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Tervehdys maaseutuyrittäjä!

Kädessäsi on toinen osa oppaista Eväitä elämään. Ensimmäinen osa laadittiin vuonna 2011 Maaseutuyrittä-
jien työhyvinvointi –hankkeen päätteeksi, ja se sisälsi työssä jaksamisen kannalta tärkeitä asioita, puhelin-
numeroita ja osoitteita. Ykkösoppaan löydät edelleen päivitettynä www.tukinetti.net -sivuilta.

Tällä kertaa Eväitä elämään -julkaisu liittyy toteuttamaamme APUVA – Apuja ja voimavaroja arkeen maatiloille 
–hankkeeseen. Nyt opas ei pyrikään olemaan kaiken kattava yhteystieto-opas, vaan se sisältää artikkeleita. Ar-
tikkelit ovat keskenään erilaisia, mutta toivottavasti niistä jokainen antaa joko käytännönläheisen tai ajatuksia 
herättävän näkökulman maatilayrittämisen arkeen.

Artikkeleita ei valittu sattumanvaraisesti, vaan jokaista ns. Työkykytalon kerrosta edustamaan valittiin yksi 
artikkeli. Lisäksi yksi artikkeli kuvaa lähiyhteisöä – kylää – talon ulkopuolella. Työkykytalo perustuu Työterve-
yslaitoksen professorin Juhani Ilmarisen näkemyksiin. Talo kuvaa, mitkä tärkeät asiat vaikuttavat työhyvinvoin-
tiin. Pohjakerroksiksi tarvitaan terveyttä ja toimintakykyä sekä osaamista.  Sitten tulee arvojen, asenteiden 
ja motivaation kerros, ja ylimpänä – ja työhön liittyvien muutosten myötä usein entistä painavampana – on 
työoloihin ja työn johtamiseen liittyvä kerros. Ja talo ei toki seiso paikallaan yksin, vaan sitä ympäröivät muut 
ihmiset ja yhteiskunnan eri tasot.

Kiitos artikkeleiden laatimiseen osallistuneille.  Kiitos kaikille APUVA-hankkeeseen osallistuneille.  
Hyödyllisiä lukuhetkiä kaikille!

Marjatta Pikkarainen
projektipäällikkö, toiminnanjohtaja
APUVA – Apua ja voimavaroja arkeen maatiloille –hanke, Kainuun maa- ja kotitalousnaiset
 



Lisää, vaihda, vähennä. Näin voisi tiivistää uudet suo-
malaiset ravitsemussuositukset, jotka julkaistiin vuo-
den 2014 alussa. Ne joustavat käyttäjänsä mukaan 
ja maistuvat ihan tutulta ruoalta. Ne eivät määrää 
syömään tietyllä tavalla tai kiellä mitään.

Miksi me tarvitsemme omat suositukset 
ja kuka ne oikein laatii?

Ravitsemussuositusten tarkoituksena on mm. ohjata 
yksilöitä tekemään viisaita valintoja runsauttaan not-
kuvien kaupan hyllyjen ja houkuttelevasti porisevien 
ruokapatojen äärellä, ja siten edistää suomalaisten 
terveyttä ravitsemuksen keinoin. Suomalaiset tarvitse-
vat omat ravitsemussuosituksensa, sillä niissä on huo-
mioitu suomalaisia erityispiirteitä. Eroamme muiden 
maiden kansalaisista niin ruokakulttuurimme, geeni-
perimämme kuin yhteiskuntammekin osalta. Esimer-
kiksi iso osa meistä on muiden maiden kansalaisia kes-
kimääräistä alttiimpia ruoan sisältämän kolesterolin 
veren kolesterolipitoisuutta nostavalle vaikutukselle. 
Suositukset myös pohjautuvat omaan ruokakulttuu-
riimme. Olisihan hiukan hassua, jos tuttujen raaka-ai-
neidemme ja ruoanvalmistusmenetelmiemme sijasta 
meille suositeltaisiin esimerkiksi perunan tilalle ba-
taattia ja omien metsiemme mustikoiden sijasta kau-
kaa tuotuja goji-marjoja. Toimii aivan varmasti jossain 
päin maailmaa, mutta liekö hiukan turhaa suositella 
niitä täällä. Erityisen hankalasti saatavia, erityisen kal-
liita tai erityisen kaukaa tuotuja ruoka-aineita on turha 
suositella, kun läheltä saa parempaa, yhtä hyvää tai vä-
hintään riittävää tietyn ravintoaineen lähdettä.

käsittelevistä intressiryhmistä. Jossain vaiheessa me-
dia revitteli otsikoin, jossa he ”paljastivat” neuvotte-
lukuntaan kuuluvan myös edustajia elintarviketeolli-
suudesta. Ei se missään vaiheessa ollutkaan salaisuus. 
On totta, että mukana neuvottelukunnassa on myös 
maatalouspoliittisia ja kaupallisia intressejä omaavia 
tahoja. Heidän mukana olonsa on tärkeää, sillä neu-
vottelukunnassa keskustellaan laajasti siitä, miten suo-
malaisten terveyttä voitaisiin parantaa ravitsemuksen 
keinoin. Maataloustuottajilla, elintarviketeollisuudella 
ja kaupalla on suuri vaikutus kuluttajien mahdollisuuk-
siin tehdä ruokavalintoja. Pitämällä nämä tahot muka-
na keskustelussa, on helpompi tehdä heidän kanssaan 
yhteistyötä ja sitouttaa heitä haluttuihin toimiin, kuten 
esimerkiksi suolan määrän vähentämiseen teollisissa 
elintarvikkeissa. Aika järkeenkäypää, eikö?

Mitä niissä suosituksissa nyt sitten sanotaan? 
Kai sokeri ja kaikenlainen rasva nyt ainakin ovat 
kokonaan kiellettyjä?

Uudet suomalaiset ravitsemussuositukset korostavat 
kokonaisuutta ja valintojen mahdollisuutta: mikään yk-
sittäinen ruoka-aine ei ole ihmeitä tekevää ja mikään ei 
myöskään ole kiellettyä. Ratkaisevaa on, kuinka paljon 
ja kuinka usein. Ruoan sisältämiä ravintoaineita ei ole 
pakko saada juuri yhdestä ja tietystä elintarvikkeesta. 
Jos tämä kyseinen ruoka-aine ei jostain syystä sovi tai 
aiheuttaa kylmiä väreitä, sen sisältämää ravintoainet-
ta saa varmasti muualtakin. Monenlaisilla ruokavalin-
noilla pärjää mahtavasti. Jotkin ruoka-aineet taas eivät 
sisällä mitään elimistön tarvitsemaa, ja ovat siinä mie-
lessä aivan turhia, mutta silti niitä voi syödä toisinaan 
niin sanottuina sattumina. Pitkän aikavälin kokonai-
suus ratkaisee.

Uusittu ruokakolmio havainnollistaa, miten hyvää te-
kevään ruokavalioon kuuluu monipuolisesti erilaisia 
ruokia; runsaasti kasviksia, marjoja, hedelmiä ja täys-
jyväviljaa, kasviöljyjä, pähkinöitä, siemeniä, kalaa, sekä 
rasvattomia ja vähärasvaisia maitovalmisteita. Lihaa ja 
lihavalmisteita kannattaa nauttia vain kohtuullisesti. 
Ruokakolmio kuvastaa eri ruokaryhmien suhteita hy-
vässä ruokavaliossa: kolmion pohjalla olevia syödään 
enemmän ja kolmion huipulla olevia vähemmän. 

Uudet suomalaiset ravitsemussuositukset  -  ”itte saa päättää”

Marika Köngäs
Elintarvikeasiantuntija
Kainuun maa- ja kotitalousnaiset

Suomalaiset ravitsemussuosituk-
set johdettiin pohjoismaisista suo-
situksista, jotka valmistuivat usean 
vuoden työn jälkeen syyskuussa 
2013. Pohjoismaisia ravitsemus-
suosituksia varten yli sata asian-
tuntijaa kävi läpi kymmeniä tuhan-
sia tutkimuksia, joista selvisi tämän hetkinen paras 
käsitys ja uusin tutkimustieto. Yksittäiset tutkimukset, 
mielipiteet tai mutu-tuntuma eivät ratkaisseet kantaa 
suuntaan tai toiseen, vaan jokaisesta aihealueesta piti 
olla laajaa näyttöä. Voimme siis unohtaa tässä kohtaa 
salaliittoteoriat ja luottaa, että suositukset pohjautu-
vat tieteeseen, eivätkä elintarviketeollisuuden sane-
luun, kuten joskus kuulee epäiltävän.

Suomessa suositukset laatii Valtion ravitsemusneu-
vottelukunta, joka koostuu ravitsemuksen huippuasi-
antuntijoista sekä erilaisista ruokaa tai ravitsemusta 



Kolmion kaikkia ruokia ei tarvitse syödä yhtenä päi-
vänä ja joistain lohkoista ei tarvitse syödä välttämättä 
ollenkaan. Ilman lihaa, maitoa tai tuontihedelmiä pär-
jää kyllä, jos niiden sisältämät ravintoaineet syödään 
muussa muodossa. Valinta on sinun. Kolmioon valikoi-
tuneet ruoat ovat suuntaa-antavia, sillä jokaiseen loh-
koon kuuluu paljon muitakin samankaltaisia elintarvik-
keita. Ja myös kuvaan mahtumattomia ruokia siis saa 
syödä.

Ruokakolmioon on päivityksessä tullut pieniä muu-
toksia: kasvikset on siirretty kolmion kivijalaksi ku-
vastamaan sitä, että hyvässä ja terveyttä edistävässä 
ruokavaliossa on enemmän kasvikunnan tuotteita kuin 
muuta. Ne eivät ole kasvislisäkkeitä tai lisäkesalaatteja, 
kuten niitä jostain syystä usein kutsutaan, vaan kaiken 
syömisen perusta. Toisena muutoksena valkoisesta 
viljasta tehdyt tuotteet, sokeria paljon sisältävät elin-
tarvikkeet ja teolliset lihavalmisteet siirtyivät kolmion 
kärjeksi viestimään siitä, että niitä pitäisi syödä vain 
satunnaisesti. 

Monen silmään on pistänyt vihannesten ja juuresten 
sijoittaminen omaan lohkoonsa, ja hedelmien sekä 
marjojen omaansa. Tämä kertoo siitä, että tarkoitus ei 
ole perustaa ruokavaliotaan pelkkien runsassokeristen 
hedelmien varaan. Myös hedelmiä runsaskuituisempia 
kasviksia ja juureksia olisi hyvä syödä päivittäin. Toisek-
si alimman palkin puolisko on varattu tummille ja täys-
jyväisille viljatuotteille. Ne valkoiset hötteröleivät löy-
tyvät sitten siellä sattumista. Kyseisen palkin toisessa 
puolikkaassa majaa pitävät peruna, pasta, riisi ja ohra. 
Perunakin on siis ihan okei, suomalaista perusruokaa. 
Ihan itse saa taas valita, ottaako sitä lautaselleen. Ei 
ole pakko. Mutta ei kannata myöskään suuttua, jos ka-
veri ottaa.

Seuraavan palkin ruokaöljypullojen vieressä olevat 
ropposet ovat kasvisrasvaleviterasioita, ei voita tai 
voipohjaisia levitteitä. Kasvirasvalevitteitä kannattaa 
käyttää siksi, että ne sisältävät paljon sydänystävällis-
tä, pehmeää rasvaa ja E- ja D-vitamiinia. Näitä kaikkia 
tarvitaan, kun taas voin kovaa rasvaa ei keho tarvitse. 
Mutta kyllä voilla voi huoletta kesäiltaisin rannassa 
ahvenensa paistaa ja uusille perunoille nokareen ti-
pauttaa. Ei se sydän siitä vielä poksahda, kun muuten 
yrittää muistaa kasvisrasvoja suosia. Myöskään kasvi-
rasvalevitteiden lisäaineita ei ole syytä kavahtaa: esi-
merkiksi pelottavalta kuulostavaa kaliumsorbaattia 
löytyy pihlajanmarjoista ja askorbiinihappoa sitrushe-
delmistä ihan luonnostaan. Lesitiini puolestaan on ero-
tettu joko soijapavuista tai auringonkukansiemenistä. 
Näillä lisäaineilla pyritään vaikuttamaan tuotteen ra-
kenteeseen ja säilyvyyteen. Uutuutena rasvalohkossa 
ovat pähkinät ja siemenet, joita kannattaa suosia il-
man paahtoa ja suolausta; ihan rohkeasti sellaisenaan 
vaikka salaateissa. Rasvalohkon toisesta päästä löyty-
vät tutut vähärasvaiset maitotaloustuotteet, jotka tuo-
vat ruokavalioon kalsiumia, D-vitamiinia ja proteiinia. 
Maitotuotteet voi halutessaan korvata kasvipohjaisilla 
soija-, kaura- ja riisijuomilla ja korjata samaiset ravin-
toaineet näin käyttöönsä.

Ylöspäin pyramidimme huippua kohti pyrittäessä vas-
taan tulevat siipikarja ja etenkin kala, joilla kannattaa 
korvata jonkin verran punaista lihaa. Niistä saatava 
proteiini on hyvälaatuista ja kalan rasva on pehmeää 
rasvaa. Kala on myös mainio D-vitamiinin lähde. Punai-
nen liha, lihavalmisteet ja kananmuna voivat olla ylen 
määrin syötyinä pulmallisia terveydelle, joten niiden 
lokero on sijoitettu melko ylös ruokakolmiossa. Hillitse 
siis hiukan näiden käyttöä. Korkeimpana huippuna ko-
meilevat sattumat, jotka uudessa kolmiossa syystä tai 

Kuva 1  Uusi ruokakolmio



toisesta pistävät suurimmalla osalla ensimmäisenä silmään. Kyllä, herkuttelukin kuuluu elämään, mutta lienee syytä 
miettiä, mikä on kohtuullista. Tarvitseeko jokainen ateria jälkiruokansa ja voiko suklaalla korvata lounaan? Toisille 
sopii jokapäiväiset pullakahvit iltapäivällä, toinen syö herkkunsa mieluummin lauantaina saunan jälkeen. Mutta itse 
saa jokainen tämänkin päättää. Aika reilua!

Kolmion lohkoista löytyy myös pakastettuja ruokia: pakastekalaa, pakastevihanneksia ja pakastemarjoja. Ne ovat 
aivan hyviä valintoja ja toisinaan arjen pelastus. Joskus kaupassa kalavalikoima on heikko, eivätkä kaikki pysty marjo-
jaan itse poimimaan. Talvikautena pakastekasvikset ovat oiva valinta, sillä ne on kerätty ja pakastettu nopeasti silloin, 
kun raaka-aine on ollut parhaimmillaan. Toisinaan talvella vihannesosaston tuotteet saattavat olla hiukan reissussa 
rähjääntyneitä matkatessaan luoksemme kaukomailta.

Terveyttä edistävä ruoka on enemmän kuin osiensa summa, joten siksi kannattaa kiinnittää huomiota yksittäisten 
ravintoaineiden sijasta ruoka-aineisiin ja ruokavalioon kokonaisuutena. Syömme kuitenkin ruokaa, emme ravintoai-
neita. Ruuassa on myös tunnettujen ravintoaineiden lisäksi vähemmän tunnettuja ainesosia, jotka voivat olla ruoan 
terveyttä edistävien vaikutusten taustalla. Esimerkiksi kalaöljykapselit eivät tuo lähellekään samanlaista hyötyä kuin 
kala syötynä. Fiksumpaa on siis suosia monipuolista ruokavaliota pilleripurkkien sijaan. Ja onhan se hyvä ruoka nyt 
vaan paljon nautittavampaakin!

Lähde: Syö hyvää – hanke

Voiton vinkkejä karjan kanssa
Vasikka

Kun odotellaan lehmän poikimista ja ns. vesipää on 
tullut, niin noin kahden tunnin kuluttua veden tulosta 
pitää kokeilla vasikan asentoa ellei poikiminen näytä 
edistyvän.

Vasikan ruokinta

Syntynyt vasikka nostetaan emän nuoltavaksi. Vasikal-
le annetaan ternimaitoa kahden tunnin sisällä synty-
mästä n. 2-3 litraa, eli niin paljon kuin juo, joko emän 
maitoa tai pakasteesta sulatettua vanhemman lehmän 
ternimaitoa (sulatus n. 50 C asteen vesihauteessa, että 
maidon vasta-aineet ei ”pala”, maitoa ei saa sulattaa 
mikroaaltouunissa). 

Vasikkaa juotetaan n. 6-8 viikkoa 7-8 litran päiväannok-
sella maitoa tai juomajauheesta tehtyä maitojuomaa. 
Liian suuret juomamäärät, yli 10 litran päiväannokset, 
hidastavat vasikan märehtijäksi kehittymistä (varsinkin 
vapaassa hapanjuotossa voivat juoda paljon). Maidol-
ta juomarehulle siirryttäessä maidon ja juoman suh-
detta muutetaan muutaman päivän aikana siten, että 
ensimmäisenä muutospäivänä annetaan 2/3 maitoa ja 
1/3 juomaa, toisena päivänä ½ maitoa ja ½ juomaa, ja 
kolmantena muutospäivänä 2/3 juomaa ja 1/3 maitoa. 
Juottokauden päättyessä pienennetään juoman kerta-
annosta eikä juomaa laimenneta.

Vasikalla on oltava jatkuvasti puhdasta vettä tarjolla. 
Jos kuitenkin heti juoton jälkeen laitetaan annos haa-
leaa vettä tarjolle, vasikka imemisrefleksin vaikutuk-

sesta voi juoda sitä liian paljon kerralla, jolloin se voi 
tulla herkästi ripulille. Vesi laimentaa juoksutusmahas-
sa maitojuoman, jolloin se ei juoksetu kunnolla, vaan 
vesi erottuu ja vasikalle tulee ripuli, ns. ”läpipasko”.

Juomarehusta juomaa tehtäessä on noudatettava juo-
marehusäkin valmistusohjetta (juomajauheen mää-
rässä ei säästellä, se on väärä paikka säästää), sillä lai-
mea juoma ei juoksetu ja aiheuttaa ripulin ja heikot/
aliravitut vasikat. Yleisesti juomajauheen käyttömäärä 
on 65 g/puoli litraa vettä. Juoma tarjotaan 38-40 as-
teen lämpöisenä (vinkki: digitaalinen kuumemittari on 
hyvä väline mitata sopiva juoman lämpötila).

Vasikalle voi päivän ikäisestä alkaa tarjota vasikka-
mysliä tai vasikan täysrehua. Rehua pidetään jatku-
vasti tarjolla (tai vaihtoehtoisesti tarjotaan pari, kol-
me kertaa päivässä annos, jonka se syö kerralla, eikä 
vasikka syljellään ja maitoturvalla sotke rehua, niin 
että siinä alkaa pilaantuminen). Kun vasikka syö re-
hua reilun kilon päivässä, voi juoton lopetella 6-8 vii-
kon iässä. Vasikkatäysrehun voi neljännestä viikosta 
eteenpäin korvata osittain samalla täysrehulla mitä 
syötetään lehmille. Lehmien täysrehua ne saavat 
syödä noin 3 kuukauden ikään saakka, joko vapaas-
ti (tai noin 2-2½ kilon päiväannokseen rajoittaen). 

Voitto Kemppainen 
maatilayritysasiantuntija 
ProAgria Kainuu



Tällä täysrehuannoksella jatketaan noin neljän kuu-
kauden ikään saakka, jolloin täysrehuannosta voi al-
kaa vähentää 1,5-1,8 kiloon päivässä, jolla annoksel-
la jatketaan syöttämistä n. puolen vuoden ikäiseksi.  
Vasikoille tarjotaan täysrehun lisäksi vain paraslaatuis-
ta lypsylehmien säilörehua puolen vuoden ikäiseksi asti 
(alle puolivuotisille vasikoille ei anneta lehmien tähtei-
tä). Yli puolivuotiaille vasikoille voi vielä antaa lehmien 
säilörehua, mutta täysrehua pikkuhiljaa vähennetään 
ja lopetetaan täysrehun anto  - vasikan olemus, kasvu 
ja kunto huomioiden  -  noin 8-9 kuukauden iässä. 

Kalsiumkivennäisen saannista huolehditaan antamalla 
sitä 40-50 g/päivässä aina poikimaikään asti. Jos säilö-
rehun raakavalkuaispitoisuus on alle 120 g/kg ka, anne-
taan täysrehunsyötön vähennyksen/lopetuksen jälkeen 
säilörehun päälle pieni rypsilisä (0,2-0,4 kg päivässä). 
Suositus siemennysiästä hyvin ruokitulla ja kehitty-
neellä hieholla on n 15 kuukautta. Siemennyspaino 
ay-hieholla on tällöin 370-390 kg ja hol-hieholla 380-
420 kg. Tavoiteltava poikimaikä on 24-25 kuukautta.  
 
Kahdeksan kuukauden iästä noin 15-16 kk:n ikäisek-
si hiehot saavat syödä lehmien tähdesäilörehua niin 
paljon kuin jaksavat. Kun hieho on saatu kantavaksi, 
joutuu vapaata säilörehuruokintaa rajoittamaan, jotta 
hieho ei lihoisi. Jos hiehoille ja umpilehmille on teh-
ty oma säilörehu vanhemmalla kehitysasteella, rehun  
d-arvon ollessa 620-640 g/kg ka, voivat kantavat hiehot 
syödä tätä säilörehua  vapaasti ilman rasvoittumista ja 
lihomista. Jos 6-16 kk:n ikäiset hiehot syövät tämän-
laatuista säilörehua, tulee antaa väkirehutäydennys.   
 
Lehmä

Lehmän poikiminen ja ruokinta

Poikineelle lehmälle on hyvä tarjota lämmintä vettä, 
ellei lämmitetty vesi tule jo kuppiin (voi juoda jopa 
40 litraa poi´ittuaan). Toisesta poikimakerrasta alka-
en suositellaan annettavaksi lisäkalsiumia ja -magne-
siumia, joko geeleinä tai boluksina pakkauksen ohjei-
den mukaisesti. Näin estetään lehmän poikimahalva-
usta ja edistetään poikimisesta toipumista. 

Jälkeiset irtoavat yleensä noin puolen vrk:n kuluessa 
poikimisesta. Jos kyseessä on ongelmapoikiminen tai 
kaksosvasikat, voivat jälkeiset jäädä tulematta. Mikä-
li karjassa usealla lehmällä jäävät jälkeiset tulematta, 
voi yhtenä syynä epäillä kivennäisruokinnan epätasa-
painoa (jos 1-2 lehmällä jää jälkeiset tulematta 20 leh-
mästä /vuosi, tilanne on vielä normaali). E-vitamiini ja 
seleenilisä on suositeltavaa ja paikallaan umpikaudel-
la, varsinkin viljaruokinnalla.  

Huolehditaan, että lehmällä on säilörehua aina saata-
villa. Poikimisen yhteydessä on hyvä tarjota kuivaa hei-
nää (jos säilörehu on hyvin sulavaa). Pääasia on, että 

lehmä alkaa syömään hyvin heti poikimisen jälkeen, ja 
että pötsissä on karkeaa rehua mitä märehtiä.

Väkirehuja aletaan lisätä poikimishetken noin 2-4 kilon 
annoksesta heti poikimista seuraavana päivänä. Tur-
vallinen annoksen nostotaso on noin 0,5 kg päivässä, 
mutta jos lehmä heruu nopeasti poikimisen jälkeen, 
voi annosta nostaa noin kilon päivässä. Kun annos on 
nostettu n. 8 kiloon päivässä, jatketaan n. 0,5 kilon nos-
tolla aina suunniteltuun tavoitteeseen asti (45-55 kg 
maitoa päivässä), joka on yleensä 12-16 kg väkirehua 
(täysrehu, vilja-puolitiiviste tai viljatiiviste –ruokinta). 
Annos riippuu säilörehun laadusta. Noin kolmen viikon 
kuluessa poikimisesta pitäisi olla tavoiteannoksessa. 

Hiehosta poikineilla sopiva tavoiteannos (28-36 kg 
maitoa) on 10-12 kg väkirehua riippuen säilörehun laa-
dusta. Tällä tasolla väkirehuja voi pitää ainakin 3-4-6 
kuukautta poikimisesta, jona aikana lehmän herumis-
ta seurataan ja tarvittaessa annosta alennetaan, ellei 
tavoiteltua herumista tapahtunut. Tämän herumiskau-
den aikana lehmä myös pitäisi tiineyttää.

Siemennysajankohta on yleensä noin kolmen, neljän 
kuukauden päästä poikimisesta, jolloin päästään noin 
365-400 päivän poikimaväliin. Isotuottoisten lehmien 
siemennystä voi myös viivästyttää jopa puoleen vuo-
teen poikimisesta, ilman että pitkämaitoisen lehmän 
tuotos alenee. Pitkämaitoinen ja korkeatuottoinen 
lehmä on helpompi laittaa umpeen ennen poikimista, 
kun se on lypsänyt hieman pidemmän lypsykauden.

Ummessa lehmää pidetään noin 6-7 viikkoa. Tuotos-
seurannan huomiolista poikiville on hyvä apuväline 
umpeenlaittojen muistamiseksi. Kun huomiolistalla on 
umpeenlaitto-merkintä, siitä on 60 päivää odotettuun 
poikimiseen, eli 8,5 viikkoa (jos lehmän laittaa nopeasti 
umpeen, niin voi vielä huomiolistan umpeenpanopäi-
väna lehmää ruokkia ja lypsää viikon normaalisti ja sit-
ten kerralla jättää väkirehut pois, ja samalla vähentää 
lypsävien säilörehua ja/tai aloittaa antaa umpilehmien 
säilörehua ja harventaa lypsykertoja ja saada lehmä 
umpeen 4-5 päivässä).  Jos lehmän haluaa laittaa hi-
taammin umpeen, niin silloin kun poikimiseen on huo-
miolistan mukaan 60 päivää, jätetään väkirehut pois 
ja vähennetään säilörehua ja harvennetaan lypsyjä. 
Tällöin lehmän umpeenlaitossa menee noin 2 viikkoa. 
Tässä vaihtoehdossa tosin on vaarana, että isolypsyi-
sen lehmän umpeenlaitto venyy liian pitkäksi ja lehmä 
lypsää lihoistaan.

Tunnutus poikivalle lehmälle aloitetaan kolmisen viik-
koa ennen odotettua poikimista ja väkirehun päiväan-
nos nostetaan poikimahetken 3-4 kilon tasoon. Hie-
hosta poikivat eli ensikot tunnutetaan alemmalle, noin 
2-3 kg tasolle riippuen säilörehusta. 



Yleistä 

Jos lehmällä on lypsykaudella tuotosseurantanäyttei-
den tai lettupannutestien perusteella liikaa soluja mai-
dossa,  niin ennen umpeen laittoa soluttavista neljän-
neksistä otetaan maitonäyte utaretulehdusbakteerin 
määritystä varten, ja sen mukaan eläinlääkärin kanssa 
katsotaan ennen umpeen laittoa hoidettavat lehmät, 
ja ne lehmät, joille laitetaan pelkät umpeenlaittotuu-
bit.

Jos lypsykaudella maidossa on runsaasti soluja, niin 
otetaan neljänneskohtainen maitonäyte utaretuleh-
dusbakteerin määritystä varten ja hoidetaan määrityk-
sen mukaan. Jos hoito ei kuitenkaan tehoa, tai kysy-
myksessä on sellainen ut-mikrobi, johon suositellaan 
neljänneksen umpeutusta, niin järkevämpää silloin on 
umpeuttaa kyseinen neljännes kuin uusia hoito. Um-
peen laitto tapahtuu neljänneksen lypsykertoja har-
ventamalla, näin maidon eritys neljänneksessä lakkaa.  
Aivan laidunkauden alussa umpeen laitettua lehmää 
ei saa laittaa liian hyvälle laitumelle ennen kuin mai-
dontulo on kuivanut utareista kokonaan pois (muuten 
saattaa uudelleen herua kesken umpeenmenon ja uta-
reet tulehtua herkästi).

Jos poikimisen lähellä, varsinkin ensikko, mutta myös 
vanhempi hyvin tunnutettu lehmä alkaa valuttamaan 
maitoa, on viisainta vain ruveta lypsämään lehmää. 
Näin estetään monesti utaretulehdus. Joskus saate-
taan viikkokin lypsää maitoa tankkiin ennen lehmän 
poikimista. Tällöin syntyvälle vasikalle on annettava 
pakastettua toisen lehmän ternimaitoa, jotta syntynyt 
vasikka saa riittävän määrän vasta-aineita ternimai-
dosta.

Jos lehmälle on laitettu umpeenpanotuubit tai on 
hoidettu lypsykaudella utaretulehdusta antibiooteil-
la, niin hoidon jälkeen maito on aina testattava en-
nen maitotankkiin lypsämistä. Nykyisin on käytössä 
Delvotest-antibioottitesti. Lääkekirjanpitoa tulee pitää 
käytetyistä lääkkeistä ja hoidetuista eläimistä, ja myös 
antibioottihoitojen jälkeen testauksesta. Hoidot mer-
kitään lehmän siemennys- ja terveyskorttiin.

Elävien eläinten kanssa aina uusia asioita

Vaikka olisi hoitanut lehmiä 40 vuotta, niin aina elävien 
eläinten kanssa tulee vastaan yllätyksiä ja uusia asioita, 
joita ei voi ennalta odottaa. On viisaampaa kysyä, kuin 
jäädä miettimään mitä tekisi. Joskus aivan pienellä nik-
sillä voidaan saada eläimen henki pelastettua. Siksi epä-
varmassa tilanteessa kannattaa kysyä apua mm. ProAg-
rian asiantuntijoilta, eläinlääkäreiltä, seminologeilta, 
meijerin tuotantoneuvojalta. Me kaikki olemme sitä 
varten, että karjanomistajat voivat kääntyä puoleemme 
ongelmissaan. Yhdessä voimme ratkoa eteen tulevia 
uusia tilanteita ja haasteita.  

ProAgrian asiantuntijoilta saa tietoa ja tukea mm. 
ruokinnan suunnitteluun ja eläinten hoitoon, kuten 
myös viljelysuunnitteluun, Eu-tukineuvontaan, raken-
tamiseen, kirjanpitoon ja veroilmoituksen laadintaan, 
elinkeinosuunnitelmiin, työterveysasioihin ja tilakäyn-
teihin.

Eläinlääkärit antavat mm. hoitosuositukset ja eläin-
lääkkeet, hoitavat eläinten terveydenhuoltokäynnit ja 
–suunnitelmat.

Seminologit hoitavat lehmien siemennykset ja tekevät 
hedelmällisyysneuvontaa.

Faba-jalostusosuuskunta hoitaa jalostusneuvontaa, 
tekee jalostussuunnitelmia ja hoitaa eläinkauppaa.

Meijerin tuotantoneuvojat ovat erikoistuneet maidon-
laatuasioihin, säilörehun laatuasioihin ja myös rakenta-
miseen liittyviin asioihin.

Ely-keskus on valvova viranomainen mm. 
maataloustukiasioissa. 

Kunnan maatalousviranomainen tekee tukipäätökset 
ja tukien maksatukset ym.        
 



Liian suuri työmäärä on kuormittavimpia asioita 
maatalousyrittäjän työssä. Kiire on kielteinen tun-
netila, joka voi jopa sairastuttaa pitemmän päälle. 
Kiire ei siis ole ihmiselle itselleen hyvästä, mutta työ-
kään ei jatkuvassa kiireessä ole tuloksellista.

Tässä artikkelissa tarkastellaan, mitä keinoja yksilöllä 
itsellään on selättää tuntemaansa kiirettä ja miten 
työnohjaus voi olla tässä tukena. Työnohjaus on jak-
samista ja työn laatua edistävä oppimispolku, jossa 
ohjattava oppii itsestään ja tunnistaa tapansa tehdä 
työtä. Työnohjaaja tapaa ohjattavaa säännöllisesti 
pitemmän ajan – yleensä vähintään vuoden  – ja on 
rinnallakulkija, kysymysten tekijä ja tarvittaessa myös 
kyseenalaistaja. 

Työnohjaus voi auttaa parempaan ajanhallintaan, jos 
ohjauksen avulla saadaan kasvatetuksi mm. seuraavia 
kiireenhallinnassa tarvittavia kykyjä (Järnefelt 2002):

Kyky rauhoittaa tilanne ja pysähtyä harkitsemaan
Muista, että kiireestä ei selviä lisäämällä tahtia! 

Harkittu tavoitteiden asettaminen ja suunnittelu saa-
vat tulevaisuuden tuntumaan turvallisemmalta. Työn-
ohjaus tuo säännöllisen ajan pysähtymiseen ja aikaa 
oman työnsä tarkasteluun ja oppimiseen. Vuorovaiku-
tus ja palaute auttavat pääsemään kohti myönteisem-
pää tunnetta, hallinnan tunnetta, myös ajan suhteen.

Kyky hahmottaa työn kokonaisuus ja
työprosessin eri vaiheet
Säästä aivot ajatteluun, äläkä muistamiseen! 

Kaikki muistettava rasittaa aivojamme, ellemme ko-
koa sitä sellaiseen keräyspisteeseen, jonka tiedämme 
säännöllisin väliajoin tarkastavamme. Pistettä tar-
kistellessasi päätä kunkin asian kohdalla seuraavasta 
tarpeellisesta toimenpiteestä äläkä maailmaa syleile-
västä tavoitteesta. Arkistoi huolellisesti se, mitä vielä 
joskus tarvitset – laita mappijärjestelmä kuntoon! 

Työnohjauksessa työnohjaaja on kysyjä ja tarpeen 
tullen myös kyseenalaistaja. Ohjaus auttaa näkemään 
työssä myös ns. itselle sokeat kohdat.

Marjatta Pikkarainen 
toiminnanjohtaja, projektipäällikkö, työnohjaaja 
Kainuun maa- ja kotitalousnaiset, Apua ja 
voimavaroja arkeen maatiloille -hanke

Kyky asettaa asiat tärkeysjärjestykseen ja keskittyä 
niihin asioihin joihin voi vaikuttaa
Opi tekemään oikeita asioita!

Kannattaa toimia heti, jos asia on yksinkertainen ja 
heti ratkaistavissa. Etenkin ongelmat kannattaa rat-
kaista silloin, kun ne ovat vielä pieniä. Uskalla ottaa 
myös roskakori käyttöön, jättää jotakin tekemättä. 
Työnohjaus voi eri töiden luokittelussa käyttää työvä-
lineenä esimerkiksi ajanhallintamatriisia.

(kuva 1) Matriisin ydin on, että itse tehdyn työn pai-
nopisteen tulisi olla tärkeissä mutta ei kiireisissä asi-
oissa. Matriisin onnistunut käyttö johtaa pitemmän 
päälle kykyyn hoitaa asiat, ennen kuin ne muuttuvat 
kiireisiksi.

Kyky etsiä monipuolisesti vaihtoehtoja 
aikapaineeseen mm. ulkoistamalla
Kaikkea ei tarvitse tehdä yksin! 

Maatilayrittämisessä pidetään 50–55:tä työtuntia vii-
kossa hälytysrajana, jolloin yrittäjiä neuvotaan havah-
tumaan uupumisen uhkaan.  Jos korjattavaa ei löydy 
omasta osaamisesta, työtavoista tai työn organisoin-
nista, on löydyttävä lisäresursseja. Joskus kalenteria 
parempi ajanhallinnan väline onkin kartta: se näyttää 
vaihtoehtoiset reitit siltä varalta, että suorin reitti on 
poikki. Työnohjaus voi tässä toimia diagnoosiin herät-
täjänä, mutta muutoksen tueksi tarvitset usein muuta 
neuvontaa, suunnittelua ja laskelmia, jotka liittyvät 
työmääriin ja talouteen.

Kyky ajatella niin että täydelliseen 
suoritukseen ei tarvitse päästä
Tunnista oman elämäsi vallankäyttäjä! 

Kiireen kanssa painiskelevan ongelma voi olla liialli-
nen tunnollisuus. Työnohjaus voi opettaa itsetunte-
musta ja itselleen armollisuutta. Se auttaa hahmot-
tamaan kielteiset tunteet ja asiat, jotka voisit itsesi 
kanssa neuvotella uusiksi.  Joskus on vain laskettava 
rimaa tai muutettava aikatauluja. Elämään voi ottaa 
avuksi myös armollisemman joskus/ehkä -listan. Kan-
nattaa rajoittaa myös vertailua toisiin, tai menneiden 
sukupolvien lastin kantamista.

Työnohjaus ajan- ja kiireenhallinnan 
keinona maatiloilla



Kyky tunnistaa oman jaksamisen raja
Tarvitset kompassin, et kelloa! 

Ole tarkka siinä, ettei kiire olekin vain väsymyksen 
naamio. Niiden arvojen, joita pidämme tärkeänä, pi-
täisi ohjata aikaamme ja sitä mihin panostamme. Ar-
vojen järjestämiseen on olemassa työväline, arvoym-
pyrä, jota voidaan hyödyntää myös työnohjauksessa 
(kuva 2). Siinä ympyrän kehälle laitetaan keskeisiä ar-
voja, ja kunkin arvon välille jana, jossa nuoli osoittaa 
aina arvoparin kohdalla tärkeämpää kohti. Näin nuo-
lenkärkien lukumäärät laskemalla voidaan saada itsel-
le arvojen järjestys. 

Kyky arvioida työn vaatimusten kohtuullisuutta 
Mikä on riittävästi? 

Sinä itse yksilönä, elämäntilanne ja ympäristö vaikut-
tavat myös ajanhallintaan. Pidä kuitenkin ohjat itsellä-
si elämäsi kulun osalta, äläkä tuudittaudu luulemaan, 
että vain ulkopuoliset pakot sitä ohjaavat.  

Työnohjaus on hyvä paikka oppia suhteellisuudenta-
jua ja myös miettiä, mikä on oma perusasenteesi työ-
tä kohtaan ja yön suhde itsetuntoosi. Onko asenteesi 
sellainen, että olet korvaamaton, ja voisiko sitä asen-
netta muuttaa?

Tärkeät, kiireiset:  Tärkeät, ei kiireiset:
Palokuntahommat  Tulosta tuottavat
- Nämä stressaavat hoitamattomina eniten  - Hoida, ennen kuin muuttuvat kiireiseksi
- Pidä tämä mahdollisimman tyhjänä!  - Huomioi hyvinvointisi

Ei tärkeät, kiireiset:      Ei tärkeät, ei kiireiset:
Lyhyt tähtäin, vaikea kontrolloida    Muut ohjaavat
-> Voiko tästä vapauttaa aikaa?    -> Voiko tästä vapauttaa aikaa?

Kuva 1. Ajanhallinnan nelikenttä/Ajanhallintamatriisi

Kuva 2. Timantti

Ajankäytölle suuntaa antavaa arvoympyrää kuvataan 
myös arvotimantiksi. 
Löydäthän timanttisi!

Artikkeli  perustuu Marjatta Pikkaraisen työnohjausopintojen lopuksi joulukuussa 2013 laatimaan esseeseen Ajan- 
ja kiireenhallinta työnohjauksen haasteena – tarkastelua erityisesti maatalousyrittäjien työnohjauksen näkökul-
masta. 
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Pelastussuunnitelma  – keskeinen osa 
maatilan riskien hallintaa 

Maatalouteen – samoin kuin muuhunkin yritystoimin-
taan liittyy monenlaisia riskejä. Henkilö- ja turvallisuus-
riskien lisäksi toimintaan kuuluvat mm. talousriskit 
(esim. hinta-, markkina-, rahoitus-), eläinten tervey-
teen liittyvät riskit, parisuhteeseen ja sidosryhmäsuh-
teisiin liittyvät riskit, sääriskit ym.  Kaikkiin riskeihin ei 
ole mahdollista ennakkoon varautua. On kuitenkin mo-
nia riskejä, joita voidaan ennaltaehkäistä ja nopeuttaa 
kriisitilanteessa toimimista.

Pelastussuunnitelma on asiakirja, joka tehdään ensi-
sijaisesti tilan omaksi parhaaksi ja toiminnan turvaksi. 
On tärkeää tiedostaa yrityksen riskit, koska tiedosta-
mattomat riskit ovat niitä pahimpia. Tavoitteena on 
turvata ihmishenget, eläimet, omaisuus ja ympäristö ja 
minimoida vammat, tuhot sekä haitat, kuten tuotan-
non keskeytymiset.

Pelastussuunnitelmasta hyötyvät onnettomuustilan-
teessa myös pelastus- ja ympäristöviranomaiset. Suun-
nitelma sekä siihen mahdollisesti myöhemmin tehtävät 
muutokset tuleekin hyväksyttää paikallisella pelastus-
laitoksella.

Tulipaloihin varautuminen on pelastussuunnitelman 
oleellinen osa. Suunnitelmaan kirjataan mm. mitä 
menettelytapoja ja välineitä tilalla on käytössä palon 
varhaiseen havaitsemiseen. Lisäksi mietitään, millä 
toimenpiteillä sitä voidaan parantaa. Alkusammutus-
kaluston ja pikapalopostien sekä vesipisteiden sijainti 
sekä ihmisten ja eläinten poistumistiet merkitään tuo-
tantorakennuksesta tehtyyn pohjapiirrokseen. Tode-
taan, miten toteutetaan alkusammuttimien testaus. 
Miten varmistetaan, että kaikki tilalla työskentelevät 
tietävät sammuttimien sijainnin ja osaavat käyttää nii-
tä. 

Tarvittaessa alkusammutusta voidaan harjoitella esim. 
vanhentumassa olevilla sammuttimilla (esim. tynnyrin 
puolikkaaseen laitetun palavan nesteen sammutta-
minen). Monilla paikallisilla pelastuslaitoksilla järjes-
tetään vuosittain avoimien ovien päiviä, joissa mm. 
sammuttimien ja sammutuspeitteiden käyttöä voi har-
joitella. On tärkeää, että jokainen sammuttimien käyt-
täjä osaa suunnata suihkun heti palavaan aineeseen, 
eikä suinkaan liekkeihin, mikä on kokemattomalle omi-
naista. Esim. 6 kilon jauhesammuttimen tehokas käyt-
töaika on vain 10 – 15 sekuntia.

Eläinten pelastamiseen liittyen suunnitelmaan 
kirjataan mm. seuraavaa:

• ovatko kulkureitit selkeät ja esteettömät
• mitä eläinten irrottamiseen käytettäviä välineitä on 

ja missä niitä säilytetään
• miten eläinten vapauttaminen ja ulosajo toteute- 

taan mahdollisimman nopeasti
• miten eläimiä käsitellään ulosajon jälkeen (pala-

vaan kohteeseen paluun estäminen, suoja, ruokin-
ta, juotto, lypsy, lääkintä, hätäteurastus jne.

• minne eläimet evakuoidaan

Tulipalotilanteen ohella pelastussuunnitelman teon 
yhteydessä mietitään ja kirjataan myös muita enna-
koitavia tilanteita. Mm. onko jokainen tilalla asuva tai 
työskentelevä tietoinen
• ensiapuvälineiden sijainnista
• päävirtakytkimen, sulaketaulun ja vedenkatkaisun 

sijainnista
• ilmastointiautomatiikan kytkimen sijainnista (onko 

parempi sulkea vai antaa käydä?)

Mitä tehdään jos
• syttyy tulipalo, sattuu tapaturma, sähkökatkos tai 

vedentulo loppuu, lämmitysjärjestelmä lakkaa 
toimimasta, ruokinta- tai ilmastointiautomatiikka ei 
toimi, tapahtuu öljyvuoto, kasvinsuojeluainevahin-
ko, eläimen suistuminen lietekuiluun tai -säiliöön, 
kaasuvaara, radioaktiivinen laskeuma jne.

Miten estetään
• vaarallisten tarttuvien eläintautien leviäminen 

(esim. tilalla vierailijat, eläinkauppa, ulkomaanmat-
kat)

• varkaudet ja ilkivalta

Mitä voidaan tehdä
• lapsiturvallisuuden parantamiseksi
• hälytysneuvon paikalle löytämiseksi ja pelastus-

henkilöstön esteettömän toiminnan turvaamiseksi 
(osoitekylttien näkyvyyden varmistaminen, koordi-
naattitiedot pelastussuunnitelmassa, esteettömät 
pelastustiet asuin- ja tuotantorakennusten läheisyy-
dessä jne.)

Matti Partanen
erityisasiantuntija, kasvintuotanto 
ProAgria Kainuu



Tuotantorakennusten uudisrakentamisen yhteydessä, viimeistään ennen lopputarkastusta, tulee tilalla olla pelas-
tussuunnitelma, mikäli tuotantorakennus valmistuttuaan tai laajennuksen jälkeen on kooltaan yli 1000 m² tai sel-
lainen, että siihen tarvitaan vähintään kunnan myöntämä ympäristölupa. Pelastussuunnitelma tarvitaan myös, jos 
maatalouden uudisrakentamishanke, mittava laajennus tai laaja peruskorjaushanke toteutetaan tukirahoituksella.

Myös pienemmät yksiköt hyötyvät suunnitelmasta, voidaanhan sen avulla joskus pelastaa viljelijäperheen ja jopa 
sukupolvienkin elämäntyö. Viljelijä voi laatia suunnitelman itse käyttäen esim. paikallisen pelastuslaitoksen tai va-
kuutusyhtiön mallipohjaa. Palvelun voi tilata myös esim. paikalliselta neuvontajärjestöltä. Suunnitelma pidetään 
jatkuvasti ajan tasalla ja varmistetaan, että jokainen tilalla asuva ja työskentelevä tietää sen keskeiset asiat. Myös 
lomittaja on syytä perehdyttää suunnitelmaan.

Turvallinen kylä – hyvinvoivat kyläläiset

Ihmiskunnalla on muutamia perustunteita, jotka kult-
tuurista riippumatta tunnistamme toistemme kasvois-
ta. Yksi niistä on pelko, jonka hyvin läheinen kaima on 
turvattomuus. Yleensä turvattomuuden tunne syntyy, 
kun lähitulevaisuuden tapahtumat ovat ennustamat-
tomia tai epävarmoja tai vaikeasti ymmärrettäviä. Täl-
laisissa tilanteissa yksilö tuntee olonsa usein turvatto-
mammaksi kuin mitä järkevästi ajatellen olisi tarpeel-
lista. 

Myös kyläyhteisö voi olla jonkin isolta tuntuvan uhan 
edessä, jolloin asioiden käsittelyssä voi yhteinenkin 
järki loikata tyystin karkuun. Koetut uhat eivät aina 
ole äkillisiä tai kouraantuntuvia, vaan harvaan asutun 
maaseudun vaikeuksiin liittyvää yleistä alakuloa. Tun-
netilan tulevaisuuden suhteen on väitetty määrittävän 
työelämässä työniloa ja työssä jaksamista, ja eikö näin 
ole kylänkin toiminnassa? Jokainen tietää miten myön-
teistä potkua yhdessä tekemiseen tuovat lapsiperheet 
ja tiedot kylälle syntyneistä vauvoista!

Onkin erityisen arvokasta koettaa nähdä myös myön-
teiset asiat ja mahdollisuudet kylillä. Tässä artikkelissa 
pohditaan, miten kylä voi olla tulevaisuuteen luottava, 
hyvinvoiva ja sitä kautta turvallinen! 

Haasteet kylällä tehtävässä vapaaehtoistyössä

Turvallisuutta on väitetty ihmisen tärkeimmäksi perus-
tarpeeksi heti hengissä säilymisen jälkeen. Ihminen 
siis etsii turvaa ja tilanteita, joissa turvallisuudentarve 
täyttyy. Yleensä työssä, kuten myös vapaaehtoistyössä 
kylän toiminnassa, tuntuu turvalliselta, kun vallitsee 
sujuvat työ- ja toimintatavat, hyvä työnjako  ja riittä-
vä määrä tekijöitä.  Turvaa tuo, kun vastuut ja oikeu-
det tiedostetaan – myös luottamustoimiin liittyvät – ja 
toimitaan yhteisten pelisääntöjen mukaan, parhaansa 
yrittäen ja aina hyvien käytöstapojen mukaisesti.  

Turvallisuutta tuo myös se, että uskalletaan tarttua 
epäkohtiin ja pidetään kylän yhdistystoiminta riittä-
vän haasteellisena. Tästä huolimatta olisi toiminnan 
pysyttävä käytännönläheisenä ja hallinnollisesti yksin-
kertaisena; ei paperinmakuisena vaan ihmisläheisenä. 
Hyvin tärkeä tekijä turvallisuudessa on toiminnan va-
kaa taloudellinen pohja. Varainhankinnan kannalta on 
jaksettava olla luova ja uudistuskykyinen; jos jäädään 
pihistelemään ja tuleen makaamaan, nakerretaan väis-
tämättä yhdistyksen tulopohjaa. 

Aina ei kivaa eikä niin vapaaehtoistakaan! 

Innostavan yhdistystoiminnan olisi ennen kaikkea ol-
tava kivaa! Vapaaehtoistyötä tekevät ovatkin tutkitusti 
muita onnellisempia, eli parhaimmillaan vapaaehtois-
työ on hyvinvoinnin ja innostuksen lähde. Vaikka in-
nostava yhdistystoiminta on kylän hyvinvoinnin tärkeä 
rakennuskappale, ei yhdistystoiminta ole aina ruusuilla 
tanssimista saati vapaaehtoista. Jos vapaaehtoistyötä 
joutuu tekemään pakotettuna tai vihaisena tai esimer-
kiksi kohtuuttomalta tuntuvien yhdistyksen talouspai-
neiden alla, voi vapaaehtoistyökin kuluttaa loppuun 
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voimavarat. Tätä tunnetilaansa on tärkeää itse kunkin 
rehellisesti tutkiskella: on osoitettu, että jatkuvien va-
hingollisten tunteiden uhka terveydelle – ja erityisesti 
sydänterveydelle – on samaa luokkaa kuin esimerkiksi 
täydellisen liikkumattomuuden. Kannattaako sellaista 
polkua kulkea?

Vuorovaikutus ja verkostot 

Vapaaehtoistyön tekeminen pahoilla mielin voi olla 
myrkkyä myös yhteisölle. Tunteet nimittäin tarttuvat, 
ja kaikkein herkimmin kielteiset tunteet. Ihmisen ajat-
telutapa menee yhtä jalkaa hänen tunneilmastonsa 
kanssa, ja mikäpä muukaan silloin kyytipoikana tarttuu 
kuin ”mitä se hyvejää” –ajattelu.  Ihmisissä on gee-
neihin ja elämänkokemuksiin liittyen luontaisia eroja 
kyvyssä ajatella myönteisesti, mutta aina – jokainen 
meistä – voi edes yrittää ajatella asioista myönteisem-
min. ”Emme aina voi valita, mitä meille tapahtuu, mut-
ta aina voimme valita, miten suhtaudumme asioihin.”

Ajattelunmuutosta kannattaa ainakin kokeilla! On kuin 
luonnonlaki, että innostuminen luo onnistumista, ja 
päinvastoin. Onnistumiset luovat turvallisuutta ja luot-
tamusta: asiat tuntuvat olevan hallinnassa ja ne tuntu-
vat omilta, jolloin jokainen meistä voi ja haluaa vaikut-
taa kylän elämään. Kun tässä työssä jokainen muistaa 
peiliin katsomisen ja kuuntelemisen taidot, on kasassa 
paljon tärkeitä työvälineitä matkalla kohti hyvinvoivaa 
kylää. 

Luottamus 

Luottamus tulevaisuuteen liittyy usein kylän toimeliai-
suuteen ja sitä kautta koettuun elinvoimaan.  Kylien 
turvallisuutta tutkittaessa on huomattu, että toimivat 
maatilat luovat turvallisuuden tunnetta kylille. Tämä 
liittyy mm. konekannan ja huoltovarmuuden kautta 
tulevaan avun mahdollisuuteen hätätilanteissa sekä 
maatilojen luomaan pysyvään asutukseen. Kaiken 
kaikkiaan maatilat ovat ylisukupolvisen jatkuvuuden 
symboli maaseudulla.  

Olemassa oleva yrittäjyys on hyvä lähtökohta, mutta 
muuttoliike tuo myös uusia yhteyksiä, ja omavaraisen 
elämän arvostus on nouseva trendi. Asuminen maalla 
on tutkitusti yhä useamman nuoren suomalaisen ta-
voite. Tietoverkoista voi rakentua sellaisia tulevaisuu-
den turvaverkkoja, joiden sisältöjä ja mahdollisuuksia 
myös yrittäjyyden synnyttämiseksi emme osaa vielä 
edes arvailla.

Toimivat ihmissuhteet   

Luottamus tulevaisuuteen voi kylillä lähteä myös sen 
hyvän tunnistamisesta, mikä meillä on toinen toises-
tamme. Syrjäkylien hyvinvointierot muihin seutuihin 
ovat tilastollisilla mittareilla suuremmat kuin asukkai-

den itse arvioimina. Hyvinvointia huokuvat sanat ku-
ten onnellisuus tai elämänlaatu ovat näissä ihmisten 
omissa arvioissa painavasti mukana! Maaseutuun 
myös sitoudutaan asuinympäristönä; tässä on mukana 
arvo pitää huolta edellisistä sukupolvista.

Naapuriapu ja toisista huolehtiminen on maaseudulla 
vahvaa mutta ei itsestäänselvyys. Jokaisen meistä on 
hyvä pysähtyä ajattelemaan, mitä eri yhteyksissä esillä 
oleva varhaisen välittämisen termi voisi kylän arjessa 
merkitä. Siinä on kysymys asennemuutoksesta ja sen 
tunnustamisesta, että kuka tahansa meistä voi uupua. 
Usein negatiivisten ajatusten kierre yleensä myöntei-
sellä ihmisellä on tästä hälytysmerkki. Erityinen vaa-
ra uupua on usein kohtuuttoman työmäärän kanssa 
kamppailevilla maatalousyrittäjillä.

Jos huolestut lähimmäisestäsi, ota asia puheeksi vaik-
ka kysymällä ”Mitä sinulle kuuluu?”. Jos tuntuu vaike-
alta, kerro omista havainnoistasi vaikka sanoin ”Minus-
ta näyttää että…?”. Ole avoin mutta hyvin hienotuntei-
nen, ja kunnioita asioiden eteenpäin viemisessä aina 
vastapuolen omaa tahtoa. Ilman hänen lupaansa et voi 
toimia tai etsiä muuta apua, ellei kyse ole suorastaan 
hengenvaarasta tai lasten turvallisuudesta. Jos sovitte 
avun tavoittelusta jonkun toisen tahon kautta, älä kui-
tenkaan jätä asiaa sen varaan: varmista myöhemmin, 
että apua on saatu. 

Muista että kuka tahansa meistä voi olla arjen tukihen-
kilö tai avun tarvitsija. Olemme jokainen hyvinvoivan 
ja turvallisen kylän korvaamaton rakennuspalikka! 
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aMiten työhyvinvointi
kuntoon?
 Hyödyntämällä työterveyshuollon tilakäynnillä työterveys- 
hoitajan ja maatalousalan asiantuntijan osaamisen.  

Saat konkreettiset ehdotukset työolojesi ja hyvinvointisi 

kehittämiseksi. Ratkaisuehdotuksissa otetaan huo-

mioon tilakokonaisuus sekä tilan tärkeimmän  

resurssin – sinun – terveys ja henkinen hyvinvointi.

Ota yhteyttä jo tänään! www.proagria.fi

ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 
laatujärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti. 

ProAgria – Menestyksen mahdollisuuksia

Parannusehdotukset

hyvinvointisi 

parhaaksi



Työterveyshuollon 
tilakäynnillä

Työhyvinvointi kuntoon 
asiantuntijoiden yhteistyöllä

Maatalouden työterveyshuollon olennainen osa on 
tilakäynti. Asiantuntijoiden yhteistyö takaa sinulle 
parhaat ratkaisut työhyvinvointisi parantamiseksi  
ja ylläpitämiseksi. 

Ota yhteyttä  
Työterveyshuollon asiantuntijoiden 
yhteystiedot löydät verkosta 
www.proagria.fi/tyoterveys  

Työterveyshoitaja tai fysioterapeutti tarkastelee 
asioita oman ammattinsa näkökulmasta, vastaten 
työolojen terveydellisestä arvioinnista, ensiapu-
valmiuden arvioinnista, neuvonnasta ja ohjauksesta. 
Maatalouden asiantuntija arvioi tilasi työoloriskejä, 
selvittää työsi altisteita, kuormitustekijöitä ja tapa-
turmavaaroja sekä antaa korjausehdotuksia ja 
ratkaisuja niiden vähentämiseksi tai poistamiseksi. 

Tilakäynneillä arvioidaan myös riskejä, jotka itseltä 
jäävät helposti havaitsematta. Näitä voivat olla  
esimerkiksi työmäärään, elämäntilanteen muutok-
seen tai tilan talouteen ja sitä kautta omaan jaksa-
miseen sekä henkiseen hyvinvointiin liittyvät asiat. 

Maatalouden asiantuntijalta saat
➜  konkreettiset ehdotukset prosessien ja työ-

vaiheiden kehittämiseen
➜  uusinta tietoa työtä keventävistä laitteista ja 

teknologiasta
➜  laaja-alaisen kokemuksen muutosten tueksi
➜  tietoa mistä mittaustulokset johtuvat ja 

ehdotuksia asioiden ratkaisemiseksi 
➜  asiantuntijaverkoston tuen
➜  talouden näkökulman ratkaisujen arviointiin

➜  ratkaisuja tilakokonaisuutesi ja 
itsesi hyvinvoinnista huolehtimiseen

Asiantuntijat tekevät  

yhteenvedon tilakäynnin  

asioista ja keskusteluista 

kanssasi ja laativat kehitys-

ehdotukset havaittuihin 

epäkohtiin. 

Muutostilanteissa 
kuten sukupolven-
vaihdoksessa, tuo-
tantosuunnan muu-

toksessa tai isossa investoinnissa 
työhyvinvointia voit turvata myös 
Voimavarariihi-palvelulla tai Inves-
toivan tilan tiimillä. 

Vinkki!
Konkreettisia ratkaisuehdotuksia ongelmakohtiin
Työtä voi helpottaa usein pienilläkin muutoksilla, mutta etenkin isommissa 
ratkaisuissa maatalouden ja prosessien tuntemus on tärkeä apu. Tilakäynnillä 
havaittujen epäkohtien jatkotyöstäminen syy-seuraus suhteisiin auttaa selvit-
tämään, mistä epäkohdat johtuvat ja mitä muutoksia tilalla voitaisiin järkevästi 
toteuttaa. 

Esimerkiksi pilaantuneesta rehusta kaikki voivat nähdä homeen, mutta mistä 
home johtuu, miten sen kanssa toimitaan ja mitä olisi tehtävä homeen estä-
miseksi jatkossa?
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Kiitos

Kuinka elämälle sanotaan kiitos,
kuinka suuria sanoja siihen tarvitaan?

Vai voiko kiitoksen sanoa sanoitta,
Hymyllä,
   Silmien loisteella,
        Onnen myhkyrällä sydämen alla?

Tarja Tervo

Näe hyvä  lähellä -runokirja
      
    


