsas 20 keskipohjalaistilaa harjoittaa sikataloutta. Tuotanto keskittyy Kalajoelle ja Perhon-
jokilaaksoon. Valtaosa alueen sikatiloista käytti ProAgria Keski-Pohjanmaan tarjoamia palveluita. 
Kysynnän painopiste oli selkeästi Neuvo- ja tilipalveluissa.

Noin 40 lammastilan tuotantoneuvontaa hoitaa ProAgria Etelä-Pohjanmaa. Lammastilaneu-
vonta on ollut aktiivisesti kehittämässä lammastaloutta ja toimii tiiviissä yhteistyössä lammasker-
hojen, Pohjanmaan Lammasosuuskunnan ja alueen teurastamoiden sekä rehuteollisuuden kanssa. 
Myös vuohitilojen ja Suomen Vuohiyhdistyksen kanssa tehdään yhteistyötä. Lammastiloista kol-
mannes hyödynsi myös ProAgria Keski-Pohjanmaan palveluita. Kysyntä painottui tuki-, kasvinvilje-
ly- ja ympäristö- sekä Neuvo-palveluihin.

Siipikarjatalouden harjoittaminen on Keski-Pohjanmaalla hyvin vähäistä. Kananmunantuotan-
toon erikoistuneita maatiloja on jäljellä enää muutamia. 

Noin 80 tilaa on erikoistunut hevostalouteen.
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Kirsi Leppikorpi

ProAgria Kasvi
Ilmastonmuutos- ja ympäristökeskustelu leimasivat myös vuotta 2020. Julkisessa keskustelussa maa-
taloutta syytettiin milloin hiilidioksidi- ja metaanipäästöistä, milloin taas vesistöjen pilaamisesta ja 
peltoluonnon biodiversiteetin hävittämisestä. Toisaalta julkisessa keskustelussa kiinnitettiin ihme-
teltävän vähän huomiota kasvituotannon mahdollisuuksiin sitoa hiiltä maaperään. Vähintään yh-
tä huonosti julkisessa keskustelussa muistettiin mainita karjatalouden ja etenkin laiduntamisen bio-
diversiteettiä rikastuttava vaikutus. ProAgriassa maataloutta pidetään nimenomaan hiilensidonnan 
ratkaisujen tuottajana. Maataloudessa hiilensidonnan keinot ovat suurelta osin samoja, joilla kas-
vituotannon tuottavuutta ja kannattavuutta voidaan parantaa. 

Maa- ja metsätalousministeriön tilaama ja Reijo Karhisen laatima selvitystyö Uusi alku osoitti, et-
tä vanhakantainen peltorakenne rajoittaa merkittävästi nykyaikaisen konekannan tehokasta hyödyn-
tämistä ja kasvattaa siten tuotantokustannuksia. Levällään olevat pienet pellot suhteessa optimiti-
lanteeseen lisäävät Maanmittauslaitoksen arvion mukaan maatalouden kustannuksia runsaat 170 
miljoonaa euroa vuodessa. Keski-Pohjanmaalla huonon peltorakenteen aiheuttama vuotuinen kus-
tannushaitta lienee viiden ja kymmenen miljoonan euron välillä. 

Maa- ja metsätalousministeriö päätti käyn-
nistää vuoden 2020 alussa hallituskauden mit-
taisen peltorakenteen kehittämisohjelman. Ajan 
hengen mukaisesti Keski-Pohjanmaallakin ilme-
ni yhä enemmän kiinnostusta peltorakenteen 
parantamiseen eli peltolohkojen koon kasvatta-
miseen ja niiden sijoittelun parantamiseen. Pel-
torakennetta voi parantaa monin eri keinoin. 
Niitä ovat esimerkiksi tilusvaihdot, tilusjärjeste-
lyt, pitkäaikaisien vuokrasopimusten avulla teh-
dyt maanvaihdot sekä valtion ja kuntien maa-
nostotoiminta ja maan edelleenluovutukset. 

Keski-Pohjanmaan kaikista maatiloista kas-
vinviljelytiloja on jo yli puolet. Sivutoiminen 
viljanviljely on yleisin tuotantosuunta. Ruo-
kaperuna on merkittävin myyntikasvi. Noin 40 % kasvinviljelytiloista käytti ProAgrian palveluita 
kertomusvuoden aikana. Tukineuvonta, Neuvo-palvelut, viljelysuunnittelu ja tilipalvelut ovat tyy-
pillisimmät palvelut, joita kasvinviljelytilat käyttävät. Myös muulle talousneuvonnalle oli kysyntää. 
Luonnonmukaisen tuotannon neuvontaa käytti 59 asiakasta.

Heidi Lehikoinen
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    2017 2018 2019 2020
Kehittämiskeskustelut 61 11 3 10
Kannattavuuskirjanpito 37 35 34 34
Maatilan tulosanalyysi 26 28 16 10
Tilipalveluasiakkaat 375 377 380 387
Tukihakemusneuvonta 609 608 624 601
Tukiturva-asiakkaat 69 41 45 37
Investointiedellytysten arviointi 0 5 6 0
Investoinnin käyttöoton tuki 8 2 1 1
Elinkeino- ja liiketoimintasuunnitelmat 39 49 39 48
Sukupolvenvaihdossuunnitelmat 45 55 42 0
Muut talouslaskelmat 105 103 49 58
Viljelysuunnitelmat 431 459 444 399
Luomuviljelysuunnitelmat 73 71 78 
Lohkokirjanpito 9 7 7 4
Kasvituotannon tuotantokustannuslaskelmat 0 1 0 0
Kasvinsuojeluruiskujen testaus 94 106 119 153
Maitomittareiden testaus ja säätö 51 17 22 12
NEUVO-palvelut 490 514 511 490

Maisema    2
Energia 7 7 9 10
Kasvinsuojelu 53 62 34 27
Kilpailukyky 27 183 164 179
Luomu 49 29 35 46
Tuotantoeläimet 143 97 139 141
Ympäristö 211 136 130 111

Maaseutuneuvonnan keskeisten palveluiden asiakasmäärien kehitys
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Kasvinsuojeluruiskuja testattiin kertomusvuonna edellisvuosia enemmän, yhteensä 153 kappalet-
ta. Ympäristökysymyksiin liittyvää Neuvo 2020 -palvelua käytettiin 111 kertaa, kasvinsuojeluun liit-
tyvää palvelua 27 ja luomutuotantoa koskevaa neuvontaa 46 kertaa.

Kasvinsuojelu-, kasvilaji- ja -lajikevalintaan sekä märän ja tiivistyneen pellon kunnostustoimiin on 
annettu runsaasti puhelinneuvontaa.  ProAgria on tehnyt Ruokaviraston tilaamia kasvintarkastuk-
sia, kuten mm. peruna-ankerois- ja rengasmätäkartoitukset, sekä luomutuotannon tarkastuksia yh-
teensä yli 200 asiakkaalle. 

Ajankohtaisia kasvituotannon asioita viestittiin myös Ajantasalla-tiedonvälityshankkeen webinaareissa.

Kirsi Leppikorpi



ProAgria Yritys
Runsas neljännes keskipohjalaisista maatiloista harjoittaa maatalouden ohella myös muuta yritys-
toimintaa. Osuus on koko maan keskiarvoa pienempi johtuen maakunnan kotieläinvaltaisesta ja 
päätoimisesta maataloustuotannosta. Muu yritystoiminta on yleisintä Lestijärvellä ja Kaustisella, 
joissa sitä on kolmasosalla tiloista.

Palveluiden osuus monialaisten maatilojen toimialoista on yli 60 %. Suurin yksittäinen toimiala 
on koneurakointi, jota harjoittaa noin 40 % monialaisista maatiloista. Muita merkittäviä palvelu-
aloja ovat matkailu, majoitus- ja virkistyspalvelut sekä kuljetuspalvelut. Teollista toimintaa on kuu-
desosalla monialaisista maatiloista, suurimpana toimialana puun jatkojalostus. Alkutuotantoon 
liittyy noin joka seitsemännen monialaisen maatilan toimiala, merkittävimpänä turkistarhaus, jo-
ta harjoitetaan lähes sadalla maatilalla.

Perusmaatalouden merkitys muuta yritystoimintaa harjoittavilla tiloilla yleensä vähenee, kun 
voimavaroja suunnataan muun yritystoiminnan kehittämiseen. Yritysten perustamisen ja erilaisten 
investointeihin liittyvän neuvonnan lisäksi ProAgria Keski-Pohjanmaa on ollut mukana edistämäs-
sä erityisesti maatalouteen liittyvän koneurakoinnin yleistymistä.

Tilipalvelut muodostivat kertomusvuonnakin valtaosan maaseutuyrityksille suuntautuneesta 
kokonaismyynnistä. Elinkeinoverolain mukaista kirjanpitoa tehtiin 34 yritykselle.

Suurten ikäluokkien hallussa on huomat-
tava osa Suomen yrityskannasta ja omistajan-
vaihdos on ajankohtainen näissä yrityksissä. 
ProAgria Keski-Pohjanmaa on ollut maatilojen 
omistajanvaihdossuunnittelun lisäksi mukana 
turkistarhojen sukupolvenvaihdoksissa. Ker-
tomusvuonna turkistarhojen sukupolvenvaih-
dokset jäivät kuitenkin vähälukuisiksi alaa ruh-
joneen taloudellisen kriisin vuoksi.

Kilpailukyky-Neuvon käyttö hyödyntäminen jatkui innokkaasti
Neuvo 2020 -palvelujen käyttö jatkui lähes edellisvuoden tapaan. Nyt myös pienemmät tai neu-
vontaa muutoin vähemmän käyttävät tilat osasivat hyödyntää Neuvo-järjestelmää kehittämisen 
välineenä. Neuvo 2020 antaa mahdollisuuden tilan tarpeen mukaisiin selvityksiin, kehittämis-
suunnitelmien tekemisiin tai pienempiin projekteihin, jotka liittyvät tilan kehittämiseen. Neuvo 
2020 -järjestelmän mukaista neuvontaa annettiin yhteensä 490 kertaa. 

Yhtiöittäminen
Maatilan yhtiöittäminen osakeyhtiöksi on järkevää lähinnä kasvuhakuisilla tiloilla, joilla on hy-
vä kannattavuus ja runsaasti velkaa tai tiloilla, joita viljellään sivutoimisesti ja maatilan tuloja 
ei tarvita arjen pyörittämiseen. Keski-Pohjanmaalla monet maatalousyrittäjät ovat suunnitelleet 
verotustaan pitkäjänteisesti nettovarallisuutta kasvattamalla, jolloin yhtiöittämiseen verotuksel-
liset hyödyt jäävät monessa tapauksessa ennalta odotettua vähäisemmiksi. Huomionarvoista 
on, että huonosti kannattava osakeyhtiö voi saada vaikeuksissa olevan yrityksen statuksen, jol-
loin se menettää oikeuden maatalouslomitukseen, energiaveron palautukseen sekä ELY-keskuk-
sen myöntämään investointirahoitukseen.

Vuosien 2020 aikana yhtiöittämisinto laantui edellisvuosiin nähden. ProAgria Keski-Pohjan-
maan henkilöstöresurssien pienenemisellä oli myös oma osuutensa yhtiöittämisien vähenemi-
seen. 
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Hankkeet
Tietolinkki-tiedonvälityshanke käynnistyi huhtikuussa 2020 Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maa-
kunnissa. Sitä toteuttavat yhteistyössä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, ProAgria Keski-Pohjan-
maa, MTK Keski-Pohjanmaa, MTK Pohjois-Suomi sekä Pohjois-Suomen Turkiseläinten Kasvattajat 
ry. Hanketta rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta Pohjanmaan 
ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskusten kautta. Hanke välittää maatalousyrittäjille, turkistuottajille 
ja hevosyrittäjille tietoa ajankohtaisista asioista mm. järjestämällä seminaareja ja infoja sekä teke-
mällä podcasteja, videoita ja uutiskirjeitä. Hanke päättyy 31.12.2022.

RATU – rahanarvoisia vaihtoehtoja syväturpeisten viljelysmaiden käsittelyyn -hanke on aloitta-
nut toimintansa vuoden 2019 alussa. Hankkeessa kehitetään viljelijöiden, neuvojien ja tutkijoiden 
yhteistyönä ratkaisuja siihen, miten edistää turvemaiden ilmastoystävällistä käyttöä maataloudes-
sa ja toteuttaa tehokkaimpia keinoja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Keinovalikoimaan 
kuuluvat viljelyn kestävän tehostamisen keinot turvemailla, erilaiset lisäpellon saantimahdollisuu-
det, tilusjärjestelyt ja turvemaakosteikot. Vuoden 2020 kuluessa hankkeessa selvitettiin alustavas-
ti tilusvaihtojen ilmastovaikutuksia sekä tilusjärjestelyprosessin muutostarpeita. Esillä olivat myös 
turvemaiden kosteikkojen talous- ja päästövähennysvaikutukset sekä vuokrasopimusten ja rehun-
tuotantosopimusten kehittämistarpeet. Hankkeen hallinnoijana toimii Luonnonvarakeskus ja osa-
toteuttajina ovat ProAgria Keski-Pohjanmaa, ProAgria Kainuu, ProAgria Keskusten Liitto ja Maan-
mittauslaitos. Hanke kestää 31.10.2021 saakka.

Pohjanmaan Ravinneratas -hankkeen päätavoitteina on tehostaa ravinnevirtojen hyödyntämistä ja 
vähentää vesistökuormitusta erityisesti hyvää huonommassa tilassa olevien vesistöjen osalta. Tavoit-
teena on lisätä tietämystä valuma-alueiden painetekijöistä ja vesiensuojelusta, ravinteiden kierrätyk-
sestä ja käytettävissä olevista uusista menetelmistä sekä tuoda yrittäjille ideoita ja virikkeitä uusista 
yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksista. Hanke on tunnistanut Keski-Pohjanmaalla muutamia 
ns. hotspot-alueita, joissa on olemassa tavanomaista suurempi ympäristökuormituksen riski joko 
voimakkaan karjatalouden, turkistarhauksen tai happamien sulfaattimaiden vuoksi. Hanke toimii 
kaksikielisenä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaan maakunnissa sekä Pohjois-Poh-
janmaalla Alavieskan, Kalajoen, Reisjärven, Sievin ja Ylivieskan kunnissa. Pohjanmaan vesi ja ympä-
ristö ry hallinnoi hanketta, sopimuskumppaneina ovat ProAgriat Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjan-

Kirsi Leppikorpi
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maa ja Österbottens Svenska Lantbrukssällskap sekä Suomen Metsäkeskus, Luonnonvarakeskus 
LUKE ja Geologian tutkimuslaitos GTK. Keväällä 2018 alkanut hanke kestää vuoden 2021 loppuun. 

AgroTeknoa Jokilaaksoihin -hanke edistää uuden maatalousteknologian käyttöönottoa sekä tuottaa 
tietoa ja käyttäjäkokemuksia uusista koneista, laitteista ja tuotantomenetelmistä. Tavoitteena on pa-
rantaa maataloustuotannon tehokkuutta, kannattavuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Hanke järjes-
tää Oulun eteläisen ja Keski-Pohjanmaan alueen viljelijöille koneita ja laitteita koekäyttöön sekä edis-
tää uuden teknologian ja digitalisaation kehittämistä maatiloille ja maaseutuyrityksille. Vuonna 2020 
hankkeen tapahtumissa käsiteltiin mm. kuntoluokkakameran hyödyntämistä eläinten hoidossa ja 
ruokinnassa, nurmen korjuuta niitto- ja niittomurskausmenetelmillä, lietteen käsittelyä ja syysmuok-
kausta sekä biokaasun tuotantoa. Hanketta hallinnoi Nivalan kaupunki. Sen osatoteuttajina mu-
kana ovat ProAgria Keski-Pohjanmaa ja Keski-Pohjamaan koulutusyhtymän Kannuksen toimipiste.

ÄlyNauta - Älykkäät ja kestävät toimintamallit maidontuotannossa -koulutushankkeen lähtökoh-
tana on kotieläintilojen nopeasti muuttuva toimintaympäristö. Tuotannon kannattavuus, yksikkö-
koon kasvu, lypsyrobottien yleistyminen, digitaalisuuden tuomat uudet mahdollisuudet ja yrittäjän 
ajanhallinnan tarpeet haastavat maidontuottajaa. Hankkeen kohderyhmänä ovat maatalousyrit-
täjät ja maitotilojen työntekijät. Hankkeen tavoitteena lisätä maatalousyrittäjien ja tilojen työnte-
kijöiden osaamista ja tietoisuutta älykkäistä ja kestävistä kotieläintuotannon toimintamalleista ja 
parantaa tilojen kannattavuutta, eläinten hyvinvointia sekä yrittäjien ja työntekijöiden ajanhallin-
taa ja jaksamista. Lisäksi parannetaan maatalousyrittäjien ja maataloustyöntekijöiden digitaalisia 
taitoja sekä aktivoidaan yrittäjiä uusien toimintatapojen sekä kotieläintuotannon digitaalisten so-
velluksien ja työkalujen käyttöön. Hanke järjestää tapahtumia, pienryhmiä, pilottiryhmiä, verkko-
tapaamisia, webinaareja, seminaareja, opintomatkoja sekä tekee podcasteja. Maaseuturahaston 
rahoittaman hankkeen toiminta-aika on 1.8.2019 - 28.2.2022.

Luova Kampus 2020 -kehittämishankkeen tavoitteena on vahvistaa luonnonvara-alan koulutuk-
sen, alan yrittäjyyden sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan edellytyksiä kehittämällä oppimisym-
päristöjä ja edistämällä uuden teknologian käyttöä. Luova Kampus 2020 -kehittämishankkeessa 
selvitetään, minkälainen olisi tulevaisuuden maitotila mm. hyvinvoinnin, toiminnallisuuden, auto-
maation, kiertotalouden, bioturvallisuuden ja uusimpien teknologioiden näkökulmista. Hankkees-
sa suunnitellaan kotieläintuotannon oppimisympäristö, jossa otetaan huomioon opetuksen ja tut-
kimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tarpeet, ja oppimisympäristö suunnitellaan pedagogisesti 
toimivaksi. Hankkeessa kilpailutetaan kotieläintuotannon oppimisympäristön suunnittelu, raken-
taminen ja laitehankinnat sekä simulaatio-opetuksen ja eläintenhoidon oppimisympäristön laitteis-
tot. Hankkeessa perustetaan myös digisilta, joka mahdollistaa datan välittämisen oppimisympäris-
tön ja yhteistyöverkoston välillä. Hankeaika on 1.9.2019–31.8.2022
Hanketta hallinnoi Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä ja sitä rahoitetaan Euroopan alueke-
hitysrahastosta (EAKR). Tekninen erityisasiantuntija Kirsi Leppikorpi toimii osa-aikaisena hanke-
työntekijänä Luova Kampus 2020 -hankkeessa

LEVITOI – Suomesta johtava heikosti kantavien maapohjien 
logistiikkaratkaisujen toimittaja
Oulun ammattikorkeakoulu käynnisti vuoden 2020 loppupuolella LEVITOI -tutkimus- ja tuote-
kehityshankkeen valmistelun. Hankekokonaisuuden tavoitteeksi asetettiin uusien, kustannuste-
hokkaiden kuljetus- ja materiaalinkäsittelyvälineiden kehittäminen biotalouden tarpeisiin. Han-
kekokonaisuuden valmisteluun on osallistunut useita kotimaisia maatalouskone-, ajoneuvo- ja 
materiaalinkäsittelyvälineiden valmistajia sekä useita kotimaisia tutkimusinstituutioita. ProAgria 
Keski-Pohjanmaan aikeena on tutkimusosion ohjausryhmätyöskentelyyn osallistuminen. Hankkeen 
liikkeellelähtö ei ollut varmistunut vielä vuoden 2020 lopussa.
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Kalatalouskeskus
Koronavirusepidemian laajentuminen muutti toimintakenttää ja toimintaa Keski-Pohjanmaal-
lakin. Kalatalousyhteisöjen kokoukset jätettiin pitämättä tai niitä siirrettiin syksyyn. Kalatalous-
keskus osallistui vain muutamiin kokouksiin ja eri tahojen yhteistyö mm. alueen jokineuvottelu-
kunnissa ja vesihoidon suunnittelussa hoidettiin pääosin sähköisin menetelmin.   

Maa- ja metsätalousministeriön kanssa aiemmin noudatettu yleisavustustyyppinen tulos-
ohjaussopimuskäytäntö muuttui hankemuotoiseksi. Vuoden 2020 neuvontahankkeessa KKL 
ja jäsenjärjestöt sitoutuivat antamaan kalatalousalueille ja osakaskunnille toiminnanohjaus-
ta, tiedottamaan kalastajia kalastuslainsäädäntöön ja valtakunnallisiin kalastusstrategioiden 
toteuttamiseen kuuluvista asioista ja toimimaan kalastonhoitomaksukertymän lisäämiseksi se-
kä toimimaan kalastusharrastuksen ja kalastusmahdollisuuksien edistäjänä.  Tulostavoitesopi-
mukseen kuuluvat tehtävät hoidettiin asianmukaisesti ja niistä laadittiin määräajassa rahoitta-
jan edellyttämät raportit. 

Kalatalouskeskus osallistui Ravinneratas-hankkeessa mm. laatimalla Toholammin Härkäojal-
le kalataloudellisen kunnostussuunnitelman.

Toiminnanjohtaja osallistui toimialueensa vesienhoidon jokineuvottelukuntien ja vesienhoi-
don yhteistyö- ja ohjausryhmätyöhön sekä muun viranomaistoiminnan avustamiseen. Toimin-
nanjohtaja osallistui tarpeen mukaan ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n johtoryhmätyöskentelyyn. 
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Johtokunta
Puheenjohtaja
Mauno Korhonen, Sievi
Jäsenet
Sakari Lätti, Lohtaja (MTK), varapuheenjohtaja
Ritva-Liisa Nisula, ProAgria Keski-Pohjanmaa 
Jaakko Polvilampi, Perho 28.9.2020 saakka ja
Veli-Antti Polvilampi, Perho 28.9.2020 alkaen
Tero Savela, Reisjärvi 
Harri Tuikka, Lestijärvi
Juha Yli-Korpela, Kannus
Mika Yli-Soini, Kaustinen
Varajäsenet
Janne Jylhä, Ullava
Kari Kero, Sievi
Marko Virkkala, Toholampi

Johtokunta kokoontui vuoden 2020 aikana kol-
me kertaa, joista ensimmäisen kokoontumisker-
ran keskeisin aihe oli kalatalouskeskuksen stra-
tegiatyön jatkaminen. Kalatalouskeskuksen 
toiminnanjohtajana on toiminut Eero Hakala 
vuodesta 1993. Keski-Pohjanmaa ry:n Kalata-
louskeskus on jäsenenä Kalatalouden Keskus-
liitossa. Kalatalouskeskus vastasi käytännössä 
Kalajokilaakson pohjoispuolen kalatalouden 
neuvontatoiminnasta. 
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Kalavesien hoito ja kalanviljely
Kalakantojen hoitotyötä jatkettiin ohjaamalla taimenen mäti- ja pienpoikasistutuksia Lestijoella. 
Kalatalouskeskus osallistui virtavesien kalakantojen kunnostusselvityksiin toteuttamalla sähköka-
lastuksia Köyhäjoella. Haapajärven Lohijoen kunnostuksen täydennyssuunnittelu ja kunnostustöi-
den työnjohtotyöt olivat vuoden onnistunein ponnistus.  

Yhdessä kalatalouskeskuksen toimialueen luonnonravintolammikoissa kasvatettiin vaellussiikaa 
Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liiton tarpeisiin. Kalatalouskeskus hoiti lammikon tyhjennyksen 
ja ohjasi siihen liittyneet kunnostustoimet. Kalatalouskeskus ohjasi osaltaan Kalajoen kalastalous-
alueen lammikoiden (Niinijärvi ja Mäntyjärvi) hallintoa ja hoitoa. Lammikoiden kasvatustulos oli 
alijäämäinen. Kalatalouskeskus vastasi Keski-Pohjanmaan kalatalousalueen hallinnassa olleen Les-
tijoen kalanviljelylaitoksen hoidosta ja sieltä tehdyistä istutuksista. Tasalämpöisen alkukesän ansi-
oista taimenen pienpoikasia saatiin toimitettua istutuksiin varsin hyvin. Juhannukselta alkanut hel-
lejakso osoittautui kalojen ja hoidon kannalta murheelliseksi, sillä laitokselle jatkokasvatukseen 
jätetyistä meritaimenista menehtyi syyskuun alkuun mennessä noin 95 %. Toimialueen kalatalous-
yhteisöjen tarpeisiin toimitettiin pääasiassa onkikokoista kirjolohta.  Kalatalouskeskus osallistui ja 
avusti asiakaskuntansa kalaistutuksia 45 istutustapahtumassa, joissa toimitettiin maakunnan ve-
siin kalaa n. 35 000 euron arvosta. 

Lohijoen kunnostaminen
käynnissä Haapajärvellä.
Kuvat: Eero Hakala
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Tiedotus- ja koulutustoiminta
sekä edunvalvonta
Jäsenistölle toimitettiin KKL:n välittämien Ahvenpostien (4 kpl) lisäksi yksi tiedotekirje. Ahvenpos-
tit alueen omine uutisineen välitettiin 65 sähköpostiosoitteeseen. Kalatalouskeskus viestitti kala-
talouden ajankohtaisasioita kaikissa neljässä ProAgria Keski-Pohjanmaan Tiedotuslehdessä vuon-
na 2020. Lohijoen kunnostuksesta laadittiin ja julkaistiin juttu Suomen Kalastuslehdessä 8/2020.  
Kalatalouskeskus antoi kaksi haastattelua ajankohtaisista kalatalousaiheista YLE:n Kokkolan alue-
toimitukselle. 

Neuvoja toimi koronapandemian takia alustajana tai esitelmöitsijänä vain neljässä kalatalous- 
yhteisöjen kokouksessa, niihin osallistui 28 henkilöä.

Järjestö järjesti vuosikokouksen yhteydessä pidetyn neuvontapäivän, jossa käsiteltiin kalavesi-
en kunnostuksiin ja kalatalousalueiden toimintaan kuuluvia asioita.  Koronaviruksen takia kaikki 
suunnitellut yleisötapahtumat (mm. osakaskuntien, koulujen ja kerhojen järjestämät kalastusta-
pahtumat) peruuntuivat. 

Toiminnanjohtaja osallistui etänä Vesistökunnostusverkoston järjestämiin seminaareihin sekä 
Varsinais-Suomen ELY keskuksen järjestämään Rannikko-ELY:n kalatalousaluekoulutukseen ja Ka-
latalouden Keskusliiton edustajakokoukseen ja järjestökoulutukseen.

Kalatalouskeskus avusti ja opasti kolmessa eri jutussa toimialueensa yhteisöjä ottamaan kantaa 
heitä koskeviin vesitalous- ja ympäristölupaprosesseihin. Kalatalouskeskus osallistui kutsuttuna to-
distajana FinnSpring Oy:tä koskevan ympäristörikosasian oikeuskäsittelyyn. 
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Tiedotuslehti 35 vuotta
Vuosi 2020 oli ProAgria Keski-Pohjanmaan Tiedotuslehden 35. vuosikerta. Sen 
kunniaksi lehden ulkonäköä piristettiin vaihtamalla tekstityyppiä ja selkeyttämäl-
lä taittoa. Hankesivut sekä Kalatalouskeskuksen aukeama saivat oman vakioul-
konäkönsä maa- ja kotitalousnaisten sivujen tapaan. 

Tiedotuslehteä tekevät kaikki ProAgria Keski-Pohjanmaan asiantuntijat. Osa 
kirjoittaa juttuja, osa kuvaa ja osa tekee taustatyötä. Lehtemme ei syntyisi il-
man osaavia asiantuntijoita, jotka haluavat viestiä uusista asioista, uusista 
palveluista ja lukijoille tärkeistä asioista. Tavoitteenamme on lehti, josta löy-
tyy sekä asiakkaillemme että jäsenistöllemme ajankohtaista, ajantasaista ja 
ymmärrettävää tietoa kasvintuotannosta, kotieläintuotannosta, talousjohta-
misesta, hankeasioista ja järjestön toiminnasta. 

Puheenjohtajisto hallituksen pj. Tapani Orjalan johdolla kirjoittaa myös 
lehteemme. Kalatalouskeskuksen aukeamalta löytyy pj. Mauno Korhosen 
pakinatyyppinen kirjoitus ja MKNn aukeamalla Anu Karhukorpi muistuttelee 
naisjärjestömme ajankohtaisista asioista. 

Tiedotuslehden lukijatutkimuksesta selvisi, että lehti koetaan tärkeäksi osaksi ProAgrian palveluja. Lehti on pys-
tynyt huomioimaan lukijakuntansa mielenkiinnon kohteet ja viestimään sekä järjestön ajankohtaisista asioista että asian-
tuntijapalveluista lukijaystävällisesti ja kohderyhmälle sopivalla tavalla. Lehden tekijät kiittävät saamastaan palautteesta.

6 Varautuminen 
poikkeusoloissa

Keski-Pohjanmaa

ProAgria
ProAgrian jäsen- ja asiakaslehti  •  2/2020  •  www.proagria.fi/kp

35 v
TIEDOTUS- 

LEHTEÄ

16 Irina ja Veikko Joki- talo: Asenne ratkaisee

24-27 Tuki- 
asiaa

30 Vaivatonta 
kotiruokaa
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Maa- ja kotitalousnaiset
Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten piirijohtokunta 2020
Puheenjohtaja Varajäsen
Karhukorpi Anu, Halsua Tunkkari Karoliina, Veteli
Varsinainen jäsen Varajäsen
Aho Minna, Reisjärvi Halonen Kirsi, Reisjärvi
Korkiakangas-Sahipakka Jonna, Perho Huopana Tarja, Perho
Lappi Satu, Lestijärvi Tervamäki Tuula, Toholampi
Niemelä Anna, Kokkola (Lohtaja) Huhtala Riitta, Kokkola
Niemelä Leila, Kokkola (Lohtaja) Lätti Anni, Kokkola (Lohtaja)
Pajala Marjo-Riitta, Kokkola (Kälviä) Polso Kaija, Toholampi
Virta Raija, Kalajoki (Himanka) Isokääntä Seija, Kalajoki
Nisula Ritva-Liisa, ProAgria Keski-Pohjanmaa 

Toimihenkilöt 2020
Toiminnanjohtaja  Varila Kirsi   
Ruoka- ja ravitsemusasiantuntija  Vihelä Niina
Maisema- ja ympäristöasiantuntija  Ainasoja Anu 
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Törmäjärven maisemakävelyltä kansainvälisenä maisemapäivänä 20.10.2020. Evästauko turvavälein, kuten tänä aikana kuului. Kuva: Anu Ainasoja

Keski-Pohjanmaan maa- 
ja kotitalousnaisten johto-

kunta 2020. Kuva: Kirsi Varila
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Niina Vihelä oli valtakunnallinen Ruokaneuvo 2020 -asiantuntija. 

Järjestötyö
Keski-Pohjanmaan vuoden 2020 Maa- ja kotitalousnaiseksi valittiin Helena Saarenpää Hillilän 
Maa- ja kotitalousseurasta Himangalta. Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten elämäntyö-
palkinnon sai emäntä Raili Myllylä Pitkäsenkylän Maa- ja kotitalousnaisista Kalajoelta. 

Vuoden 2020 aikana järjestön tapahtumiin osallistui 211 tilaisuudessa 2695 henkilöä. Somen li-
vevideoita ja webinaareja julkaistiin 16 kappaletta ja ne tavoittivat 27 032 henkilöä. Toimintavuosi 
käynnistyi toiminnansuunnittelukierroksella Halsua, Himangalla, Reisjärvellä, Lohtajalla ja Kalajoella. 

Maa- ja kotitalousnaiset julkaisivat kerran kuukaudessa ilmestyvän uutiskirjeen. Lisäksi tehtiin 
lähes päivittäin Facebook-postauksia. ProAgria Keski-Pohjanmaan neljä kertaa vuodessa ilmesty-
neessä Tiedotuslehdessä oli MKNn aukeama. 

Ruoka-, ravitsemus- ja kotitalousneuvonta
Vuosi 2020 käynnistyi toiveikkaissa merkeissä, sillä kurssitoiminta oli 
käynnistymässä ja Kruununvoudintalolle oli paljon varauksia. Korona-
pandemian alkuun mennessä ehdittiin pitää vain yksi Pienipala maa-
seutua -kampanjaan liittyvä miniversojen kasvatuskurssi. Kaikki 
muut tapahtumat jouduttiin perumaan koronatilanteen ja vi-
ranomaisten ohjeistusten mukaisesti. Tilanne ei juuri loppu-
vuonna muuttunut. Siitä huolimatta vuoden aikana saa-
tiin pidettyä hyönteishotellikurssi, luonnonyrttikursseja, 
luonnonyrttikävelyitä, perunakurssi sekä ilmastoys-
tävällisiä ruokakursseja. Joitakin kursseja joudut-
tiin tautitilanteesta johtuen siirtämään seuraaval-
le vuodelle. 

Kokkolan puutarhaseuran ja Halsuan 
maa- ja kotitalousseuran kanssa toteutettiin 
Pienipala maaseutua -kampanjaan liittyvä Puoli kiloa kasviksia -tapahtuman kauppakeskus Chyde-
niassa Kokkolassa. Kauppakeskuksessa järjestetyssä toritapahtumassa jaettiin tietoutta kasvisten 
vaikutuksesta ruokavalioon. Pisteellä pysähtyi n. 100 kuluttajaa. Kasvispöytä oli esillä myös Hal-
suan syysmarkkinoilla.

Ruoka-asiantuntija oli panelistina Hilmantorin lähiruoka -tapahtumassa Kalajoelle yhdessä pai-
kallisten yrittäjien, tuottajien ja europarlamentaarikko Elsi Kataisen kanssa. Keskustelutilaisuuden 
aihe oli peruna ja lähiruoan merkitys matkailussa. Keskustelun päätteeksi oli leikkimielinen peru-
nankuorintakilpailu. Ruoka-asiantuntija on myös mukana Keski-Pohjanmaan terveellisten elinta-
pojen edistämisen verkostossa yhdessä Soiten ja eri järjestöjen kanssa. Verkosto kartoittaa mm. 
elintapaohjauksen toteuttajien resursseja ja yhteistyömahdollisuuksia Keski-Pohjanmaalla.

Digitaalista ruokaneuvontaa annettiin usean eri alustan kautta. Syksyllä tehtiin yhteistyössä Ou-
lun Maa- ja kotitalousnaisten kanssa kaksi neuvovaa ruokalive-lähetystä (hillolive ja kekriruuat) Fa-
cebookiin ja Instagramiin. Niillä oli yhteensä noin 4 500 katsojaa. Koronan myötä otettiin myös 
TikTok-alusta haltuun ja sen kautta jaettiin 11 ruokavideota, joilla oli yhteensä 21 855 katsojaa. 
Suosituin video oli perinneruoka mutti. Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten Youtube-ka-
navalle ladattiin vuonna 2020 yhteensä 12 ruoka-aiheista neuvontavideota, joita oli katsottu vuo-
den loppuun mennessä 645 kertaa.

Ruoka-asiantuntija teki Maa- ja kotitalousnaisten Keskukselle Mitä meillä on ruokana -hank-
keen, jossa pilotoitiin kohdeperheelle kotona annettava ruoka- ja ravitsemusohjaus. Hankkeesta 
saatiin hyviä kokemuksia ja todettiin, että palvelulle voisi olla tarvetta. Projektissa tehtiin neljä ta-
paamiskertaa perheessä ja palaute perheeltä oli kiitettävä. 

Syksyllä pilotoitiin myös virtuaaliloma-kokkaustapahtumia Maaseudun Terveys ja Lomahuollon 
tuetuille lomille. Keski-Pohjanmaan osalta toteutettiin yhteensä kaksi etäkokkausta, joihin osal-
listui 12 aikuista ja lapsia. Kokkaushetket onnistuivat hyvin ja osallistujien palaute oli positiivista. 

Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset on mukana syksyllä 2019 alkaneessa Kädet multaan 
-hankkeessa. Vuoden 2020 aikana pilotoitiin toimenpiteitä Kokkolassa päiväkoti Tulliharjussa ja 
Kalajoella Mäntylän päiväkodissa.

24



M
aa

- j
a 

ko
tit

al
ou

sn
ai

se
tMaiseman- ja luonnonhoidon neuvonta 

Maiseman- ja luonnonhoidon alan painopistealueet vuonna 2020 olivat monimuotoinen kulttuu-
riympäristö, luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut sekä kiertotalous ja vesiympäristön 
hoito.

”Niityn lumo” Vuoden maisemateko -kilpailulla kannustettiin ihmisiä kiinnittämään huomiota 
luonnon monimuotoisuuteen sekä hoitamaan ja edistämään erilaisten niittyjen monimuotoisuut-
ta. Vuoden maisemateko -kilpailuun ilmoittautui 6 osallistujaa, joista maakunnallinen arviointiraa-
ti valitsi voittajaksi Raija Heikkilän perheineen hoitaman arvokkaan yli 50 hehtaarin kokoisen me-
renrantaniittykokonaisuuden Kalajoelta. Voittajateko palkittiin ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n ja 
Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten vuosikokouksessa Kokkolassa 4.12.2020. Maakun-
nallinen voittaja osallistui myös valtakunnalliseen Vuoden maisemateko -kilpailuun. 

Taajamien niityt ja maisemapellot -toimintamallia esiteltiin kolmessa kunnassa /seurakunnassa 
(Ylivieskan seurakunta 15.6.2020, Kokkolan kaupunki 10.8.2020, Lohtajan seurakunta 20.8.2020). 
Käyntien tuloksena Ylivieskan seurakunta perusti niittyalueen sivukylän kappelin hautausmaan yh-
teyteen, Kokkolan kaupunki edisti hulevesikosteikon hoitoa suunnittelemalla lammaslaidunta sen 
yhteyteen ja Lohtajan pappila innostui pohtimaan pappilan puutarhan entisöintiä sekä sen yhtey-
dessä olevan laidunalueen kehittämistä. 

Vuoden aikana jatkettiin osatoteuttajana Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n Ravinneratas-hank-
keessa. Ravinneratas-hankkeen esimerkkikosteikkokohteiden edistämiseen osallistuttiin aktiivisesti 
Sievissä ja Lohtajalla. Lisäksi tehtiin alustavia karttatarkasteluja ja maastokäyntejä Lohtajalla, To-
holammilla, Kälviällä, Alavieskassa, Kalajoella ja Perhossa. 

Piirikeskus toteutti Törmäjärven maisemakävelyn Kansainvälisenä maisemapäivänä 20.10.2020 
Ylivieskassa (18 osallistujaa). Radio Suomi teki suoran haastattelun ja Radio Pooki tiedotti tapah-
tumasta useita kertoja kyseisenä päivänä. Edellispäivänä sanomalehti Kalajokilaakso kirjoitti ta-
pahtumasta nettiversiossaan. 

Hyönteishotellikurssi oli osa valtakunnallista Pieni pala maaseutua -kampanjaa. Kuva: Anu Ainasoja
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t Kokkola 400 -vuoden kunniaksi suunniteltiin Kokkolan kaupungin ja Marttojen kanssa tapahtuma-

sarjaa ”Kasvata itse iloksi ja hyödyksi”. Sarjan ohjelmarunko ehdittiin hioa palavereissa valmiiksi, mut-
ta koronatilanne kaatoi suunnitelmat. Lisäksi maisema- ja ympäristöasiantuntija teki viher- ja ympäris-
tösuunnitelmia, piti luentoja, kursseja ja yhden Valio Carbo -luonnon monimuotoisuuskartoituksen.

Yrityspalvelut 
Facebookissa ja uutiskirjeissä on mainostettu digipalveluja yrityksille ja yhdistyksille. Toimintavuo-
den aikana saatiin kaksi digitaalisen markkinoinnin asiakasta. Yhdelle yritykselle tehtiin nettisivut ja 
yhdelle yhdistykselle annettiin Teamsin kautta koulutus Facebook-sivujen tekoon. 

Keski-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaiset järjesti 9 hygieniapassikoulutustilaisuutta, joissa 
osallistujia oli yhteensä 91. 

Kruununvoudintalolla oli lupaavan alkuvuoden jälkeen varsin hiljaista, johtuen koronapande-
miasta. Kesällä talossa pidettiin muutamat perhejuhlat. Heinäkuussa pidettiin avoimia ovia ja ke-
säkahvilaa keskiviikkoiltaisin. Syksyllä järjestettiin perinteinen Kekripäivä, jossa oli myös ulkopuo-
lisia myyjiä. Tarjolla oli ohjelmaa ja perinteinen suomalainen pitopöytä. Tapahtumassa kävi noin 
60 vierailijaa. Marras-joulukuussa kokeiltiin torstaisin keitto/puurolounasta, ruokailijoita oli keski-
määrin 12 per kerta. Joulumyyjäiset jouduttiin perumaan tiukentuneiden koronarajoitusten vuok-
si. Yhteensä koko vuonna Kruununvoudintalossa eri tapahtumia oli pandemiasta johtuen vain 40.

Järjestötoiminta
Maa- ja kotitalousnaisille suunniteltiin retki 
Tampereen Piha&Koti messuille, mutta ko-
rona esti toteutuksen. Keski-Pohjanmaan 
naisten pikkujoulu järjestettiin 14.11. Kala-
joella. Tilaisuus pidettiin reiluja turvavälejä 
ja hygieniasääntöjä noudattaen. Tilaisuu-
dessa oli 23 osallistujaa. Keväällä järjestet-
tiin kaksi kertaa järjestökahvit etänä. 

Joulukuussa Facebookissa ja Keskipoh-
janmaa-lehdessä oli MKN-lapanen -ku-
dontakampanja, jossa päivittäin/viikoittain 
julkaistiin lapasen teko-ohjetta niin, että 
jouluna lapaset olivat valmiit. Kampanja oli 
erittäin suosittu ja vain tilaajille tarkoitetus-
ta digijulkaisusta lapasohjeita luki 6 000 eri 
henkilöä.

Viestintä
Piirikeskuksen oma Facebook-sivu päivittyi useamman kerran viikossa ja seuraajia oli vuoden lopus-
sa 830. Kruununvoudintalolla on myös omat Facebook-sivut, joilla seuraajia oli vuoden lopussa 
528. Kaikilla toimihenkilöillä on Instagram-tili. Kuukausittain lähetetyt uutiskirjeet tavoittivat aluk-
si noin 500 vastaanottajaa ja joulukuun kirjeellä oli jo 650 vastaanottajaa. 

Piirikeskuksella on oma aukeama sekä takasivun Maaseudun naisia -tarinapalsta neljä kertaa 
vuodessa (painosmäärä n. 10 000 kpl) ilmestyvässä ProAgria Keski-Pohjanmaan Tiedotuslehdes-
sä. Hyviä yhteyksiä ylläpidetään jatkuvasti maakunnan media-alan ammattilaisiin. Keskipohjalai-
set maa- ja kotitalousnaisten asiantuntijat sekä järjestöväki ovat päässeet hyvin esille maakunta-
radiossa ja -lehdessä sekä paikallislehdissä. Tapahtumista ja kampanjoista lähetetään tiedotteet 
alueella ilmestyviin lehtiin. 

Suositun MKN-lapanen -kisan voittajapari. Kuva: Kirsi Varila
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TULOSLASKELMA
   1.1.-31.12.2020 1.1.- 31.12.2019 
Tuotot  
Valtion määräraha  336 724 327 951
Hanketoiminta  98 028 113 852
Palvelumaksut  1 811 708 1 957 145
Muut toiminnan tuotot  80 283 97 677
Tuotot yhteensä  2 326 743 2 488 118
  
Kulut  
Henkilöstökulut  -1 549 714 -1 689 572
Muut kulut  -844 552 -924 489
Kulut yhteensä  -2 394 266 -2 637 543
  
Varainhankinta  53 185 51 940
Sijoitus- ja rajoitustoiminta   13 090 5 357
  
TILIKAUDEN  ALIJÄÄMÄ  -1 248 -92 127   

TASE   
   1.1.-31.12.2020  1.1.-31.12.2019
VASTAAVAA   
Pysyvät vastaavat   
Aineettomat hyödykkeet yhteensä  1 137 10 801 
Aineelliset hyödykkeet  29 323 40 197 
Sijoitukset  5 000 0 
Pysyvät vastaavat yhteensä  35 460 50 998 
  
Vaihtuvat vastaavat   
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä  5 000 0 
Lyhtyaikaiset saamiset yhteensä  386 133 446 714 
Rahoitusarvopaperit  1 210 090 1 197 298 
Rahat ja pankkisaamiset  373 981 363 211   
Vaihtuvat vastaavat yhteensä  1 975 204 2 007 223 
   
VASTAAVAA YHTEENSÄ  2 010 665 2 058 221   
     
VASTATTAVAA   
Oma pääoma   
Edellisten tilikausien voitto (tappio)  1 542 085 1 634 213 
Tilikauden voitto (tappio)  -1 248 -92 127 
Oma pääoma yhteensä  1 540 837 1 542 085 
  
Vieras pääoma   
Lyhytaikainen   
Ostovelat  59 003 80 135 
Muut velat  101 470 129 584 
Siirtovelat  309 354 306 417 
Vieras pääoma yhteensä  469 828 516 136 
  
VASTATTAVAA YHTEENSÄ  2 010 665 2 058 221   
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ProAgria Keski-Pohjanmaa ry
 
Ristirannankatu 1, 67100 Kokkola
Puhelin 040 5211 735
Valtakunnallinen palvelunumero 044 4209 000
etunimi.sukunimi@proagria.fi
www.proagria.fi/kp                     Toimisto avoinna 9.00-15.00

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, asemantestaukset, robottimaitojen
   tallennukset, viivakoodien opastukset 
 Katja Kellokoski ....................................................................040 8492 870
 Jonna-Minna Lassila .............................................................044 4863 077
 - näytteenotot, koelypsyt,  asemantestaukset, robottimaitojen
   tallennukset,  viivakoodien opastukset 
 Kirsi Leppikorpi ....................................................................0400 367 656
Automaattilypsyn käyttöönotto Sonja Pyykölä ...........................043 8254 282
Energianeuvonta Jari Tikkanen ..................................................040 0162 147
EU-tuet Jarmo Karhula ..............................................................044 5212 210
Kasvinsuojeluruiskujen testaus
 Jouni Huhtala .......................................................................040 5123 703
 Jarmo Karhula ......................................................................044 5212 210
Kasvinviljelyneuvonta
 Sari Harju  ............................................................................040 5234 114 
 Jouni Huhtala …………………………………………………………… .040 5123 703
 Pekka Polso ..........................................................................040 5234 112
 Taneli Rahja (kasvinviljelyn talous) ........................................040 6845 111
 Jari Tikkanen (luomu ja luomukoulut.) ..................................040 0162 147
 Tero Åvist  ............................................................................041 7310 398
Kasvinsuojelukoulutukset Jouni Huhtala  ...................................040 5123 703
Kotieläinneuvonta ja ruokinta Anna-Riitta Leinonen ...................040 0168 647
Lammas- ja vuohitilojen neuvonta
 Milla Alanco .........................................................................040 7060 558
 Sini Sillanpää .......................................................................043 8250 526
Luomukotieläinneuvonta Seija Roimela .....................................040 8479 740
Luonnonmukainen tuotanto, EU-tukineuvonta
 Seija Roimela .......................................................................040 8479 740
 Jari Tikkanen ........................................................................040 0162 147
LEAN, maatilojen kehityskeskustelut Liisa Koskela  .....................050 5120 615
Maatilojen talousneuvonta, budjetointi, omistajanvaihdokset
 Elina Finnilä .........................................................................043 8254 283
 Jouni Huhtala .......................................................................040 5123 703
 Hanna Mäki-Asiala  ..............................................................040 0974 165
 Juha Nivala...........................................................................040 8610 641
 Heikki Ojala .........................................................................040 5342 166
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Neuvo-palvelut Jari Tikkanen .....................................................040 0162 147
Nurmikasvituotanto Sari Harju  .................................................040 5234 114
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

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

RUOKINNAN OHJAUSPALVELUT JA 
TÄSMÄPALVELUT KOTIELÄINTILOILLE

Sari Harju .................................................................................040 5234 114
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
Pekka Polso ..............................................................................040 5234 112
Sonja Pyykölä ...........................................................................043 8254 282
Liisa-Maria Päkkilä ...................................................................044 4811 434 



Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset
Toimimme osana ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:tä

Ristirannankatu 1, 67100 Kokkola 
Puhelin 040 1964 434
etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi
www.maajakotitalousnaiset.fi

Keski-Pohjanmaan Kalatalouskeskus
Toimimme osana ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:tä

Ojennustie 134 (kotitoimisto),
69410 Sykäräinen (Toholampi)
Puhelin 0400 162 445
eero.hakala@proagria.fi
www.proagria.fi/kp/kalatalouskeskus

ProAgria Keski-Pohjanmaa ry
Ristirannankatu 1, 67100 Kokkola 
Puhelin 040 5211 735
Valtakunnallinen
palvelunumero 044 4209 000
etunimi.sukunimi@proagria.fi
www.proagria.fi/kp


