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ProAgria Kainuun maitotilaneuvonnan tiedotuskirje 

 
Tiedotteen sisältö: 

ProAgria Kainuun johtaja Osmo Tiikkaisen terveiset, tietoa nuorkarjan teema-
vuodesta 2014, tietoa tuotosseurannan uudistuksista, tulevia koulutuksia ja 

palveluiden hinnat 
 

Sisältää myös: 
ProAgria Kainuun asiantuntijoiden ja hallituksen yhteystiedot ja 

vasikoiden nimiä L – vuodelle 
 

Säilytä kirje maitotilaneuvonnan kansiossa ja laita 
tarvitsemasi liitteet esim. ilmoitustaululle. 

Kuva: Eila Niskanen 



 

 
Osmon terveiset 

 
Kainuun maatalouden kivijalka on maitotilat. Meillä ProAgria Kainuussa yhtenä tärkeänä asiantunti-
japalvelunamme on maitotilojen tuotannon kehittäminen ja toiminnan taloudellisuudesta huolehtimi-
nen. Panostamme myös maatilojen investointien ja sukupolvenvaihdosten edistämiseen, tilipalve-
luihin, viljely- ja ympäristöasiantuntijapalveluihin sekä maatalousyrittäjien hyvinvointiin. Asiantuntija-
palveluillamme pyrimme vastaamaan nykyajan haasteisiin. 
 
Vuoden 2014 alusta on maatilayritysasiantuntija Minna Tanner palannut äitiyslomalta takaisin töihin. 
Tämä kirjeen lopussa on kaikkien maitotilaneuvonnassa työskentelevien maatilayritysasiantuntijoi-
den yhteystiedot. Toimihenkilöiden nimikkeet ovat muuttuneet koko ProAgria järjestössä. Nykyisin 
käytämme toimihenkilöistämme asiantuntija-nimikettä, mikä kuvaa paremmin heidän nykyistä toi-
menkuvaansa. Pidetään yhteyttä. 
 
Hyvää tuotosvuotta 2014! 
 
Osmo Tiikkainen 

 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vuosi 2014 on nuorkarjan teemavuosi 
 
Vuoden 2014 teemaksi on valittu nuorkarjan eli vasikoiden, lihanautojen ja 
hiehojen kasvatus ja hyvinvointi. Mukana ovat Valio Oy, Valioryhmän 
osuuskunnat, ProAgria Keskusten Liitto ja keskukset, Eläintautien torjun-
tayhdistys ETT, Faba ja Maatalouden Laskentakeskus MLOY. 
 
ProAgrian panostus vuoteen keskittyy ruokinnan ja nautojen hyvinvoinnin 
ympärille. Meillä on käytössä Karjakompassi -ohjelma, jolla voidaan suun-
nitella tavoitteiden mukainen ruokinta sekä hiehoille että lihanaudoille. 
Suunnittelun tueksi käymme havainnoimassa nuorkarjaa navetassa, mikä 
onkin ensiarvoisen tärkeää, jotta optimaalinen ruokinta saadaan suunnitel-
tua käytännönläheiseksi.  

 
Tilastojen ja tutkimusten mukaan lehmien maitotuotos ja kestävyys paranevat, kun ruokinta on kun-
nossa ja hiehot saadaan poikimaan n. 24 kk:n ikäisinä. Keskimääräinen poikimaikä Suomessa on 
ollut jo usean vuoden 26,8 kk. Kainuun tiloilla hiehot ovat poikineet noin kuukautta aikaisemmin eli 
25,8 kk iässä. Lisätietoa aiheeseen: http://proagria.fi/ajankohtaista/2521 
 
 
 
HIEHON KASVATUKSEN TAVOITEMITTOJA (ay ja hol) 
 
VASIKAN VIEROITUS JUOTOLTA  PÄIVÄKASVUTAVOITTEITA 
Rinnanympärys: 95 cm   juottovaihe:  1000 g/pv 
Paino: 80 kg - 100 kg   3 - 4 kk: 800 - 900 g/pv 
ikä: n. 2 kk (luomu 3 kk)   5 - 12 kk: 800 - 900 g/pv 
    13 - 15 kk: 750 - 850 g/pv 
    yli 16 kk: 600 - 700 g/pv 
  
SIEMENNYS    POIKIMINEN 
Säkäkorkeus: 125 cm   ikä: n. 24 kk, koko 85 % aikuisiän painosta 
Rinnanympärys: 165 cm 
Paino: n. 370 kg 
Ikä: 14 - 15 kk 
 
Mittoja ja painoja voit mitata mm. asiantuntijoiltamme saadulla mittanauhalla, jossa tavoitealueet on 
selvästi merkattu. Jos et ole mittaa vielä saanut, niin ota yhteyttä tilasi asiantuntijaan. 
 
 

http://proagria.fi/ajankohtaista/2521


 
 

Tuotosseuranta on uudistunut ja uudistuu edelleen  
 

Viivakoodipullot ovat käytössä yhä useammalla maitotilalla tuotosseuran-
tanäytteiden lähettämiseen. Viivakoodipullojen käyttö ei vaadi erillisten 
lehmäkohtaisten tarrojen liimailua. Pullon yhdistäminen lehmään teh-
dään viivakoodilukijan avulla (hinta noin 50 €). Lisäksi tarvitset EMM -
linkin, jonka avulla pullojen yhdistäminen oikeaan lehmään onnistuu. 
Viivakoodipullot voit hankkia meijerin kautta kuten tavalliset näytepullot. 
EMM –linkin saat asiantuntijaltamme. ItäMaito kustantaa tuottajiensa 
viivakoodipullot meijerin varastolta haettaessa. Maitoauton matkassa ja 
muiden osuuskuntien tuottajille pullojen hinta on 21,80 € + alv./pussi. 
 
Lähiaikoina, ehkäpä jo tämän vuoden lopulla, viivakoodipulloilla lähete-
tyistä tuotosseurannan näytteistä voidaan meijerin laboratoriossa tutkia 
lehmien tiineys. Tulevaisuudessa voidaan samaisista näytteistä tutkia 
myös joitakin utaretulehdusta aiheuttavia bakteereita. Tuotosseuranta-

näytteitä voi siis jatkossa hyödyntää vielä entistä enemmän!  
 
Asiantuntijamme kertovat mielellään lisää viivakoodipullojen käytöstä sekä opastavat niiden käyt-
töön. Ota yhteyttä!  
 
 
Tulevia koulutuksia ja retkiä 
 
Retki Kiimamessuille 19. - 20.2.2014 Pohjois-Savoon 
 
Kiimamessuilla kuulet uusinta tutkimustietoa lehmien hedelmällisyydestä ja kiimanseurannasta. 
• Keskiviikko 19.2. Vierailut MTT:n Halolan tutkimusasemalla ja -navetassa Maaningalla ja Ylä-Savon am-

mattiopiston navetassa Iisalmessa sekä iltatilaisuus Olvihallilla.  
• Torstai 20.2. Asiantuntijaluennot ja kiimanseurannan apuvälineiden ja laitetekniikan esittelyt  

Savonia Amk:n auditoriossa, Haukisaarentie 2, Iisalmi 
 
Retken hinta noin 100 €, sis. yöpymisen ja matkan. Ole yhteydessä pian eli ke 5.2. mennessä Maarit Hieta-
seen (Faba Osk), jos haluat lähteä reissuun, maarit.hietanen@faba.fi tai 0400 614 056.  Lisätietoja Maaritilta. 
www.tukinetti.net -sivuilta löydät linkin päivien ohjelmaan. 
 
MARA  -  Maaseuturakentamisen koulutushankkeen kevään tapahtumia 
 
Puurakenteet maatalouden tuotantorakennuksissa –koulutuspäivä 19.3. klo 9-15 (vko 12) 
Paikka: Kajaani, KAO, Seppälän toimipiste 

- Kouluttajina arkkitehti Jouni Pitkäranta, yrittäjä Meinrad Rohner (Alppisalvos Oy), KAO ja Woodpolis 
(Puurakentamisen koulutuksen kehittämishanke) ym. 

 
Maidontuotantotilan nuorkarjarakennukset –koulutuspäivä 9.4. klo 9-15 (vko 15) 
Paikka: Kajaani, KAO Seppälän toimipiste 

- Kouluttajina arkkit. Jouni Pitkäranta, eläinlääkäri Virpi Seppänen, hiehohotelliyrittäjä Tuomo Anttila 
 
Luomuretki Etelä-Suomeen 23. - 25.4.2014 (vko 17) 
 Tutustutaan luomutiloihin ja luomutuoteyrityksiin, tutustumiskohteena myös lypsykarjatiloja sekä  
naudanlihantuotantotiloja 
Lisätietoja: Esa Heikkinen, 040-7250478, esa.heikkinen(at)proagria.fi 
 
Kantrikoulutuksen maidontuottajille suunnattuja kevään koulutuksia 
 

• Lypsylehmien kivennäis-, vitamiini- ja hivenaineruokinta 13.2.2014, Seppälässä 
 

• Robottitilojen merkkikohtainen koulutuspäivä, Lely.18.3.2014, Seppälässä 
 
 

Lisätietoja: www.kao.fi/kantrikoulutus > maidontuotanto 

http://www.tukinetti.net/
http://www.kao.fi/kantrikoulutus


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TUOTOSSEURANNAN ja RUOKINNANOHJAUS -PAKETTIEN 

HINNAT ja LASKUTUS 2014 
(Hinnat alv. 0 tässä kirjeessä, laskutuksessa niihin lisätään 24 % alv.) 

 
TUOTOSSEURANTA: 
Karjamaksu  50 €/tila (ProAgria Maatalouden Laskentakeskuksen maksu) 
Lehmämaksu, porrastus lehmämäärän mukaan: 
1 - 99 lehmää:  13,20 €/lehmä 
100 - 199 lehmää:  12,70 €/lehmä 
200 - 299 lehmää:  12,20 €/lehmä 
 
Pelkkä tuotosseuranta 285 €/vuosi (sisältää yhden asiakastapaamisen) 
 
Huom! Sähköiset raportit tilanneet saavat seuraavat alennukset vuodessa: koelypsylomake 3 snt/lehmä,  
koelypsykortti 7 snt/lä, kausiraportti 20 snt/lä, vuosiraportti 8 snt/lä ja lehmäkortit 10 snt/lä. 
 
RUOKINNANOHJAUS -PAKETIT:  
Toiminta:  590 €/vuosi (1-2 asiakastapaamista ja toimistolla tehtävä asiakastyö) 
Tuotto:  995 €/vuosi (2-4 asiakastapaamista ja toimistolla tehtävä asiakastyö)  
Kasvu:  2350 €/vuosi (4-6 asiakastapaamista, neuvojatiimi ja toimistolla tehtävä asiakastyö) 
Lisätyötunnit ja maitomittarien testaus toimistolla 60 €/tunti 
 
HUOM! Pyydä huoltomiestä kalibroimaan lypsyasemien ja robottien mittarit huollon  
yhteydessä (noin kolmen vuoden välein) ja ilmoita testauksesta maitotilaneuvojallesi. 
  
Laskutussuunnitelma 2014 
Tuotosseuranta ja ruokinnanohjauspaketit laskutetaan kuudesta maitotilistä: helmi-, maalis-, kesä, elo-, loka ja 
joulukuussa. Laskutuserissä peritään lehmämaksusta 1/5 ja ruokinnanohjauspakettien hinnasta 1/5   
Helmikuun maitotili:  1/5 osa lehmämaksusta ja vuoden 2014 karjamaksu 50 € 
Maaliskuun maitotili:  1/5 osa ruokinnanohjauspaketista 
Kesäkuun maitotili:  1/5 osa lehmämaksusta ja ruokinnanohjauspaketista 
Elokuun maitotili:  1/5 osa lehmämaksusta ja ruokinnanohjauspaketista 
Lokakuun maitotili:  1/5 -osa lehmämaksusta ja ruokinnanohjauspaketista,  
  Tuotosseuranta kokonaan (= 285 € tiloilta, joilla ei ruokinnanohjauspakettia)  
  Hyvitetään kunta-avustukset 
Joulukuun maitotili:  1/5 osa lehmämaksusta ja ruokinnanohjauspaketista 
 
Koelypsyjen lähetys lomakkeella 
ProAgria Maatalouden Laskentakeskus on vuoden 2009 alusta perinyt koelypsyjen lomakkeella lähettämisestä 
20,5 snt/koelypsytieto, mikä tekee 20 lehmän karjassa noin 50 €/vuosi. Perusteluna on mm. henkilötyön kalleus 
koelypsyjen käsisyötöissä. Vaihtoehdot paperilla lähettämiseen: 
• ilmainen ProTuotos nettipalvelu (www.proagria.fi/verkkopalvelut) 
• Ammu-ohjelma (lisätietoja mm. www.mloy.fi) 
• neuvoja lähettää koelypsyt (neuvontasopimusajan puitteissa) 
Maitotilaneuvojaltasi saat apua ja lisätietoa kaikkiin vaihtoehtoihin. 
 
Muistathan alennukset siemennysmaksuissa tuotosseurantatiloilla. Mm. valiosonnin (VG) annoshinta on 
5€ /annos edullisempi tuotosseurantatilalla.  Tekee vuodessa 25 lehmän karjassa 325 €, 35 lehmän 455 € jne. 
Voimassa olevaa Faban jalostussuunnitelmaa käyttävät tilat saavat lisäksi alennusta siemennysmaksuis-
sa, 2 €/siemennys. Alennusta keskimääräisillä siemennyskerroilla 4,5 €/lehmä/v. 
 
Osuuskunta ItäMaito ja Pohjolan Maito tukevat maitotilaneuvontaa analysoimalla tuotosseurannan  
maitonäytteet. HYÖDYNNÄ TÄMÄ ETU ja ota maitonäytteet vaikka joka kuukausi. Näin saat paljon hyödyllistä 
tietoa solutilanteesta ja ruokinnan onnistumisesta. Yksilötasolla voi seurata lehmän ruokintaa laskemalla rasvan 
ja valkuaisen suhdetta. Tasapainoisessa ruokintatilanteessa suhde on 1.1 – 1.4. Jos luku on alle 1.1, lehmällä 
on vaara sairastua happamaan pötsiin ja jos suhde on yli 1.4, käyttää lehmä rasvavarastojaan energian läh-
teeksi. Kysy omalta asiantuntijaltasi tästä lisää. 
 
Yhteistyöterveisin: 
 
Juntunen Jaana  0400 286 785  Kemppainen Voitto 040 569 7423 
Kalliokoski Katariina  040 703 2870 Kämäräinen Helena  044 362 7846 
Niskanen Eila  0400 282 088  Tanner Minna  040 572 3197 
 

http://www.mloy.fi/

