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FARMARI 2017 -tapahtumasta  

on tulossa kattava kokonaisuus.

LISÄÄ LUOMUVILJAN TUOTTAJIA
Luomutuotteiden kysyntä on kääntynyt 

voimakkaaseen kasvuun.

TOIMINTAVAT PUNTARIIN
Ylisen luomumaitotilalla kehitetään 
toimintatapoja, kuten työnohjausta ja työrutiineita.

PÄÄKIRJOITUS
Valoa tunnelin päässä

AJANKOHTAISTA
Tee onnistunut investointi

NEUVO 2020 -PALVELUT LAAJENEVAT
Korvaus nousee 7 000 euroon

VÄLTÄ KAUSIKOROTUS 
Tilaa viljelysuunnitelma nyt!

TYÖNANTAJA
Tunnetko velvollisuutesi?

PYYDÄ MEILTÄ APUA
Eläinten hyvinvointikorvaus vuodelle 2017

EUROJA KASSAAN
Täysi hyöty irti ruokinnasta 

TUTKIMME
Vaikuttaako viljelymenetelmä 
kauran hometoksiineihin?

VUOHI ON MERKITTÄVÄ TUOTANTOELÄN
Antalyassa vuohioppia hakemassa

ELÄINLÄÄKÄRIN PALSTA
M. bovis haastaa nautatilojen tautisuojauksen

TAULUKOT
Tuet numeroina

MAA- JA KOTITALOUSNAISET
Kylien rantojen kunto puhuttaa

YHTEYSTIEDOT
Ota yhteyttä
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S uomen talous on Suomen Pankin mukaan kääntymässä kasvuun. Ennuste 
on varovaisen optimistinen. Maamme talous on viennistä riippuva, joten 
varovaisuuteen onkin tarvetta. Pelkän kotimaisen kysynnän varaan emme 
voi tulevaisuuttamme perustaa. Tarvitsemme menestyviä vientituotteita 

myös maa- ja elintarviketalouden sektorille. Nähtäväksi jää, onko esimerkiksi me-
neillään olevasta kauraboomista tai muista uusista elintarviketrendeistä nostamaan 
osakkeitamme.

RAKENTAMINEN ON VIRKISTYNYT  muualla yhteiskunnassa, paitsi maatalo-
udessa, jossa ollaan edelleen kaukana aikaisempien vuosien tasosta. Ne, jotka 
pystyvät rakentamaan nyt, hyötyvät matalista koroista, laajasta tarjonnasta sekä 
rakentajien ja tavarantoimittajien tiukasta kilpailutilanteesta. Vanha totuus on, 
että talouttaan hyvin hoitavat selviävät muita paremmin talousvaikeuksista ja in-
vestointiprojekteista. Liikaan rohkeuteen ei kuitenkaan ole kenelläkään syytä.

ALKANEENA VUONNA  ProAgria Etelä-Pohjanmaan palvelutarjonnassa korostuvat 
talouden ja tuotannon optimointi. Toimintamme painopisteitä ovat asiakkaiden 
talouskriisin ennalta estäminen ja mahdollisten kriisitilanteiden tehokas hoito. Jotta 
siihen pystyisimme, huolehdimme tarvittavasta osaamisesta ja myös työvälineidem-
me toimivuudesta. Digitaalisuuden haasteet ovat koko ProAgrian työlistalla.

MEILLE ON ERITTÄIN TÄRKEÄÄ, että tiedämme asiakkaiden tarpeet. Silloin 
pystymme niihin vastaamaan. Maitotilavaliokuntamme on jo pitkään palvellut 
kehitystämme tukevana foorumina. Loppuvuodesta aloitimme Nuorisoraadin 
toiminnan. Raadin jäsenet auttavat meitä kehittämään toimintaamme tuleviin 
tarpeisiin, ja hyödyntämään erityisesti digitalisuuden mahdollisuuksia. Kokemuk-
semme mukaan nuoret maatilayrittäjät ovat erittäin ammattitaitoisia ja vaativia 
asiakkaita, ja heille tuotetun neuvontapalvelun on oltava korkeatasoista. ProAgri-
an erityisosaamiset yhdistettynä yrityskokonaisuuden hallintaan ovat tässä kilpai-
luvalttejamme verrattuna kapea-alaisiin kilpailijoihimme.

NEUVO 2020 -PALVELU ON  tänä keväänä laajenemassa uusille alueille ja samassa 
käytettävissä oleva Neuvo-korvaus nousee 3500 eurosta 7000 euroon per maatila. 
Uudet alueet ovat maatilan kilpailukyvyn parantaminen ja maatilan nykyaikaistaminen. 
Käytännössä ProAgrian asiantuntijan kanssa tehdään tilannearvio maatilan toimin-
nasta ja sen kannattavuudesta. Asiantuntijamme etsii kehittämiskohteet, selvittää 
erilaiset vaihtoehdot nykyaikaistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen sekä tekee 
niistä laskelmat. Asiakas saa kirjalliset dokumentit tilannearviosta ja vaihtoehtolas-
kelmista. Tämän jälkeen hän harkitsee, mihin suuntaan maatilaa kehitetään. Uutta 
osiota voivat käyttää kaikki, myös hyvin voivat tilat.

KESÄKUUSSA, 14. -17.6 . JÄRJESTÄMME Farmari-näyttelyn perinteisellä paikalla 
Seinäjoella. 2017 on varsinainen juhlavuosi. Koska on Suomen 100-vuotisvuosi, 
ohjelmassa on siihen liittyviä elementtejä. Neuvonnan 220-vuotisparaati tuo näyt-
telyyn mielenkiintoista sisältöä. Tervetuloa juhlanäyttelyyn!
 
Hyvää ja mielenkiintoista juhlavuotta toivottaen,

AJANKOHTAISTA

HannuHaapal a
HANNU HAAPALA

toimitusjohtaja
ProAgria Etelä-Pohjanmaa

PÄÄKIRJOITUS

OLEMME MUKANA TAPAHTUMASSA  osastolla D6. Tule tapaa-
maan asiantuntijoitamme ja keskustelemaan muun muassa vil-
jelysuunnittelusta, salaojittamisesta sekä valtaojista, ruokinnas-
ta, nurmista ja muusta ajankohtaisesta. Osastolla kuulumisia 
myös tulevan kesän Farmarista 2017. 

SARKA -MESSUOSASTOLLAMME kymmenen ensimmäistä tilauk-
sen tehnyttä saa heti mukaansa paketin eteläpohjalaisen Kaf-
fiino-paahtimon Farmari-kahvia. Osastolla kannattaa tilata 
esimerkiksi viljelysuunnitelma, sillä sen saa vielä tammikuun 
ajan alennettuun hintaan. Helmikuun alussa hintaan lisätään 
kausikorotus. 

TERVETULOA! 

Sarka 27.-28.1.2017
Seinäjoki Areena, 
Kirkkokatu 23

Valoa tunnelin päässä

TERVETULOA SARKA-MESSUILLE!

PROAGRIAN, VALION JA FABAN muodostaman yhteistyöryh-
män osaaminen laajentuu uusilla maitosektoriin keskittyneil-
lä Valtakunnallisilla Huippuosaajilla. Toive ympäri Suomea 
käytettävissä olevista Huippuosaajista on tullut toimintaansa 
voimakkaasti kehittäviltä asiakkailta. Jatkossa maitoyrittäjien 
saatavilla on uutta alan huippuosaamista monelta erikoisosaa-
misalueelta. Toivomme, että asiakkaamme osaavat heti hyö-
dyntää Huippuosaajiemme tuoretta ja kansainvälisesti kilpai-
lukykyistä osaamista tuottamaan yritystoimintaan lisää euroja 
ja kannattavuutta.

Uudet huippuosaajat: Anne Anttila ProAgria Etelä-Pohjan-
maalta, Jessika Eklund ProAgria Österbottens Svenska Lant-
brukssällskapista, Aija Hentilä ProAgria Pohjois-Savosta, Sari
Jussila ProAgria Etelä-Suomesta, Tero Kanala Osuuskunta 
Itä-Maidosta, Jari Korva Osuuskunta Pohjolan Maidosta, Kirsi
Leppikorpi ProAgria Keski-Pohjanmaalta, Laura Post ProAgria 
Lapista, Raimo Saarelainen ProAgria Pohjois-Karjalasta, Satu
Sillanpää ProAgria Etelä-Pohjanmaalta, Tiina Soisalo ProAgria 
Etelä-Pohjanmaalta ja Olli Valtonen ProAgria Oulusta. 

PROAGRIA

PROAGRIA SAI JOUKON UUSIA HUIPPUOSAAJIA

PÄÄKIRJOITUS
Valoa tunnelin päässä

AJANKOHTAISTA
Tee onnistunut investointi

NEUVO 2020 -PALVELUT LAAJENEVAT
Korvaus nousee 7 000 euroon

VÄLTÄ KAUSIKOROTUS 
Tilaa viljelysuunnitelma nyt!

TYÖNANTAJA
Tunnetko velvollisuutesi?

PYYDÄ MEILTÄ APUA
Eläinten hyvinvointikorvaus vuodelle 2017

EUROJA KASSAAN
Täysi hyöty irti ruokinnasta 

TUTKIMME
Vaikuttaako viljelymenetelmä 
kauran hometoksiineihin?

VUOHI ON MERKITTÄVÄ TUOTANTOELÄN
Antalyassa vuohioppia hakemassa

ELÄINLÄÄKÄRIN PALSTA
M. bovis haastaa nautatilojen tautisuojauksen

TAULUKOT
Tuet numeroina

MAA- JA KOTITALOUSNAISET
Kylien rantojen kunto puhuttaa

YHTEYSTIEDOT
Ota yhteyttä

SUOSITTU HEVOSEN RUOKINTA JA HOITO -KIRJA SAA JATKOA,
kun uusi havainnollinen hevoskirja julkistetaan Hevoset 2017 
-messuilla 8.4.Kirjoittajat ovat arvostettuja hevosalan asian-
tuntijoita; hevosten ruokinnan erikoistutkija, MMM, Markku
Saastamoinen, eläinlääkäri Seppo Hyyppä ja yritysasiantuntija 
Auli Teppinen. www.proagriaverkkokauppa.fi 

TULOSSA HEVOSALAN AMMATTILAISILLE

MESSUT AVOINNA :

perjantai 9 – 17
lauantai 10 – 16
www.pytinki.fi/sarka
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AJANKOHTAISTA

TEE ONNISTUNUT INVESTOINTI
MAATALOUDEN INVESTOINTITUKEA VOI HAKEA

ELY-keskuksesta jatkuvasti. Me proagrialaiset 
olemme apunasi hakemusprosessissa. Inves-
toinnin onnistuminen riippuu selkeistä tavoit-
teista ja hyvästä suunnittelusta. ProAgria Etelä-
Pohjanmaan asiantuntijat auttavat investointien 
suunnittelussa, laskelmien ja liiketoimintasuun-
nitelmien laadinnassa sekä hakemusten täytössä. 
Hankkeen edetessä autamme myös maksatus-
hakemusten laadinnassa. Saat ammattitaidolla 
suunnitellut ratkaisut, puolueettoman näkökul-
man ja varmuutta päätöksiisi. Käytössäsi on koko 
ProAgrian monialainen osaaminen.

INVESTOINTITUKIHAKEMUKSET RATKAISTAAN nel-
jä kertaa vuodessa, tukijaksoittain (16.10. – 15.1., 
16.1. – 15.3., 16.3. – 15.8. ja 16.8. – 15.10.).

HYRRÄ -PALVELU

Päätökset tehdään kahden kuukauden kuluessa 

haun päättymisestä. Tukea kannattaa hakea säh-
köisesti Hyrrä-palvelussa.  Hakemukset ELY-kes-
kus asettaa etusijajärjestykseen valintakriteerien 
perusteella. Liiketoimintasuunnitelmalla on tär-
keä merkitys valintaan. Liiketoimintasuunnitel-
maan kirjatut toimet ovat sitovia ja ELY-keskus
pyytää tarvittaessa tuen hakijalta selvitystä toi-
menpiteiden toteutumisesta. Liiketoimintasuun-
nitelmaan liitettävistä taloussuunnitelmista tulee 
käydä luotettavasti ilmi tilan maksuvalmius, kan-
nattavuus ja vakavaraisuus. 

INVESTOINTITUKEA HYVINVOINTIIN

Tällä ohjelmakaudella myönnetään tukea myös 
rakentamisinvestointeihin sekä koneen tai lait-
teen hankintaan, joiden tarkoituksena on parantaa 
1. maatalouden tuotantorakennuksessa työskente-
levän henkilön työoloja (tuki EU-osarahoitteinen), 
2. maatalousyrityksen tuotantohygieniaa, 3. eläin-
ten hyvinvointia ja 4. ympäristön tilaa. 

KOHDISSA 1–3 TARKOITET TUUN tarkoitukseen 
tukea myönnetään vain, jos investointi parantaa 
jo olemassa olevaa tuotantorakennusta ja olo-
suhteita eikä lisää olemassa olevaa tuotantoka-
pasiteettia. Traktorit ja pienkuormaajat eivät ole 
missään olosuhteissa tukikelpoisia eivätkä myös-
kään käytetyt koneet tai laitteet. Tuen tarkoitus ei 
ole rahoittaa myöskään normaalista kulumisesta 
johtuvia korvausinvestointeja, vaan tuettavien 
kohteiden tulee parantaa nykyisiä olosuhteita. 
Pienin myönnettävä tuki näissä kohteissa on 
3 000 euroa, jolloin hankkeen veroton kustannus-
arvio tulee olla yli 10 000 euroa. 

Farmarissa 2017 jaetaan taas sukutila-
kunniakirjoja.

Lue lisää viereiseltä sivulta!

farmari.net

Sarka on maatilarakentamisen, kotieläin-
tarvikkeiden, energian ja metsätalouden 
ammattilaistapahtuma.

Tervetuloa tapaamaan meitä osastolle D6.
Sarka Seinäjoki Areenassa 27.- 28.1.2017

MUISTA HAKEA 
SUKUTILAKUNNIAVIIRIT

TULE TAPAAMAAN MEITÄ 
SARKA-MESSUILLE

ProAgria Etelä-Pohjanmaa tarjoaa 
tämänkin vuoden aikana lukuisia 
ilmaisia tilaisuuksia sekä koulutuksia. 

Katso ajantasaiset tapahtumatiedot:
www.proagria.fi/ep/tapahtumat

KOULUTTAUDU 
ILMAISEKSI

ANJA NORJA

asiantuntija, talous
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Y hdellä lipulla saa kokea 
ison annoksen ammatti-
asiaa ja tutustua uusiin 
maatalous- ja metsäko-

neisiin, unohtamatta nostalgiako-
neita. Areenan laajennusosa val-
mistuu Farmariin mennessä. Sen 
katon alla ovat muun muassa Taito- 
ja Maku-alueet, jotka tarjoavat niin 
käsillä tehtyjä tuotteita, käsityöma-
teriaaleja kuin lähiruokaakin kotiin 
ostettavaksi. Eläinnäyttelyalue le-
vittäytyy tapahtuman viheralueelle 
luoman varrelle. 

OLE KANSSAMME TEKEMÄSSÄ unoh-
tumatonta tapahtumaa! Osallistua 
voit paitsi asiakkaana, myös suku-
tilakunniakirjan saajana, talkoolai-
sena tai lypsykarjanäyttelyyn osal-
listuvana.

MUISTAKAA HAKEA SUKUTILA -

KUNNIAKIRJAT!

Seinäjoen Farmarin pääjuhlassa 
jaetaan sukutilakunniakirjoja. Nyt 
on aika käynnistää hakuprosessi, 
oli kyseessä sitten uuden haku tai 
vanhan päivitys. Kunniakirjat pitää 
hakea helmikuun 2017 loppuun 
mennessä, jos haluat varmistaa, 
että kunniakirjat ehtivät Farmarin 
jakotilaisuuteen.

OSOIT T EE S SA www.proagria.fi/
sukutilatunnukset > Lomakkeet 
ja ohjeet hakemiseen voit tulostaa 
hakulomakkeet. Sieltä löytyy myös 
tarkat ohjeet hakemiseen sekä hin-
nasto. Toimitamme tarvittaessa pos-
titse hakulomakkeet ohjeineen. Tar-
kempi juttu aiheesta itua-lehdessä 
4/2016. 

Farmari 2017
lähestyy
Farmari-vuosi on alkanut. Tapahtumasta on 
tulossa kattava kokonaisuus tutulla vehreällä 
näyttelyalueella Seinäjoen keskustan kupeessa.

F armari tarjoaa oivan mahdolli-
suuden kerätä rahaa yhdistys-
ten toimintaan. Talkoolaisia 

tarvitaan monenlaisiin töihin, mm. 
liikenteenohjaukseen, lipunmyyn-
tiin, järjestyksenvalvontaan, jäte-
huoltoon ja siivoukseen, rakennus-,
pystytys- ja purkutyöhön.

TALKOOTYÖSTÄ MAKSETAAN korva-
usta 6€/tunti ja järjestyksenvalvon-
nasta järjestyksenvalvojakortillisil-
le 8€/tunti. Järjestyksenvalvontaan 
otetaan vain järjestyksenvalvoja-
kortillisia talkoolaisia. Kaikille 

talkoolaisille tarjotaan myös ruoka 
sekä työtehtävään soveltuvat Farma-
ri-tekstiilit.

I LMIANNA T EHOK AS TALKOOPO -

RUKKA täyttämällä lomake Farmarin 
kotisivuilla. Lue lisää osoitteessa: 
farmari.net/ajankohtaista 

LISÄTIETOJA :

näyttelysihteeri Anu Portti 
anu.portti@proagria.fi  
puh. 043 826 8647

FARMARI 2017 ON valtakunnalli-
nen karjanäyttely kaikille lypsy-
roduille. Näyttelypäivien teemat 
ovat: 14.6. Suomenkarja, 15.6. 
Ayrshire, 16.6. Junior Handler,
Showmanship, Young breeders,
17.6. Holstein, Young breeders
Jersey ja Brown Swiss.

SEURA A NÄY T TELY ILMOIT TELUA

www.farmari.net. Paikkavarauk-
set pitää tehdä 11.4. mennessä, 

tiedot osallistuvista eläimistä 12.5. 
Osallistumismaksu: 1. ja 2. näyttely-
päivä 40 €, 3. ja 4. näyttelypäivä 20 € 
+ alv/eläin/ näyttelyvuorokausi. 

KYSY LISÄÄ : 

Sari Morri
sari.morri@proagria.fi
puh. 043 826 8643

PROAGRIA ETELÄ -POHJANMAA

KUTSU LYPSYKARJANÄYTTELYYN FARMARIIN!

Kiinnostaako Farmari-talkoot?
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ASIANTUNTIJA TOIMIALA

Ala-Luukko Kaija 

Alanco Milla 

Anttila Anne 

Asunmaa Riikka 

Hannonen Jussi  

Hongisto Saila    

Jääskeläinen Marita   

Kananoja Arja     

Kivisaari Hannu  

Kujala Arja 

Luikku Niko   

Luokkakallio Jari   

Luoma Markus  

Lämpsä Jarmo  

Mattila-Löppönen Kirsi   

Minni Marianne 

Mäenpää Mika 

Mäkelä Juha  

Mäkinen Jari  

Mäntyharju Johanna    

Niemelä Harri 

Ojala Heli 

Onkamo-Hill Teija  

Paloneva Päivi 

Pennala Tuomas   

Perasto Seija  

Perälä Marja-Leena    

Pietilä Mirva 

Raatikainen Arja  

Rahko Juhani  

Sillanpää Sini 

Soisalo Tiina 

Tanner-Koopmans Urpu     

Tarsia Essi    

Tuomisto Pekka  

Vallinhovi Sari   

Vihlman Katariina  

Yli-Rahnasto Auli   

Yli-Hukkala Seija 

MUISTA TILATA NEUVO 2020 -PALVELU!
OLETKO MUISTANUT HYÖDYNTÄÄ sinulle tällä hetkellä kuuluvat 3 500 eu-
roa Neuvo-palveluihin? Monet asiakkaamme ovat hyvälle menestyksellä 
käyttäneet Neuvo-palveluja. Kysy lisää: neuvo2020.ep@proagria.fi Suositut Neuvo 2020 -pal-

velut laajenevat. Jatkossa 
ne koskevat myös maatilan 
kilpailukyvyn parantamista 

ja maatilan nykyaikaistamista. Sa-
massa tilaa kohden käytettävä Neu-
vo-korvauksen määrä nousee tänä 
keväänä 3500 eurosta 7000 euroon 
per maatila. 

UUDISTUKSEN JÄLKEEN Neuvo-pal-
veluna voi tehdä esimerkiksi: 
• Tilannearvion tilan toiminnasta 

ja sen kannattavuudesta. Neuvoja 
etsii kehittämiskohteet, selvittää 
vaihtoehdot maatilan kilpailu-
kyvyn parantamiseen sekä tekee 
niistä laskelmat. Maatila saa doku-
mentit tilannearviosta ja vaihtoeh-
tolaskelmista. Tämän jälkeen vil-
jelijä harkitsee tilan kehittämistä.

• Yhtiöittämisen suunnittelua tai 
tilan tuotteiden markkinoinnin 
kehittämistä.

• Sukupolvenvaihdoksen mahdol-
lisuuksien kartoittamista ja aika-
taulutusta.

• Velkojen maksusuunnitelmia. 

MUUTOKSET  NEUVO -PALVELUIH IN

astuvat voimaan keväällä. Kannus-
tan jokaista tilaa käyttämään palve-
lua tilan toiminnan kehittämiseen! 
Neuvo-palveluilla monet tilat ovat 
saaneet asiantuntijanäkemystä 
kehityskohteista ja varmuutta toi-
mintaan. Ota yhteyttä niin tehdään 
suunnitelma Neuvo-palveluista! 

NEUVO 2020 -PALVELUT LAAJENEVAT
Korvaus nousee 7 000 euroon

NEUVO 2020

JUHA-MATTI TOPPARI

myyntipäällikkö

 YMPÄRISTÖ

 LUOMUKOTIELÄIN  LUOMUKASVI  TERVEYDENHUOLTOSUUNNITELMA

 TUOTANTOELÄIN  KASVINSUOJELU  ENERGIA

EEPEE AGRI JATKAA  kehityshakui-
sella tiimillä maatalouskaupan haas-
teissa. Marraskuussa omana yhtiönä 
aloittanut Eepee Agri Oy pystyy vas-
taamaan paremmin alan kilpailuun.

MAATALOUDEN TILAKOKOJEN kasva-
essa asiakaskunnassa vahvistuu yrittä-
jyys. Markkinajohtajuus edellyttää yhä 

räätälöidympää palvelua, jotta asemat 
säilyvät tiukkenevassa kilpailussa.

EEPEE AGRISSA PIDETÄÄN TÄRKEÄNÄ,
että maatalousalan yrittäjät saavat 
parasta mahdollista palvelua. Esimer-
kiksi varaosapalvelussa on sesonkina 
päivystys läpi vuorokauden. 
www.eepeeagri.fi

EEPEE AGRI JATKAA MAATALOUSKAUPASSA

EEPEE AGRIN TOIMITUSJOHTAJA Matti Vainionpää. 
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AJANKOHTAISTA

Kasvinsuojelututkinto tulee uusia viiden vuoden välein.  
Nyt vanhenevat vuonna 2012 suoritetut kasvinsuojeluaineiden 
käyttökoulutukset.

Järjestämme koulutuksia ja tutkintotilaisuuksia seuraavasti:

LAUANTAI 28.1. SEINÄJOKI Kampustalo, Seinäjoki-Sali 
Kalevankatu 35

TORSTAI 2.2. KAUHAJOKI Suupohjan ammatti-instituutti, 
Suupohja-Sali, Oppitie 4

TIISTAI 7.2. TUURI Hotelli Onnen Tähti, Auditorio
OnnenTie 7

TORTAI 9.2. KAUHAVA LSK-Business Park Oy, Auditorio, 
Sotakouluntie (Lentohotellin opasteita 
seuraten kohti vastaanottoa)

TIISTAI14.2. LAPPAJÄRVI Koulukeskus, Auditorio, Hyytisentie 5
LAUANTAI 18.2. ISOKYRÖ Koulukeskus, Ruokala, Kyrööntie 15
LAUANTAI 10.6. SEINÄJOKI  Kampustalo, Seinäjoki-Sali, 

Kalevankatu 35

Kaikki koulutukset kello 10 – 14.30

Koulutukset 65 €/osallistuja + alv  
Tilaisuuden aluksi koulutusta, sen jälkeen suoritetaan tentti.
Koulutus ja tutkinto toteutetaan mikäli osallistujia on vähintään 
20/tilaisuus.

ILMOITTAUDU :
www.proagria.fi/ep/tapahtumat etsimällä  
koulutus päivämäärän mukaan, voit ilmoittautua myös puhelimitse
040 706 3386. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä tila- ja ly-tunnus. 

K ausikorotus astuu voimaan 
1. helmikuuta alkaen teh-
tyihin tilauksiin. Korotus
on 50 euroa.

HYVISSÄ AJOIN TEHTY SUUNNITELMA 

helpottaa panosten, kuten kylvö-
siementen, lannoitteiden ja kasvin-
suojeluaineiden ostojen ajoitusta. 
Ennen lannoitteiden ostamista teh-
dyllä suunnitelmalla on oikeiden 
tuotantopanosten kohdentaminen 
eri kasveille ja lajikkeille vaivatonta 
ja helppoa. Samalla pystyy vertai-
lemaan eri toimijoiden tuotevali-
koimaa ja hankkimaan lannoitteet 
parhaiten sopivana ajankohtana. 

MYÖS KASVINSUOJELUN SUUNNIT-

TELU ja aineiden kokonaistarve on 
helposti suunniteltavissa ja lasketta-
vissa.  Myöhemmin talven ja kevään 

kuluessa suunnitelmiin voi helposti 
tehdä hienosäätöä mm. vallitsevien 
markkinatilanteiden mukaan. Pro-
Agrian asiantuntijoilla on syksyllä 
paremmin aikaa suunnitelmien 
tekoon kuin keväällä tukihakemus-
ten täyttöaikana. Suunnitelmiin on 
myös helppo liittää talouslaskelmia, 
jotka auttavat löytämään taloudelli-
sesti parhaat vaihtoehdot. 

KYSY LISÄÄ

Pekka Tuomisto
puh. 0400 891 889

Tilaa viljelysuunnitelma nyt
– vältä kausikorotus

PEKKA TUOMISTO

erityisasiantuntija, kasvinsuojelu 
kasvintuotanto

Nyt on viime hetket käsillä, jos aikoo tilata 
viljelysuunnitelman edulliseen hintaan. 

KASVINSUOJELUTUTKINNOT KUNTOON

KENELLE? Maatalouden ammattilaisille.
MITÄ? Yli 30 esitelmää, tietoiskuja, esittelyjä ja opastusta! 
Päivä alkaa yhteisellä osuudella, jonka jälkeen voit valita  
ohjelmasta mitä haluat kuulla.
MITÄ MAKSAA? Ei mitään. Täysin ilmainen päivä,  
kahviakin saa juoda niin paljon kuin haluaa.

INNOSTU JA ONNISTU-PÄIVÄN TEEMOINA: 

• Työvoiman rekrytointi ja perehdyttäminen
• Kimpasta voimaa - kustannusten ja voimavarojen säästöt
• Enemmän ajattelua, vähemmän askelia
• Yhtymä ja yhtiö – omistajanvaihdos maatilalla
• Automaattilypsyä tehokkaasti
• Piilevien aineenvaihduntasairauksien

esim. ketoosin minimointi
• Nurmesta tulosta yksivuotisilla rehukasveilla, 

lajikevalinnoilla ja säilörehuhävikkien minimoinnilla
• Valkuaiskasvit
• Maiseman mahdollisuudet elinkeinoelämälle ja

ihmisten hyvinvoinnille
• Vesiensuojelu, vesi- ja ranta-alueiden kunnostaminen
• Maan kasvukunto ja perunan saneerauskasvit
• Maaseudun innovaatiot

Esittelypisteissä mukana mm. peruskuivatus, maan kasvukunto- 
kartoitus, tiivistymisriskin laskuri, maatalouden eri tukimahdollisuudet 
ja sähköiset palvelut, Neuvo 2020 -palvelut ja Farmari 2017.

PÄIVÄN JÄRJESTÄÄ: ProAgria Etelä-Pohjanmaa, Kimpparenki, Kimpasta voi-
maa maaseudulle, Automaattilypsyä tehokkaasti, Toiminnan rattaat raiteilleen Ra-
tas, Maidosta Maitoon MaMa, UHMA – Uhanalainen maaseudun luonto hoitoon yh-
teistyöllä, Nurmesta tulosta, Tuota Valkuaista Tuova, Onnistunut omistajanvaihdos, 
Peruna kasvuun, Valtaojat kuntoon, Tietoiseksi EU-tuista, Kolmen Vyyhti, OSMO 
osaamista resurssitehokkaaseen maan hoitoon hankkeet ja AgriSpin hanke.

Tervetuloa asettamaan uudet tavoitteet tilallesi!
ILMOITTAUDU MA 6.2. MENNESSÄ
koulutus.ep@proagria.fi,
www.proagria.fi/ep/tapahtumat

onnistuInnostu ja
-päivä

Menossa mukana:
KELLO 10 –11 DUUDSON HP PARVIAINEN: 

Härmästä Hollywoodiin - perse edellä
puuhun. Duudsonien tarina.

TIISTAINA 14.2.2017 KELLO 10–15
Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo
Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki
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LUOMU

P ohjalaiselle luomukauralle 
on erittäin hyvä kysyntä 
ympäri maailman. Vaasas-
sa toimiva Helsingin Mylly 

on maailmanlaajuisesti merkittävä 
luomukauran viejä. Lisäkysyntää 
luomuhiutalekauralle olisi noin 
kuusi miljoonaa kiloa. Uudelle luo-
muun siirtyvälle viljatilalle helpoin 
markkinointiratkaisu on sopimus-
tuotanto läheiselle luomukarjatilal-
le.  Luomukarjatilalla on tavoitteena 
valkuaisomavaraisuus. Luomukar-
jatila käyttää kotimaista valkuaista 
tavanomaista karjatilaa enemmän.  
Luomukarjatalous on Etelä-Pohjan-
maalla kasvussa. Luomukarjatilat 
tekevät viljan tuotanto- ja yhteistyö-
sopimuksia. Pelkästään pohjalais-
ten luomukotieläintilojen luomu-
valkuaisen tuottamiseen tarvitaan 

noin 2000 hehtaaria herne- ja val-
kuaiskasveja. Tällä hetkellä merkit-
tävä osa luomuvalkuaisesta tuodaan 
härkäpapuna Etelä-Suomesta.

HYVÄ KANNATTAVUUS

Luomuviljan hinta on korkea ja tuo-
tantokustannukset alhaiset sekä tuki-
taso tavanomaista viljanviljelyä 160 
euroa parempi. Viidenkymmen heh-
taarin viljatilalla luomuun siirtymi-
nen merkitsee arviolta 10-20 000 eu-
ron lisätuloja. Alle viidentuhannen 
kilon hehtaarisatoja tuottavalle vilja-
tilalle luomu on huomattavasti kan-
nattavampi vaihtoehto.  

APUA LUOMUUN SIIRTYMISESSÄ

Maatila voi selvittää luomun vai-
kutuksia ja soveltuvuutta tilan toi-
mintaan tilaamalla Neuvo 2020 

-palvelun.  Palvelulla voidaan arvi-
oida, miten luomuun siirtyminen 
vaikuttaa tilan talouteen, millaisia 
kasveja tilalla kannattaisi viljellä, 
millainen on toimiva viljelykierto tai 
mistä löytyvät lähimmät luomukarja-
tilat yhteistyökumppaneiksi. Neuvo-
asiantuntijamme on listattu sivulla 6.

LUOMUKURSSI MAALISKUULLA

ProAgria Etelä-Pohjanmaa järjestää 
luomuviljelyn peruskurssin maalis-
kuulla. Kurssilla saa tiiviin paketin 
luomuviljelyn menetelmistä ja luo-
muun siirtymisestä. Kurssin käymi-
nen on luomusopimuksen (luomu-
tuen) ehtona.

TERVETULOA KESKUSTELEMAAN luo-
musta ja Neuvo-palveluiden hyödyn-
tämisestä Sarka-osastollemme D6.

LISÄTIETOA LUOMUSTA JA 

NEUVO 2020 -PALVELUISTA

Erkki Vihonen puh. 040 678 7689, 
erkki.vihonen@proagria.fi
Essi Tarsia puh. 043 826 6769,
essi.tarsia@proagria.fi
Jari Luokkakallio 
puh. 0400 297 235, 
jari.luokkakallio@proagria.fi

Luomuviljan tuottajia tarvitaan lisää

Avenalta öljykasvien siemenet kevään kylvöille 

Ota yhteyttä:
  

   
 

  
   

www.avenakauppa.fi

              
             

 
 
  

   
  

ERKKI VIHONEN

asiantuntija, luomu

Luomutuotteiden kysyntä on kääntynyt voimakkaaseen kasvuun. Erityisesti uusia luomuviljan 
tuottajia tarvitaan lisää. Elintarviketeollisuus tarvitsee hiutaleviljaa, leipäviljaa sekä mallasohraa. 
Pohjalaiset luomukotieläintilat etsivät uusia sopimusviljelijöitä viljan ja valkuaiskasvien 
tuotantoon.

SINUSTAKO LUOMUVILJAN TUOTTAJA? Me autamme sinut alkuun. Nyt luomuviljan hinta on korkealla ja tuotantokustannukset alhaalla.
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T yösuhteen pelisäännöistä on 
aina hyvä sopia kirjallisesti. 
Työntekijän palkkaamiseen 
liittyy monia lakisääteisiä 

vaatimuksia palkanmaksun ja työnan-
tajasuoritusten lisäksi. Se suojelee sekä 
työntekijää että työnantajaa, mikäli ris-
tiriitatilanteita tulee. Lue alta pääkohtia 
työnantajan velvollisuuksista.

TYÖSOPIMUS

Työsopimus on syytä tehdä aina kirjal-
lisesti. Laki vaatii, että kaikissa yli kuu-
kauden kestävissä työsuhteissa on joka 
tapauksessa työntekijälle annettava kir-
jallinen selvitys työehdoista. Selkeintä 
on siis työsopimuksen tekeminen.  Koe-
ajan sopiminen kannattaa, varsinkin jos 
tilalle palkataan ennestään tuntematon 
työntekijä. Koeaikaa ei ole pakko sopia, 
mutta jos siitä sovitaan, se pitää sopia 
kirjallisesti. Työsopimukseen tulee so-
pia lisäksi ainakin työsuhteen kestosta, 
työtehtävistä, palkasta ja noudatettavas-
ta työehtosopimuksesta. Maataloustöissä 
noudatettava työehtosopimus on maa-
seutualan työehtosopimus.

TYÖAIKAKIRJANPITO 

Työaikalain mukaan työnantajalla on ol-
tava työaikakirjanpito tehdystä työajas-
ta. Työntekijäkohtaisesti on merkittävä 
säännölliset työtunnit sekä lisä-, yli- ja 
sunnuntaityöt sekä niistä maksetut kor-
vaukset.  Myös palkkalaskelmaan ne on 
merkittävä erikseen, eikä niitä voida si-
sällyttää peruspalkkaan. Näin pystytään 
osoittamaan pitävästi se, että työnteki-
jälle on maksettu kaikki asiaankuuluvat 
palkan lisät. Työsuojelutarkastajalla on 
oikeus saada työaikakirjanpito nähtäväk-
seen. Lain mukaan työaikakirjanpitoa tu-
lee säilyttää vähintään 2 vuotta.

TYÖSUOJELU 

Työnantajalla on yleinen huolehtimis-
velvoite työntekijän työturvallisuudesta.  

Siihen kuuluu työympäristön jatkuva 
tarkkailu ja vaaratekijöiden sekä riskien 
arviointi. Työsuojelun toimintaohjelma 
sekä työsuojelupäällikkö tulee olla jo-
kaisella työpaikalla. Pienellä työpaikal-
la työnantaja voi toimia itse työsuojelu-
päällikkönä. Mikäli työpaikalla työsken-
telee alle 18-vuotiaita työntekijöitä, tulee 
tutustua lakiin nuorista työntekijöistä. 
Siinä on säädetty erityismääräyksiä liit-
tyen nuorilla työntekijöillä teetettäviin 
töihin ja työnantajavelvollisuuksiin.

TYÖTERVEYSHUOLTO

Työnantaja on velvollinen työterveys-
huoltolain mukaan järjestämään työter-
veyshuollon työntekijöilleen.  Työterveys-
huolto on järjestettävä, vaikka tilalla olisi 
vain yksi työntekijä. Työterveyshuollon 
voi järjestää kunnallisen terveyskeskuk-
sen tai yksityisen lääkäriaseman kautta 
tai tekemällä sopimuksen työterveyshuol-
toon. Kela korvaa osan työterveyshuollon 
kustannuksista työnantajalle. 

TIEDOT ON KOOTTU Kimpparenki-hank-
keen tiedotustilaisuudesta, jossa asian-
tuntijana puhui Kristel Nybondas Maa-
seudun työnantajaliitosta. Vuoden 2017 
aikana on tulossa tiedotustilaisuuksia 
työntekijän palkkaamiseen ja työnanta-
jana toimimiseen liittyvistä asioista.

KYSY LISÄÄ

Kaija Ala-Luukko
puh. 040 832 3521

KASVI

TYÖNANTAJA
- tunnetko velvollisuutesi?

Luomuviljan tuottajia tarvitaan lisää

KAIJA ALA -LUUKKO

asiantuntija, talous

KATTO- JA SEINÄPELLIT
sekä alumiiniprofiilit

suoraan asiakkaille edullisesti ja nopeasti

Taipaleen Teräs Oy
Linjalantie 4, 43700 Kyyjärvi

P. 040 8235938, 0400 661379

www.proagria.fi/ep

TYÖNANTAJALLA ON VELVOLLISUUKSIA, jotka on hyvä tuntea. Kun hommat hoitaa 
niin kuin kuuluu, arki yrityksessä rullaa hyvin.
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AJANKOHTAISTA

UUSI KEVÄT KOITTAA MELKO NOPEASTI

Semexin Immunity+ -sonnien avulla
saat karjaasi terveempiä ja kestävämpiä lehmiä!

Semex on yli 20 vuoden ajan panostanut voimakkaasti lehmien perinnöllisen vastustuskyvyn jalostamiseen.
Tarjoamme käyttöönne sonneja, jotka periyttävät hyvää virusten ja bakteerien vastustuskykyä tyttärilleen.
Tulossa on myös genomitesti immuunivasteen mittaamiselle, jolloin hyvää vastustuskykyä
voidaan jalostaa sekä isä- että emävalinnan kautta.

Immuunivasteen periytyvyys on n. 30 % eli yhtä hyvä kuin
useimpien rakenne- ja tuotosominaisuuksien periytyvyys.

Semex Finland Oy
Viikatetie 3, 91900 Liminka
puh. 040 550 7643  |  sari.alhainen@semex.fi
www.semex.fi,  www.facebook.com/semexfinland

Paranna karjasi geneettistä
vastustuskykyä
Immunity+ sonneilla

E HK:n hakuaika on 11.-
31.1.2017 Vipu-palvelua 
käyttäen tai paperilomak-
keella 472 (löytyy suomi.

fi-sivuilta). Korvausta voi hakea 
samoille eläinlajeille kuin kaudella 
2015 – 2016. Mainittavin muutos on 
EHK-korvauksen kestossa, sillä nyt 
haettaviin toimenpiteisiin sitoudu-
taan vain vuodeksi kerrallaan. Neu-
vo 2020 -palvelua kannattaa käyttää 
asioiden ”suomentamiseen” sekä 
käytännön karsinoiden mittailuihin 
ja piirtämisiin. Annamme tilakohtai-
sesti vinkkejä siitä, miten selviytyä 
lakiviidakosta huomioiden täyden-
täviä ehtoja sekä EHK-vaatimuksia.

HAETTAVASSA TOIMENPITEESSÄ pi-
tää olla eläimiä vielä 31.12.2017. 
Toimenpiteet ovat ainakin nautojen 
osalta pysyneet samoina. Sitoumus-
ehtoihin on lisätty voimassa olevaa 
lainsäädäntöä tiedoksi, niin sano-
tuksi perusehdoksi. Ensin siis pitää 
pystyä noudattamaan lakivaatimuk-
sia, jonka päälle tulee erikseen kor-
vattavia EHK-toimenpiteitä.

NAUTAPUOLELLA ON VALITTAVANA 

SEURAAVAT TOIMENPITEET:

1.1. Ruokinta ja hoito
1.2. Vasikoiden pito-olosuhteiden 
parantaminen (a, b tai c eli voit va-
lita näistä yhden)
1.3. Nautojen pito-olosuhteiden pa-
rantaminen (a tai b)
1.4. Nautojen laidunnus ja jaloittelu 
(a tai b)
1.5. Sairas-, hoito- ja poikimakarsi-
nat (a ja/tai b)

KUINKA PÄIVÄT LASKETAAN

EHK:n myöntämisen ehtona on 
täydentävien ehtojen noudattami-
nen, kuten muun muassa eläinten 
merkintä- ja rekisteröintisäädökset. 
Tiesitkö, että nautaeläimen syntymä 
pitää ilmoittaa/merkitä viimeistään 
kolmantena päivänä nautaeläinluet-
teloon ja seitsemäntenä päivänä tie-
to pitää olla nautaeläinrekisterissä?

PÄIVÄ , JONA ELÄIMELLÄ ON  jokin 
tapahtuma, kuten syntymä tai kuole-
ma, on niin sanottu nollapäivä. Tätä 
noudattaen selviää, että jos syntymä 

on maanantaina, niin kolmas päivä 
on torstaina aina kello 23.59 asti. 
Seitsemäs päivä on viikon pääs-
tä maanantaina samalla lailla aina 
yöhön asti. Nautaeläimen korvissa 
merkit pitää olla viimeistään 20. päi-
vä syntymästä.

RUOKINTATILAN MITAT

• Jos rehua ei ole jatkuvasti tarjolla, 
pihatossa olevien kaikkien nau-
tojen on voitava ruokinta-aikana
syödä samanaikaisesti. Ruokinta-
pöydän reunan pituuden on täl-
löin oltava täysikasvuista nautaa 
kohden vähintään 70 cm ja nuor-
karjaan kuuluvaa nautaa kohden 
vähintään 40 cm. 

• Jos rehua on naudoille jatkuvasti 
tarjolla, ruokintapöydän reunan 
pituuden on oltava vähintään 40 
cm täysikasvuista nautaa kohden 
ja vähintään 30 cm nuorkarjaan 
kuuluvaa nautaa kohden.

HUOM! Perusta eläinsuojelulainsää-
däntöön ruokintatilasta lähtee vasta 
puolivuotiaasta vasikasta alkaen eli 

nuorkarjaa ovat yli kuuden, mutta 
alle 22 kuukauden ikäiset naudat.

ALLE PUOLIVUOTIAILLA lainsäädän-
tö ei laita minimimittoja ruokinta-
pöydän reunalle. Joten kun ruokaa 
on jatkuvasti tarjolla, katsotaan 
minkä näköisiä karsinan eläimet 
ovat ja riittääkö rehu arimmallekin 
eläimelle. Eläinten hyvinvointikor-
vauksessa noudatetaan myös yllä 
olevaa lainsäädäntöä. Muistetaan, 
että minimivaatimus ei välttämättä 
ole se paras eläinten tarpeelle, kun 
hyvinvointia tavoitellaan. 

PYYDÄ MEILTÄ APUA: 
Eläinten hyvinvointikorvaus vuodelle 2017

TIINA SOISALO

Valtakunnallinen Huippuosaaja, 
eläinten hyvinvointi ja olosuhteet
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K un lehmien maitotuotosta 
lähdetään parantamaan, 
on ruokinta laitettava 
kuntoon. Ruokinnan oh-

jaus-palvelut ovat apu tähän. Tila-
käyntien ja analyysien perusteella 
tehdään ruokintasuunnitelmia ja 
seurantaa vuoden mittaan. Parem-
pi ruokinta lisää maitotuotosta, te-
hostaa oman rehun käyttöä ja pie-
nentää ruokintakustannusta. Siis 
euroja kassaasi!

OTA YHTEY T TÄ AS IANTUNT I JA AN  
ja laitetaan ruokintasi kuntoon! 

P äivien teemana utare-
terveyden ja maidon laadun 
hallinta automaattilypsys-
sä: lypsyhygienia, mana-

gement, olosuhteet;  lypsyrobotin 
toiminta, asetukset ja tiedon hyö-
dyntäminen.

RUOKINTATEEMAPÄIVÄT OVAT  tila-
kohteissa 21.3. ja 23.3.2017. Paikat 

varmistuvat lähempänä. Mukana  
Kaj Nyman, Valio Alkutuotanto. 

LUE LISÄÄ :

www.tts.fi/automaattilypsy
www.proagria.fi/ep/tapahtumat

AIKA : 7-9.3 ja 14-15.3.2017
KOTIELÄINPÄIVÄT LUOMUPERUSKURSSIIN : 16-17.3.2017
AIKATAULU :  9:00-15:30
PAIKKA : Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Seinäjoki
Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki

ILMOITTAUTUMINEN :  www.proagria.fi/ep/tapahtumat tai 
koulutus.ep@proagria.fi

LISÄTIETOJA : 

Erkki Vihonen
puh. 0406787689, erkki.vihonen@proagria.fi
Essi Tarsia
puh. 043 826 6769, essi.tarsia@proagria.fi
Jari Luokkakallio
puh. 0400297235, jari.luokkakallio@proagria.fi

RATAS -HANKE JÄRJESTÄÄ kaikille tiloille avoimen tilaisuuden keski-
viikkona 1.2.2017. Päivän teemana on rakentava ja tehokas kommu-
nikointi erilaisten ihmisten kanssa. Miten johdan ja motivoin erilaisia 
ihmisiä tehokkaaseen lopputulokseen? Kuinka näen maailmaa ja miksi 
kaikki eivät näe sitä samoin? Päivän kouluttajana toimii Tuomo Ojala
Lakeusrekrystä.

LISÄTIETOJA : www.proagria.fi/ep/tapahtumat

AJANKOHTAISTA

Vuorovaikutteinen kommunikointi
henkilöjohtamisen tukena

Nurmi karjatilan tärkeimpänä re-
huna vaikuttaa välittömästi mai-
to- ja lihatiliin, satoisa ja laadu-
kas nurmi tuo kassaan enemmän 
euroja. Nurmi-palvelujen avulla 
kehitämme nurmiasi paremmiksi  
ja saat niistä kaiken irti.

Ota yhteyttä asiantuntijaamme!

Täysi hyöty irti ruokinnasta
– euroja kassaan!

ANNE ANTTILA

erityisasiantuntija
ruokinta, maitotilat

RUOKINTATEEMAPÄIVÄT JATKUVAT

PROAGRIA ETELÄ -POHJANMAA

Utareterveyden ja maidon laadun hallinta 
automaattilypsytilalla

OTA KAIKKI IRTI NURMISTASI

LUOMUPERUSKURSSI MAALISKUU 2017

SARI VALLINHOVI

erityisasiantuntija
kasvintuotanto

nurmi
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Ratas-hanke

• Tavoitteena tiloille: paremmat rutiinit ja työhön sitoutuminen,   
 tehokkaampi varaston hallinta ja järjestys, työn- ja ajansäästö   
 koneiden korjauksessa

• Pehmeitä tuloksia: parempi kommunikointi, työympäristö,  
 työtyytyväisyys, henkilökunnan kehitys ja eläinten hyvinvointi

• Kohderyhmä: eteläpohjalaiset maidon- ja naudanlihantuottajat  
 sekä porsastuotanto- ja yhdistelmäsikalatilat

• Toteuttajat: TTS ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa
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Hannu ja Heikki Ylisen luomumaitotilalla on takana kiireinen ja muutosrikas vuosi.  
Nyt tilanne on hieman rauhoittunut ja on oikea hetki pysähtyä miettimään omien toimintatapojen 
kehittämistä. Juuri siitä syystä miehet päättivät lähteä Toiminnan rattaat raiteilleen eli
Ratas-hankkeen pilottitilaksi.

Haannu ja Heikki Ylinen hoitavat 
luomumaitotilaansa Seinäjoen 
Nurmossa yhdessä työnteki-
jöiden kanssa. Veljesten van-
hemmat auttavat tilan aska-
reissa ja sesonkiaikaan apuun 
kutsutaan lisätyövoimaa. Mo-

lemmissa navetoissa lypsystä huolehtii robotti. 
Ylisillä on halu kehittää tilansa toimintatapoja, 
kuten työnohjausta ja työrutiineja. Oikea aika 
muutokselle on nyt ja niinpä he ilmoittautuivat 
Toiminnan rattaat raiteilleen eli Ratas-hankkeen
pilottitilaksi.

TÄLLÄ HETKELLÄ T YÖNTEKIJÖILLE V IEST ITÄÄN

suoraan tehtävistä töistä. Näin saattaa syntyä 
tilanne, jossa työntekijän pitäisikin olla kahdes-
sa paikassa yhtä aikaa. Toisaalta myös tiedon-
kulussa navetan sisällä saattaa olla katkoksia. 
Työntekijät ovat navetassa eri vuoroissa ja jollei 
viestintä toimi, on mahdollista, että tieto ei aina 
saavuta kaikkia heti.

TILALLA KESÄ ON erityisen kiireistä aikaa, kos-
ka pääosa peltotöistä tehdään itse. Kiireaikoina 
selkeät, yksinkertaiset työrutiinit ja vastuunjaot 
helpottaisivat asioiden huolella hoitamista. 

– Kun peltotöihin pitää keskittyä täysin, ei maito-
tilan tärkein asia eli eläimet saisi jäädä huomiot-
ta, pohtii Hannu. 

– Kiireaikoinakin tulee löytää aikaa perheelle, 
lapset ovat vain hetken pieniä. Kyllä omasta jak-
samisesta ja parisuhteestakin on tärkeä huoleh-
tia, hän jatkaa vielä pohdintojaan. 

AJATUKSISTA KONKRETIAKSI

Yrittäjien ja työntekijöiden kanssa keskusteltiin 
Ratas-hankkeen tilakäynnillä toimintatavoista 
ja niiden kehittämisestä. Yksi keskustelunai-
heista oli tiedonsiirron tärkeys appeentekijän 
ja navetassa työskentelevien henkilöiden välillä 
ruokinnan onnistumisessa ja sen seurannassa. 
Säilörehun laadussa on nyt ollut hieman vaihte-
lua. Säilörehun laatuerojen merkityksen selville 
saamiseksi päätettiinkin aloittaa tarkka seuranta 
appeeseen laitettavasta säilörehusta ja verrata 
sitten rehumuutosten merkitystä päivittäisiin 
maitomääriin.

YLISELLÄ MIETIT T I IN  myös viikkopalaverikäy-
tännön hyötyjä sekä valkotaulujen monipuolisia 
käyttömahdollisuuksia. Valkotauluun kirjattiin 
ensimmäisenä ne työtehtävät, jotka eivät ole joka- 
päiväistä tekemistä. Myös vapaapäivien merkin-
nästä keskusteltiin ja todettiin, että niin yrittäjien 
kuin työntekijöiden lomat on tärkeä olla selvillä. 
Näin selkeytetään työnkuvia ja tekemisiä nave-
tassa ja samalla lomapäivää viettävä saa oikeasti 
olla vapaalla. Keskustelussa nousi esiin monta 
asiaa, jotka sopivat lisättäväksi valkotaulun ”To 
do -listalle”. Tavoitteiden ja tulosten kirjaaminen 

näkyville visualisoi kehitystä: asiat pysyvät hy-
vin kaikkien mielessä ja sparraavat toimimaan 
tavoitteen mukaisesti. 

HANNU JA HEIKKI  KERTOVAT , että asiantunti-
joiden arviointikäynnin jälkeen työntekijöiden 
opastus ja ohjaus on ollut erilaista. 

– Siihen on saatu selkeyttä ja uusia työvälinei-
tä. Valkotaulu on seinällä aktiivisessa käytössä 
ja viikkopalaveri pidetään perjantaisin, miehet 
kertovat.

VI IKKOPALAVERISSA KERRATAAN  viikon suju-
mista ja käydään läpi tulevan viikon tekemiset. 
Koska tilan toimintatavat ovat nyt uusia, ne ke-
hittyvät edelleen. 

– Viikkopalavereissa ja valkotaululla voisi nos-
taa selkeämmin esiin viikon tärkeät asiat ja väriä 
voisi hyödyntää taulun kirjoituksissa, pohtivat 
veljekset edelleen tapojen kehittämistä.

HANNU JA HEIKKI YLINEN toteavat, että tarve täl-
laiselle selkeälle toimintatavalle oli olemassa jo 
viisitoista vuotta sitten.

– Onneksi nyt lähdimme mukaan tähän hank-
keeseen. 

SARI MORRI

asiantuntija
kotieläintuotanto

YLISEN LUOMUMAITOTILALLA
kehitetään toimintatapoja

Omasta jaksamisesta 
huolehtiminen

MARITA JÄÄSKELÄINEN

asiantuntija
kotiläin-, nurmituotanto, maitotilat

TAVOITEVISIO ”POHJANTÄHTI” YLISEN TILALLE

Terveet ja hyvinvoivat 
eläimet

Toimintatapojen 
kehittäminen

Perheelle 
aikaa
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T avoitteena on selvittää 
viljelyteknisiä tekijöitä, 
jotka vaikuttavat pu-
nahomeiden ja niiden 

tuottamien hometoksiinien esiin-
tymiseen kaurakasvustossa. Ko-
keen tavoitteena on selvittää, onko 
erilaisilla viljelymenetelmillä vai-
kutusta hometoksiinien esiintymi-
seen kaurassa.

LAATU HEIKENTYNYT

Fusarium-sienten aiheuttamat pu-
nahomeet ja homeiden tuottamat 
toksiinit ovat heikentäneet suo-
malaisen kauran laatua jo useana 
vuonna. Korkeiden toksiinipitoi-
suuksien johdosta nykyisin kai-
kista teollisuuteen toimitetuista 
kauraeristä mitataan toksiinipitoi-
suus. Etenkin Etelä-Pohjanmaan 
maakunnassa kaurassa on ollut tok-
siineja keskimääräistä enemmän jo 
useampana vuonna. 

SATEET JA HOMEET

Toksiinien esiintymiseen johta-
neita syitä ei tunneta tarkasti. On 
tiedossa, että kauran kukinnanai-
kaiset sateet lisäävät punahomei-
den esiintymisen riskiä. Sen si-
jaan ei ole tarkasti tiedossa, miten 
viljelytekniset tekijät vaikuttavat 
punahomeiden esiintymiseen. 
Julkisuudessa on esitetty, että ai-
nakin kylvösiemen laatu vaikuttaa 
punahomeiden ja hometoksiinien 
esiintymiseen. Tilan omaa siemen-
tä käytettäessä on syytä epäillä, 
että etenkin surkastuneet jyvät le-
vittävät punahomeita kasvustoon. 

PROAGR IA  E T E L Ä -POHJANMA AN

vetämässä hankkeessa selvitetään 
muun muassa kauran siemenen 
laadun, peittauksen, viljelykierron, 
viljelymenetelmän sekä aluskasvi-
en käytön merkitystä hometoksiini-
en esiintymiseen.  Sateisen kesän 

tuloksena kasvukaudella 2016 kai-
kista koelohkojen näytteistä löy-
tyi hometoksiineja. Tilastollisesti 

merkittäviä eroja ei kuitenkaan 
löytynyt. Viljelykoetta jatketaan 
kasvukaudella 2017. 

VILJA

Tutkimme:
VAIKUTTAAKO 
VILJELYMENETELMÄ 
KAURAN HOMETOKSIINEIHIN?
ProAgria Etelä-Pohjanmaa toteuttaa yhteistyössä Kylvösiemensäätiön kanssa 
kaksivuotista tutkimusta.

JARI LUOKKAKALLIO

asiantuntija
kasvintuotanto, luomu

PROAGRIA ETELÄ -POHJANMAA SELVITTÄÄ erilaisten viljelymenetelmien merkitystä kauran hometoksiinien 
esiintymiseen. Hometoksiinien esiintyminen on voimakkaasti sidoksissa kasvukauden sateisiin. 
Kosteana kasvukautena 2016 kokeen kaikista koejäsenistä löytyi hometoksiineja.
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www.proagria.fi/ep

Maatilan toimintamuo-
don muuttaminen 
osakeyhtiöksi on he-
rättänyt suurta mielen-

kiintoa. Mikäli varainsiirtoverova-
paus toteutuu, on yhtiöittämisessä 
odotettavissa selvä buumi.

HALLITUSOHJELMASSA ON kirjaus, jon-
ka mukaan hallituksen tarkoituksena 
on poistaa varainsiirtovero tilantees-
ta, jossa maatila muutetaan toiminta-
muodon muutoksena osakeyhtiöksi. 
Verohuojennuksella on iso taloudelli-
nen merkitys yhtiöittämistilanteessa.

KIINNOSTUS MAATILOJEN yhtiöittä-
miseen on kasvanut muistakin syis-
tä. Toimintaansa laajentaneet tilat al-
kavat olla liikevaihdoltaan ja taseel-
taan keskisuuren yrityksen luokkaa. 
Maataloudenharjoittajina toimittaes-
sa verotus on henkilökohtaista ja val-
tionverotuksen progressio voi nostaa 
veroprosentin korkeaksi.

YRITYSTOIMINNAN TALOUDELLISET 

RISKIT alkavat olla myös melkoisia. 
Yhtiöittämällä yritystoiminnan riski 
saadaan rajattua yhtiöön ja yrittäjän 
muu omaisuus saadaan siitä erilleen. 
Yhtiömuoto voi tuoda myös uusia 
välineitä maatilan tulevaisuudessa 
tehtävään sukupolvenvaihdokseen.

YHTIÖITTÄMISELLÄ SAATAVAT vero-
hyödyt riippuvat verotettavan tulon 
määrästä ja taseesta. Parhaan hyö-
dyn yhtiöittämisestä saa tila, jonka 
tuloksentekokyky on kunnossa ja 
velkamäärä on kohtuullinen omaan 
pääomaan nähden. 

ENSIMMÄISENÄ KANNATTAA SELVITTÄÄ 

yhtiöittämisen hyödyt ja siitä aiheu-
tuvat kustannukset. Yhtiöittämistä 
valmisteltaessa on omaisuuden siir-
toarvot selvitettävä huolella ja ha-
ettava verottajalta ennakkoratkaisu 
menettelystä. Mikäli maatila halu-
taan yhtiöittää vuoden 2018 alussa, 
on selvitystyöhön syytä ryhtyä ku-
luvan kevään aikana.

PROAGRIA ETELÄ -POHJANMAA jär-
jestää Onnistunut omistajanvaih-
dos -hankkeen puitteissa kevään 
aikana tilaisuuksia, joissa käsitel-
lään maatilan yhtiöittämistä ja yh-
tiömuodon käyttöä maatilan suku-
polvenvaihdoksen välineenä. 

AJANKOHTAISTA TIETOA  maata-
lousyhtymän perustamisesta ja toi-
minnasta on saatavilla ProAgrian 
Etelä-Pohjanmaan nettisivulta. On-
nistunut omistajanvaihdos –hank-
keessa on koottu yhteen tietoa maa-
talousyhtymistä. Tiedot on julkistettu 
netissä, josta ne löytyvät osoitteesta: 
etela-pohjanmaa.proagria.fi/hank-

keet/onnistunut-omistajanvaihdos-

hanke-6541

SIVUILLA ON AJANTASAINEN OPAS 
maatalousyhtymille. Siinä käsitellään 
yhtymän perustamista, verotusta, 
osakkaiden välisiä suhteita, tukia ja 
sosiaaliturvaa. Sivulla on myös malli-

lomakkeita verohallinnolle tehtäviä il-
moituksia varten sekä asiakirjamalle-
ja yhtymän osakkaiden ja muidenkin 
maataloudenharjoittajien tarpeita 
varten.

ONNISTUNUT OMISTAJANVAIHDOS 

–HANKE järjestää alkuvuoden aikana 
tiedotustilaisuuksia koskien maatilo-
jen sukupolvenvaihdoksia. Maakun-
nassa järjestettävistä iltatilaisuuksista 
sekä Seinäjoella pidettävästä päiväti-
laisuudesta tiedotetaan myöhemmin. 
Koulutus- ja tiedotustilaisuuksia tul-
laan järjestämään myös maatalous-
yhtymistä ja maatilojen yhtiöittämi-
sestä. Tervetuloa mukaan! 

YHTIÖITTÄMINEN

Kiinnostus kasvaa maatilojen yhtiöittämiseen

YHTYMÄTIETOA KOTISIVUILLAMME

OLAVI KUJA -LIPASTI

erityisasiantuntija, omistajanvaihdokset 
yhtiöittäminen, verotus

YHTIÖITTÄMINEN KIINNOSTAA. Yhtiöittämispäivässä Seinäjoella oli joulu-
kuussa lähes 100 kuulijaa.
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KASVI

Sain olla mukana vuohikon-
ferenssissa Turkissa syksyllä 
2016. Osallistujia IGA:n eli 
International Goat Assosia-

tionin järjestämässä tilaisuudessa 
oli 37 maasta. Luennoilta ja opin-
tomatkoilta tarttui mukaan tietoa 
myös tänne suomalaisiin oloihin 
tuotavaksi.  Keskusteluissa nousi 
vahvasti esille muun muassa lai-
duntaminen, sillä vuohille laidun 
on tärkein rehu. Mielenkiintoista oli 
käydä tutustumassa myös paikalli-
silla vuohitiloilla Antalyan alueella, 
jossa on paljon kasvihuoneviljelyä 
ja hedelmätuotantoa. Kuivuus vai-
keuttaa viljelyä, kaikki viljely on 
kastelun varassa. 

TEHOKAS TUOTANTO

Eräässä vierailukohteessa oli 170 kut-
tua pääasiassa maidontuotannossa. 

Maitoa tila tuotti 55 000 kg/vuosi. 
Omalla mustalla rodulla vuosituotos 
on 150 litraa ja saanen vuohella 500 
litraa. Tila jatkojalosti kutunmaidos-
ta juustoa, jugurttia ja jäätelöä, joita 
myy suoramyyntinä. 

TILA SYÖTTÄÄ  vuohille väkirehuja 
ja paaliheinää, eläimet laiduntavat 
peltolaitumella. Tilan kilien paino 
on lihantuotantoristeytysten ja ruo-
kinnan myötä noussut jopa 20 %. 
Kutut ryhmiteltiin tuotoksen mu-
kaisesti: maitotuotoksen laskiessa 
kuttu siirretään joutilasryhmään. 
Tilan maidon kuiva-aine on 9,5 ja 
rasva 4,7. 

MARKKINOINTIA TARVITAAN

Kutunjuuston maku on vahva. Se 
tuntuu olevan Turkissa erityisesti 
vanhempien kuluttajien mieleen.  

Turkissa maidon voimakasta vuo-
henmakua pyritään vähentämään 
huolellisella lypsyhygienialla ja 
siirtämällä maito suoraan lypsyase-
malta tuotantolaitokseen.

VUOHITUOTTEET EIVÄT OLE Turkissa-
kaan kyllin tunnettuja, vaan mark-
kinoinnilla pyritään saamaan lisää 
kuttumaitotuotteiden ystäviä. 

Antalyassa 
vuohioppia hakemassa

MILLA ALANCO -OLLQVIST

erityisasiantuntija, lammas- ja 
vuohituotanto

Vuohi on erittäin merkittävä eläin maailmassa. Varsinkin kuivissa ja karuissa oloissa vuohet 
ovat erittäin arvostettuja kotieläimiä.  Monissa maissa vuohi on maidon ohella myös tärkeä 
lihantuottaja, joka pystyy hyödyntämään karuja laidunalueita syömällä myös varpuja,  
pensaita ja puiden lehtiä. Kävin vuohikonferenssissa Turkissa haistelemassa,  
kuinka muualla vuohia tuotetaan.

Vuohi on merkittävä 
tuotantoeläin 
ympäri maailmaa. 
Monissa maissa 
vuohet kasvavat 
haastavissa oloissa.
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Voit lähettää lisää kysymyksiä terveydenhuoltoeläinlääkäripalstalle itua-lehteen 
nautojen terveyteen liittyen osoitteeseen seija.s.perasto@proagria.fi

terveydenhuolto-
eläinlääkäri,
maitotilat

ProAgria Etelä-Pohjanmaa
043 824 8030

SEIJA
PERASTO

TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRIN PALSTA

Mycoplasma bovis löy-
dettiin ensimmäisen 
kerran Suomessa neljä 
vuotta sitten. Loka-

kuun lopussa 2016 meillä oli tiedos-
sa lähes 100 M. bovis-positiivista 
tilaa, joista lypsykarjoja vajaa nel-
jäkymmentä. Lohdullista on se, että 
M. boviksen oireita ei kuitenkaan 
ole kuin vain osalla näistä tiloista. 
Niillä tiloilla, joilla oireita on ollut, 
on jouduttu poistamaan vain yksit-
täisiä eläimiä. Vuoden 2015 ja 2016 
aikana M. bovis-positiivisia tiloja 
löytyi aiempaa enemmän. 

TÄMÄ hengitystie-, nivel-, korva- ja 
utaretulehduksia aiheuttava bakteeri 
on aikaisempiin nautatauteihimme 
verrattuna siinä mielessä hanka-
lampi, että se voi piileksiä karjassa 
ja puhjeta jonkin stressitekijän seu-
rauksena. Lisäksi sen tartuntareitit 
ovat laajempia (leviäminen kei-
nosiemennyssperman mukana) ja 
huonommin tunnettuja (ilman mu-
kana leviäminen) kuin esimerkiksi 
salmonellan. Monet antibiootit eivät 
myöskään tehoa M. bovikseen, koska 
kyseessä on solunseinätön bakteeri. 
Monien tavallisten antibioottien 
vaikutus kun kohdistuu juuri solun 
seinään. M. boviksen hankaluus on 
myös se, että meillä ei ole varmoja 
menetelmiä tutkia, onko jokin eläin 
tai karja varmasti terve vai ei. Tut-
kimalla toistuvasti monta eläintä 

samasta karjasta sierainlima-, veri- 
ja maitonäyttein, voimme kuitenkin 
merkittävästi pienentää riskiä olla 
löytämättä M. bovista tilalta. Maa- 
ja metsätalousministeriön rahoitta-
massa M. bovis -hankkeessa olleilla 
tiloilla on jo nyt havaittu, että tartun-
nan nopea havaitseminen lisää mah-
dollisuuksia päästä tartunnasta jopa 
eroon. Siksi vasikoiden yskähtelystä 
kannattaa limanäytteitä otattaa ja lä-
hettää utaretulehdusmaitonäytteitä 
PCR:llä tutkittavaksi.

VAIKKA M. BOVIKSEN leviämisreitit 
ovat osittain hämärän peitossa, niin 
noudattamalla perinteisiä ETT:n  
tautitorjuntaohjeita, minimoidaan 
merkittävästi riskiä saada M. bovis-
ta tilalle. Tähän koostettuna kolme 
tärkeintä:
1. MINIMOI ELÄINTEN OSTOT ja yli-
päänsä kontaktit toisen karjan eläi-
miin. Jos on pakko ostaa, niin sitten 
vain tutkitusti vähäriskisistä kar-
joista, jotka ovat liittyneet M. bovis 
-vastustusohjelmaan. Vastutusoh-
jelmassa olevat karjat tutkitaan mm. 
kahdesti sierainlima- tai verinäyttein 
ja seuraamalla utaretulehdusten ai-
heuttajia PCR-tutkimuksella. Lisäk-
si vastustusohjelmaan kuuluneissa 
karjoissa tarkkaillaan mahdollisia 
oireita säännöllisesti. Pyydä myös 
aina eläinlääkärin terveystodistus 
tai omistajan itsensä allekirjoittama 
terveystilannetodistus nähtäville 

ennen eläimen ostoa. Nämä saa Na-
sevasta sähköisenä. Näitä periaat-
teita noudatamme myös ensi kesän 
Farmari maatalousnäyttelyssä, jotta 
sinne olisi turvallista tuoda eläimiä.

2. HENKILÖLIIKENNE OMAAN KAR-

JASUOJAAN vain tautisulun kautta. 
Tautisulussa on keskellä huonetta 
penkki, jossa vaihdetaan talon ken-
kiin ja haalareihin ennen eläintiloi-
hin menoa. Riittävästi erikokoisia 
kenkiä ja haalareita tarjolle, niin 

löytyy varmasti sopivat. Ei tarvitse 
olla viimeisintä mallia: kunhan ovat 
ehjiä ja puhtaita, niin se riittää! Kä-
sienpesupaikka lämpimällä vedellä 
ja saippualla tautisulun yhteydessä 
on oltava mahdollista.

3. LASTAUSTILA. Varmista, että ihmi-
siä tai ilmaa ei tule eläintenkuljetus 
autosta suoraan oman karjasuojasi ti-
laan tai ilmaan. Vie itse lähtevät eläi-
met ulos tai lastausaitaukseen, ettei au-
tonkuljettajan tarvitse tulla sisälle. 

M. BOVIS haastaa 
nautatilojen tautisuojauksen!

Löytyykö pannuhuoneestasi unohtuneita 
maanäytteitä? - Lähetä meille analysoitavaksi! 

1000 siemenen paino ilmaiseksi itävyystut-
kimuksen yhteydessä kevällä 2017!

Viljojen DON- ja valkuaisanalyysit meiltä!

Huom!

Katso pätevyysalue www.finas.fi

Oy Hortilab Ab, Vasavägen 41, 64200 NÄRPIÖ
& 06-347 4250 • hortilab@hortilab.fi  • www.hortilab.fi

Viljavuus-
      tutkimukset

Kotimainen
       asiantunteva palvelu!

Tapaamme Sarkamessuilla 

osastolla A1
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1) EU-
nauta-

palkkio €/ 
eläin/v

1) EU-teuras-
karitsa

ja -kilipalk-
kio/ eläin 

2) pohjoi-
nen tuki 
€/eläin-

yksikkö/v

2) pohjoi-
nen tuki 
€/eläin-

yksikkö/v

5) Pohj. 
tuki/eläin/ 

vuosi

5) Pohj. tuki/ 
eläin/ vuosi

 2) Pohj.  
teuraseläin- 
tuki €/eläin

Pohjoisen tuen
eläinyksikkökertoimet 2016

Tukialue c1-c2 c1-c2 c1 c2 c1 c2 c1-c2 eläin eläinyks.
Sonni 3) 160 520 520 312 312 Sonnit 6-20 kk 0,6
Emolehmä 130 300 300 300 300  Lehmät, muut naudat yli 2 v 1
Emolehmähieho 8kk-4 v. 4) 130 300 300 180 180 Muut naudat 6 kk-alle 2v 0,6
Teurashieho 283 Lampaat, uuhet 0,2
Uuhi 6) 363 369 73 74 Vuohet, kutut 0,2
Teuraskaritsa 7) 38
Kuttu 8) 761 780 152 156  
Teuraskili 9) 38 Luonnonhaittakorvauksen (LHK)

ja ss-tuen ey-kertoimetMaito senttiä/kg* 7,9 8,7

*) Tukea maksetaan 90 %:lle tuotannosta. Lopullinen tuki senttiä/kg päätetään alkuvuonna 2017 ja maksetaan
     ns." jälkitiliä".
1) Tukitasoina Vna:ssa 116/2016 olevat ennakoidut tukitasot
2) Pohjoisen tuen tasoista asetus 40/2016
3) Sonnien tukikelpoisuusaika pohjoisessa tuessa sama kuin EU-palkkiossa, 6-20 kk, tukeen oikeuttavia ey:tä ei kerry 
    20 kk:n jälkeen.
4) Emolehmähiehoilla ei enää EU-palkkiossa 40 %:n enimmäismäärärajoitusta, vaatimuksena rotu ja käyttötarkoitus.
5) Tuki laskettu 6-20 kk ikäistä sonnia ja 8-24 kk emolehmähiehoa kohden, jotka 0,6 ey.
6) Lampaille C-alueella vain pohjoinen tuki. Ei enää uuhikiintiötä eikä pitoaikoja, mutta uuhia pitää olla keskimäärin
     4,0 ey eli 20 eläintä.
     Tukea maksetaan korkeintaan v. 2016 syntyneiden karitsoiden lukumäärää vastaavalle uuhimäärälle.
7) Maksetaan v. 2016 teurastetuista enintään 12 kk:n ja vähintään 18 kg:n teuraspainoisista karitsoista.
8) Vuohia vähintään keskim. 20, oltava maidontuotantoa keskim. 400 litraa/vuosi. Maidontuotannosta on pidettävä
     kirjanpitoa päivittäin.
9) Maksetaan v. 2016 teurastetuista enintään 18 kk:n ja yli 15 kg:n teuraspainoisista kileistä. 
     Hevosille ei enää makseta pohjoista tukea. Hevoset kerryttävät kuitenkin eläinyksiköitä luonnonhaittakorvauksen
     kotieläinkorotukseen sekä sika-siipikarjan tuotannosta irrotettuun tukeen.

Sonnit, härät,lehmät, muut naudat yli 2 v 1
Sonnit,härät, muut naudat 6 kk-alle 2v 0,6
Sonnit,härät, muut naudat alle 6 kk 0,4
Emakot 0,5
Muut siat 0,3
Vieroitetut porsaat 0-3 kk, ikäluokasta 2/3 0,3
Karjut 0,3
Lampaat, uuhet 0,2
Pässit 0,2
Karitsat yli 3 kk 0,06
Vuohet, kutut 0,2
Pukit 0,2
Kilit yli 3 kk 0,06
Muu siipikarja(kalkkunat) 0,03
Muu siipikarja(hanhet,ankat,sorsat,fasaanit) 0,03
Broilerit 0,007

Sika-siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki euroa/viitemääräyksikkö Munivat kanat 0,014
c1 c2 Emolinnut 0,03

Viitemääräyksiköt 1-146 186 Emolinnut (broileri) 0,02
yli 146 menevät yksiköt 107 Emolinnut(kalkkuna) 0,05
Viitemääräyksiköt 1-170 163 Hevoset yli 6 kk 1
yli 170 menevät yksiköt 92 Ponit yli 6 kk 1

Sika-siipikarjan tuotannosta irrotettu tuki edellyttää, että tilalla on sika-siipikarjatuen viitemäärä.
Tuen ehtona on, että tilan keskimääräinen eläintiheys v. 2016 on vähintään 0,35 ey/ha eli v. 2016 eläinyksiköiden suhde 
vuoden 2016 peltoalaan on vähintään 0,35 ey.
Eläinyksikkölaskentaan käyvät muutkin kotieläimet kuin siat ja siipikarja.

Siipikarjalla ja hevosilla kuukausittainen kirjanpito,
joka toimitettava kuntaan tammikuussa 2017

Tukitaulukot:
Kotieläintuet v. 2017 C1-C2 alueella, 17.1.2017 tiedon mukaan

C1- ja C2-alueiden pinta-alatuet ovat ensimmäistä kertaa EU-aikana samat sitten vuoden 1995

Pinta-alatuet v. 2017 C1-C2 euroa/ha, 17.1.2017 tiedon mukaan

E-P:n ELY-keskus/Veikko Tuominen

E-P:n ELY-keskus Veikko Tuominen

1) Suojavyöhyke, viherlannoitusnurmi, luonnonhoitopeltonurmi ja monimmuotoisuuspellot ovat ympäristökorvauksen lohkokohtaisia toimenpiteitä.
2) Luonnonhoitopeltonurmea + monimuotoisuuspeltoja yhteensä max 15 %, jolle alalle maksetaan ympäristökorvaus.
3) Suojavyöhykettä + kesantoa + luonnonhoitopeltonurmea voi yhteensä olla maksimi 25 %, jotta koko pinta-alalle maksetaan luonnonhaittakorvaus.
4) Uusille suojavyöhykkeille ei makseta korvausta v. 2016 , mutta 2015 ilmoituille maksetaan ja ne on säilytettävä.
5) Vehnälle ei makseta enää pohjoista tukea v. 2016.
6) Yleistä hehtaaritukea ei makseta enää C2-alueella v. 2016.
7) Maito-, sonni-, ja tärkkelysperunalisäosia ei enää ole. Timoteilisäosaa maksetaan 50 % ja sokerilisäosaa 70 % alkuperäisestä määrästä.
8) Taulukossa käytetty vuoden 2015 lukuja, jotka muuttuvat, jos kasvien viljelypinta-alat muuttuvat.  

 
5)    1) 3) 4) 1)  1) 2) 3) 1)  2) 3) 3)

Luvut ovat peräisin 
asetusluonnoksista tai jo 
annetuista asetuksista 
18.1.2016 tilanteen 
mukaan

Ohra, 
kaura, 

ruoka- ja 
siemen-
peruna,
viljellyt
nurmet,
r-helpi

Vehnä Ruis Tattari 
maissi
kuitu-
pellava 
kuitu-

hamppu

Rypsi/ rapsi 
öljypellava 

öljyhamppu 
camelina 

herne 
härkäpapu 

makea 
lupiini

Herne/ 
härkä-
papu/ 
makea 
lupiini 

yli 50 % 
+ vilja

Tärk-
kelys-
peruna

Sokeri-
juurikas

Kumina 
ja muut 
siemen-
maus-
teet

Avo-
maan 
vihan-
nekset

Moniv. 
Puutar-
hakasvit

Suoja-
vyöhyke

Viherlan-
noitus-
nurmi, 
max 

100%

 Luonn. 
hoito-
pelto-
nurmi, 

max 5%

 Monimuo-
toisuuspel-
to lintu-, 

riista, 
-maisema,

-niitty, 
max 15 %

Kesanto 
max
25 %

 Kesanto 
yli 25 %

Perustuki (Cap) 7) 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109
Viherryttämistuki (Cap) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Peltokasvipalkkio (Cap) 8) 50 70 560 75
Luonnonhaittakorvaus 
(LHK)

242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242

  - " - ,  kotieläinkorotus 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Ympäristökorvaus 54 54 54 54 54 54 54 54 200 200 200 450 54 100 300
Sokerijuurikkaan kans. tuki 350
Pohjoinen ha-tuki 65 65 65 39 100 100 325
Yleinen ha-tuki 6)
yht., kasvitila 470 470 585 535 605 509 1130 995 616 941 616 866 470 516 716 416 174
yht., kotieläintila 
LHK:ssa

530 530 645 595 665 569 1190 1055 676 1001 676 926 530 576 776 476 174

Kans. Pohj. nuoren vilj. tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
EU:n nuoren viljelijän tuki 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

TUKITAULUKOT
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TUKITAULUKOT

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN MUISTILISTA
SISÄLTÄÄ MUUTOKSET VUODELLE 2017

SITOUMUS
- Uusia ympäristösitoumuksia ei voi tehdä, mutta 
ympäristösitoumus voidaan siirtää tai jakaa uu-
delle viljelijälle, joka alkaa viljellä ympäristösi-
toumuksessa ollutta peltoa.
- Ympäristösitoumukseen ei voi liittää ympäris-
tösitoumuksen ulkopuolella v. 2015 ollutta pel-
toa paitsi tilusjärjestelyissä tulevan korkeintaan 5 
ha alan ja korvauskelpoiseen peruslohkoon liitet-
tävän korkeintaan 0,10 korvauskelvottoman alan.
- Tänä vuonna ympäristösitoumuksesta voi luo-
pua ilman seuraamuksia. Luopuminen ilmoite-
taan erillisellä lomakkeella 474.

YMPÄRISTÖNHOITONURMET -TOIMENPIDE
- Uusia suojavyöhykelohkoja ei voi ilmoittaa, 
päättyvän suojavyöhyke-erityistukilohkon voi 
ilmoittaa suojavyöhykkeeksi, jos lohkon sijainti 
täyttää ehdot ja tilalla on tai tila valitsee uutena 
ympäristönhoitonurmet -toimenpiteen.
- Uusi monivuotinen ympäristönurmilohko on 
ilmoitettava viimeistään tänä vuonna.

TALVIAIKAINEN KASVIPEITTEISYYS -TOIMENPIDE
- Talviaikaisen kasvipeitteisyyden prosenttia 
eivät enää kerrytä viherlannoitusnurmi, suoja-
vyöhyke, luonnonhoitopeltonurmi, monimuo-
toisuuspellot, saneerauskasvit ja monivuotiset 
ympäristönurmet.
- Talviaikaisen kasvipeitteisyyden prosenttia ker-
ryttävät edelleen viherkesanto ja sänkikesanto 
sekä kesantolohkot, joille kylvetty syysvilja tai 
syysöljykasvi, mutta ympäristökorvaustahan ei 
kesantolohkoille makseta sekä kerääjäkasvien 
ala, jolle myös maksetaan ko. korvaus.

PELTOLUONNON MONIMUOTOISUUS –TOIMENPIDE
KERÄÄJÄKASVIT
- Kerääjäkasvien korvausta maksetaan korkein-
taan 25 %:lle ympäristökorvausalasta.
- Kerääjäkasvi on kylvettävä viljelykasvin kylvön 
yhteydessä tai viimeistään sen oras- tai taimi-
vaiheessa, mutta varhaisperunaa tai varhaisvi-
hanneksia kasvaneelle alalle kyseisten kasvien 
sadonkorjuun jälkeen viimeistään 15. elokuuta.
- Kerääjäkasvi voi olla italianraiheinä tai muu 
nurmiheinä, apila, muu nurmipalkokasvi (öljy-
kasvit eivät enää kelpaa).
- Yksivuotisilla puutarhakasveilla ja varhaispe-
runalla kerääjäkasvi voi olla myös vilja, hunaja-
kukka, öljyretikka tai muokkausretiisi. 
- Kerääjäkasvin avulla ei saa perustaa monivuo-
tista nurmea, luonnonhoitopeltonurmea, moni-
vuotista ympäristönurmea, viherlannoitusnur-
mea tai seuraavan vuoden viljelykasvustoa, mut-
ta kerääjäkasvikasvusto voi olla viherkesantona 
seuraavana vuonna.
- Kerääjäkasvia ei saa lannoittaa. 
- Kerääjäkasvin kasvuston voi muokata tai kyntää 
aikaisintaan 1 päivänä lokakuuta. 
- Kerääjäkasvin kasvuston saa päättää kasvinsuo-
jeluaineilla aikaisintaan 15 päivänä syyskuuta.

SANEERAUSKASVIT
- Saneerauskasvien korvaus 300€/ha maksetaan 
korkeintaan 25 %:lle ympäristökorvausalasta. 
- Edellytyksenä, että tilalla on viljelykierrossa yh-
teensä 1 ha perunaa tai sokerijuurikasta joko tänä 
vuonna tai jonakin vuonna 2016, 2015 tai 2014.
- Saneerauskasvina on käytettävä öljyretikkaa, 
valkosinappia, samettikukkaa tai näiden seoksia. 
Öljyretikaksi katsotaan myös muokkausretikka. 
- Saneerauskasvi on kylvettävä keväällä ja sen saa 
muokata maahan kahden kuukauden kuluttua 
kylvöstä.
- Kasvusto voidaan niittää tai murskata kasvu-
kauden aikana. 
- Sama kasvulohko voi olla saneerauskasvilla kyl-
vettynä enintään kaksi vuotta peräkkäin. 
- Saneerauskasvia saa lannoittaa samalla tavalla 
kuin luonnonhoitopeltonurmea. 

VIHERLANNOITUSNURMI
- Viherlannoitusnurmen voi päättää ennen syys-
viljan kylvöä. 
- Jos viherlannoituslohkolle kylvetään seuraava 
viljelykasvi seuraavana keväänä, viherlannoi-
tusnurmen saa päättää aikaisintaan 1 päivänä 
syyskuuta ja muokata aikaisintaan 1 päivänä 
lokakuuta.
- Sama kasvulohko voi olla viherlannoitusnurme-
na enintään kolme vuotta peräkkäin.
- Viherlannoitusnurmea saa lannoittaa samalla 
tavalla kuin luonnonhoitopeltonurmea.
- Viherlannoitusnurmen sadon saa korjata.
- Viherlannoitusnurmen jälkeen lohkon saa il-
moittaa viherkesannoksi sekä, jos siemenseokses-
sa on ollut tasan 20 % typensitojakasvia, myös 
luonnonhoitopeltonurmeksi.

MUUTA HUOMIOITAVAA
- Jos suojavyähykettä + luonnonhoitopeltonur-
mea + kesantoa on korvauskelpoisesta peltoalasta 
yli 25 %, luonnonhaittakorvausta leikataan. Se 
pinta-ala mitä luonnonhaittakarvausta voidaan 
maksaa em. aloille, saadaan jakamalla muiden 
luonnonhaittakorvaukseen oikeuttavien kasvien 
ala kolmella. Esim. tilalla on suojavyöhykettä ja 
luonnonhoitopeltoa ja kesantoa 7 ha ja viljaa ja 
nurmea on yhteensä 18 ha. Silloin suojavyöhyke 
+lhpnurmi+kesantoalalle voidaan maksaa luon-
nonhaittakorvausta 18/3 = 6 ha:lle.
- Talviaikaisen kasvipeitteisyyden korvausta ei 
silloin makseta, jos tilalla on nurmikasveja + ke-
santoa yli 75 % (ja muuta kuin nurmea + kesan-
toa on alle 30 %), koska tila on silloin vapautettu 
viherryttämisen kahden kasvin vaatimuksesta.
- Luonnonhoitopeltonurmen on oltava lohkolla 
vähintään kaksi vuotta, aikaan voidaan laskea 
myös vuosi 2015 ja luonnonhoitopeltonurmiloh-
ko on niitettävä joka toinen vuosi. 
- Monimuotoisuuspelto niityn on oltava lohkol-
la vähintään kaksi vuotta, aikaan ei voi laskea 
mukaan vuoden 2014 luonnonhoitopeltoniittyjä, 
koska niityt piti perustaa uudestaan v. 2015.

- Kerääjäkasvin, viherlannoitusnurmen ja moni-
muotoisuuspellon saa päättää kemiallisesti.
- 5-vuotinen viljelykiertosuunnitelma vuoden 
2015 tukihakemuksessa olleista lohkoista on 
jätettävä kuntaan viimeistään 2.5.2015, tai jos 
sovittu maataloustoimiston kanssa, niin skan-
nattuna sähköpostilla.

UUDEN LOHKOKOHTAISEN TOIMENPITEEN 
VALINTA VAIN KAHDESSA TAPAUKSESSA
- Ympäristönhoitonurmet toimenpiteen voi 
valita, jos lohkolla päättyy erityistukisopimus 
suojavyöhykkeestä tai kosteikon hoidosta tai 
nurmipellon pitkäaikaisesta viljelystä ja lohko 
ilmoitetaan suojavyöhykkeeksi tai monivuoti-
seksi ympäristönurmeksi ja edellytykset lohkon 
sijainnista tai maalajista täyttyvät.
- Puutarhakasvitoimenpiteen voi valita, jos aloi-
tetaan/laajennetaan puutarhakasvien viljelyä.

LOHKOKOHTAISEN TOIMENPITEEN VOI 
VAIHTAA SEURAAVISSA TAPAUKSISSA, JOS
- Aloitetaan/lopetetaan puutarhakasvien viljely 
tai laajennetaan sitä 1 hehtaariin.
- Tapahtuu sukupolvenvaihdos tai muu koko 
maatilan tai sen osan hallinnansiirto ja sitoumus 
siirretään/jaetaan.
- Aloitetaan/lopetetaan luonnonmukainen tuo-
tanto.
- Mukautetaan ympäristösitoumusta Neuvo 2020 
perusteella, neuvoja puoltaa mukauttamista, si-
toumuksen ympäristötavoitteet eivät heikkene ja 
valitun toimenpiteen korvaus ei ylitä vaihdetta-
van korvausta €/ha (=verrataan mikä on toimen-
piteiden maksimikorvaus €/ha).
- On valittu talviaikainen  kasvipeitteisyys, se 
voidaan vaihtaa, jos maatilan korvauskelpoisesta 
alasta vähintään 20 prosentilla on vuonna 2016 
suojavyöhyke, monivuotinen ympäristönurmi, 
luonnonhoitopeltonurmi, viherlannoitusnurmi, 
monimuotoisuuspelto, monivuotisten puutarha-
kasvien katettu ala tai edellisen kauden erityis-
tukisopimus.
- Vaihdosta on ilmoitettava lomakkeella 479 kun-
taan, viimeistään vaihtamisvuoden kesäkuun 
15 päivänä, jotta uuden toteutuksen voi aloittaa 
vaihtamisvuonna. 
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JÄRJESTÖASIAA

ProAgria Etelä-Pohjanmaa teki syksyn aikana 
järjestökiertueen maakunnassa. 

Järjestöillat jäsenyhdistyksillemme kokosivat mukavasti väkeä niin 
Kauhavalla, Kauhajoella, Tuurissa kuin Seinäjoella. Järjestöillois-
sa oltiin yhdistystoiminnan perusasioiden äärellä ja käytiin läpi 
muun muassa yhdistyksen toimintavuotta kokouksineen sekä ve-

rotusasioita. Tärkeää oli myös kuulla muilta yhdistyksiltä vinkkejä oman 
toiminnan kehittämiseen. Ohessa muistutuksena vinkkejä yhdistysten 
kokouksiin. Ensi numerossa asiaa verotuksesta. 

MIKSI JA KUINKA USEIN KOKOUSTETAAN?

• Sääntömääräiset kokoukset on aina pidettävä siten kuin yhdistyksen 
säännöissä sanotaan, yleensä 2 kertaa vuodessa. Kokoustaa saa kui-
tenkin niin usein kuin tarve vaatii ja merkittävistä asioista useampi 
kokous on tarpeen.

• Ennen kokousta pitää lähettää kokouskutsu, jossa kerrotaan onko ky-
seessä kuukausi-, kevät-, syys-, vuosikokous tai hallituksen kokous. 
Kutsussa mainitaan myös aika, paikka ja käsiteltävät asiat.

• Virallisissa kokouksissa pidetään aina pöytäkirjaa. Puhetta johtaa 
pj ja pöytäkirjaa pitää sihteeri. Pöytäkirjamerkinnät ovat todella 
tärkeitä!

• Järjestäytymiskokous on aina vuoden alussa. Siellä sovitaan tulevan 
vuoden työnjaot, jaetaan vastuut ja kirjataan ne pöytäkirjaan. Erityi-
sesti nimenkirjoitusoikeudet sekä pankkitilin käyttöoikeudet on tärkeä 
kirjoittaa pöytäkirjaan.

• Syyskokouksessa hyväksytään toimintasuunnitelma tulevalle 
vuodelle. 

Järjestökiertueelta vinkkejä

TOIMINNAN 
KEHITTÄMISEEN

KASVUA LUVASSA,
KALKILLA Lisää kannattavuutta 

ja kasvuvoimaa! Pyydä 
Aito-kalkkitarjous 
maatalouskaupastasi.

www.nordkalk.fi

Soveltuu käytettäväksi
KAIKKIEN lypsyrobottien kanssa.

Mueller-maahantuonti, myynti, asennus, huolto ja varaosat 

Tuottajantie 67, 60100 Seinäjoki puh. (06) 4209 700. Päivystys 24/7 puh. 050 5522541

Maailman johtava tilasäiliövalmistaja
Markkinoiden:
• energiatehokkaimmat jäähdytysratkaisut, ei esijäähdytysvaatimuksia
• tehokkaimmat, vettä säästävät ja nopeimmat automaattipesurit
• kehittynein ja helppokäyttöisin suomenkielinen ohjaus järjestelmä

Sisäänrakennettu maitovahtijärjestelmä. Robottivarustus, kaikki robotit. 
Kylmäkoneiston asennus aina tilantarpeiden mukaisesti.

MAIDON ESIJÄÄHDYTIN 
– laatua ja luotettavuutta
Säästää sähköä, testeissä päästy 50% 

säästöihin maidon jäähdytyksessä

JÄRJESTÖKIERTUEELLA KESKUSTELTIIN muun muassa yhdistysten kokouk-
sista ja siitä, mitä kaikkea pöytäkirjaan pitää ja kannattaa kirjata.  
Kuva Seinäjoen järjestöillasta Joupin Vanhalta tuvalta.
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T oimintamallia on pilo-
toitu Kyrönjoen Vähän-
kyrön pilottialueella, 
joka sijoittuu jokivar-

teen välillä Tervajoki-Merikaarto. 
Tarkemman tarkastelun alla olivat 
Saarenpään, Perkiön ja Selkämäen 
kylät. Kohteet valikoituivat alueelle 
sijoittuvien arvojen ja pilottikylien 
kiinnostuneisuuden johdosta. 

JÄTTIPALSAMI POIS

Painopisteiksi alueella nousivat 
keskustelujen jälkeen rantatöyräät 
vallanneen jättipalsamin poisto se-
kä virkistystoiminnan ja kokoontu-
mispaikkojen kehittäminen. Kartta-
pohjaisella HARAVA-nettikyselyllä 
kerättiin alueen asukkailta ja toi-
mijoilta kommentteja suunnittelua 
kaipaaviin, arvokkaisiin ja maise-
mallisesti merkittäviin tai muutoin 
kehitettäviin kohteisiin Vähänkyrön 
jokirannoilla. Kyselyn tulokset pai-
nottuivat erityisesti virkistyskäytön 
kohentamiseen, uima- ja kyläranto-
jen kehittämiseen sekä vieraslajion-
gelmaan eli lähinnä jättipalsamiin.

KUNNOSTUSSUUNNITELMA

Lopputuloksena syntyi kolmen 
kylärannan kunnostussuunnitel-
maa, joista kahteen ollaan nyt ha-
kemassa hankerahoitusta. Näiden 
lisäksi on laadittu virkistyskäytön 

ja maisemanhoidon suunnitelmia ja 
selvitetty Kirkkolammen ja Kyrön-
joen rantojen kunnostusmahdolli-
suuksia, joiden toivotaan edistävän 
alueen investointi- ja kunnostus-
hankkeita. Ostopalveluna tilattiin 
Vähänkyrön Kirkkolammen kun-
nostuksen yleissuunnitelma sekä 
lokakuussa 2016 maisemaraivaus-
palvelu Kirkkosaaren raivaamiseen 
ja näkymien avaamiseen.

TOIMINTAMALLI ON KEHITETTY val-
takunnallisesti yhteistyössä Vesien-
suojeluyhdistysten Liiton, Suomen 
Riistakeskuksen ja Suomen Kylä-
toiminnan sekä niiden alueellisten 
toimijoiden kanssa. Hankkeen toi-
mintamallia tullaan soveltamaan 
mm. Kolmen VYYHTI-hankkeessa.

LUE LISÄÄ : 

www.maajakotitalousnaiset.fi/
rannatkuntoon 

Kolmen Vyyhti -hankkeenenKolmen Vyyhti -hankkeeen

VESIENSUOJELUILLATILLAT
Vaikuta valumaan 8.2. klo 18.00

Evijärven kunnantalolla (Viskarinaukio 3) kunnantalollakunnantalolla

Rannat kuntoon, vesistöt esille Rannat kuntoon, vesistöt esille
14.2. klo 18.00

Rannat kuntoon, vesistöt esille
14.2. klo 18.0014.2. klo 18.00

Rannat kuntoon, vesistöt esilleRannat kuntoon, vesistöt esilleRannat kuntoon, vesistöt esille
  

Lehtimäen (Alajärven) Rannankylän kylätalolla  
(Eino Uusitalontie 480) 

TERVETULOA KUULEMAAN JA KESKUSTELEMAAN 
VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSTA SEKÄ  

RANTOJEN HOIDOSTA! 

Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:  
satu.jarvenpaa@vesiensuojelu.fi, p.044 777 8839  

RANNAT KUNTOON 
Toimintamalli asukkaille ja maanomistajille 

TARVE, ALOITE

ETSITÄÄN YHDISTYS TAI 
ASIASTA KIINNOSTUNEET

JÄRJESTÄYDYTÄÄN

SELVITETÄÄN OLOSUHTEET, 
KERÄTÄÄN TIETOA

TEHDÄÄN TYÖNJAKO

ARVIOIDAAN VESISTÖN NYKYTILA 
JA KUNNOSTUKSEN VAIKUTUS

VALITAAN 
TOTEUTETTAVAT 
KUNNOSTUSTYÖT

TEHDÄÄN SUUNNITELMA

ETSITÄÄN JA HAETAAN 
RAHOITUS 

KILPAILUTETAAN JA VALITAAN 
URAKOITSIJA

TEHDÄÄN KUNNOSTUS JA 
LOPPUTARKASTUS. SOVITAAN 
JATKOSTA JA HOIDOSTA

Lisääntyneet leväkukinnot, 
ruovikoitunut uimaranta, 
heikentynyt kalakanta...

Kyläyhdistys, maa– ja kotitalousnaisten yhdistys, 
osakaskunta, metsästysseura, ranta-asukkaat 

Toimitaan olemassa olevan yhdistyksen alla tai  
perustetaan uusi

Asiantuntija-apua: ELY-keskukset, kunnat, Vesistökun-
nostusverkosto, Maa- ja kotitalousnaisten maisema-
asiantuntijat (neuvonta, kokonaissuunnittelu) ja vesien-
suojeluyhdistykset (neuvonta), Leader-ryhmät (rahoitus)

Projektin vetäjän valinta ja roolitus 

ELY-keskukset, vesiensuojeluyhdistykset,  
kunnan ympäristöviranomaiset

1.

Rannan siivous, raivaus, vesikasvien niitto ja poisto, 
uimarannan kunnostus, ruoppaus, laidunnus, poisto-
kalastus, rakenteiden rakentaminen ja kunnostus, 
kosteikon rakennus 

Asiantuntija-apua suunnitteluun: konsultit, insinööri-
toimistot, Maa- ja kotitalousnaisten maisema-asiantuntijat 

Leader, ELY-keskusten vesienhoito- ja kunnostus-
rahat, säätiöt, osakaskunnat, kunnat 

Maanomistajan lupa, vesialueen omistajan / osakaskun-
nan lupa, ruoppaus/niittoilmoitus, vesilupa, maisemalupa 

-

Huolelliset tarjouspyynnöt / tarjouksien vertailta-
vuus, selvitetään referenssit. 

Työnjohto/valvonta töiden toteutuksessa, jatko-
hoidon aikataulutus/vastuunjako, loppuarviointi/
raportointi/palautteen kerääminen 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

TEHDÄÄN ILMOITUKSET, 
HAETAAN LUVAT  

12.

www.maajakotitalousnaiset.fi/rannatkuntoon 

Missä kunnossa teidän 
kylän rannat ovat?

MARIKA TURPEINEN

maisemasuunnittelija

Rannat kuntoon –hankkeessa on kehitetty 
toimintamalli siihen, miten rantojen kunnostusta 
lähdetään suunnittelemaan ja toteuttamaan 
yhdessä asukkaiden kanssa.
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ASTA ASUNMAA

asiantuntija, ruoka

Y hteistä eri aikakausille on 
kotimaisten sekä lähellä 
tuotettujen raaka-ainei-
den arvostus ja rakkaus 

ruokaan. Mikä on oma rakkain 
ruokamuistosi? Mitkä maut yh-
distät mummolavierailuun? Mikä 
herkku oli suosittu nuoruuden 
kotibileissä? Muistatko missä tai 

koska olet maistanut ensimmäisen 
kerran jotakin eksoottista makua? 
Mitä makuja muistat maatalous-
näyttelyistä?

HAASTAMME SINUT  makumuisto-
jen etsintään. Lähetä sähköpostilla 
(asta.asunmaa@maajakotitalousnai-
set.fi) tai kirjeellä (Asta Asunmaa, 

Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki) 
omat rakkaat makumuistosi ja pieni 
tarina siitä, mihin kyseinen maku 
liittyy. ProAgria haastaa Suomen 
100-vuotisjuhlavuonna kaikki Syö-
mään yhdessä. Siihen liittyen jaam-
me omissa kanavissamme erilaisia 
makumuistoja koko vvuoden ajan.

MAKUMUISTOJA 
menneiltä vuosikymmeniltä

Ruokailutottumuksemme ovat muuttuneet vuosien saatossa monella tapaa. 
Suhtautuminen ruokaan ylipäätään on muuttunut. Kyseessä ei ole pelkkä 
”polttoaine”, vaan ruoka on monissa tapauksissa jopa nautintoaine. 

TÄSSÄ PARI ASTAN MAKUMUISTOA :

Läskisoosi eli  
sianlihakastike
300 g possunkylkeä
3-5 rkl vehnäjauhoja
1-2 sipulia
n. 5 dl vettä
suolaa ja maustepippuria  
jauhettuna

Leikkaa kylki suikaleiksi ja ruskista 
kuumalla pannulla, nosta lihapalat 
pois ja ruskista kertyneessä rasvas-
sa vehnäjauhot. Lisää hienonnettu 
sipuli. Kun sipulit ovat saaneet hiu-
kan väriä, lisää vesi ja suola. Laita 
lihat takaisin pannuun ja hauduta 
hellästi pannulla tai kattilassa kan-
nen alla. Mitä pidempään haudu-
tat, sen parempi!

Nopea possupata  
uunissa                
400 g possunpaistisuikaletta
½-1 dl soijakastiketta
1 tlk paprikaa suikaloituna
3 dl kuumaa vettä 
1-2 dl ruokakermaa
2 rkl vehnäjauhoja
4 rkl sinappia
1/2 tl mustapippuria, rosmariinia
(1/2 tl suolaa)

Sekoita kaikki ainekset uunin-
kestävässä vuoassa. Laita vuoka 
kuumaan uuniin 225 asteeseen  
n. 30 minuutiksi, sekoita välillä.
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Yhteystiedotwww.proagria.fi/ep

JOHTO JA TUKIPALVELUT
Haapala Hannu, toimitusjohtaja ................................................................043 825 2805
Lenkkeri-Tamminen Miia, viestintäpäällikkö ......................................0400 159 118
Toppari Juha-Matti, myyntipäällikkö .......................................................043 825 2806
Portti Anu, Farmari-näyttelysihteeri ................................................... 043 826 8647
Perälä Tuula, toimistosihteeri, ilmoittautumiset ja tuotetilaukset  .......040 706 3386
Lokasaari Elina, talous- ja viestintäsihteeri .............................................043 824 7779
Öhage Marita, hankepäällikkö .....................................................................040 689 1060
Honkola Tuttu, talouspäällikkö ...................................................................040 847 4096
Huovila Kaarina, asiantuntija, taloushallinto, palkanlaskenta ............050 378 1793
Ilonen Saija, asiantuntija, taloushallinto, ostoreskontra ..........................040 703 5035
Lemettinen Maija, toimistosihteeri ...........................................................043 824 7780
Putula Hannu, IT-asiantuntija .....................................................................040 510 5965

PROAGRIA KASVI- ,  SIKA - JA SIIPIKARJATILAT
Honkala Henri, palvelupäällikkö ................................................................040 827 7100

VILJATILAT ETELÄ
Leppä Jouni, asiantuntija, kasvintuotanto ..................................................0400 361 250
Luikku Niko, asiantuntija, kasvintuotanto ................................................0400 297 245
Mäenpää Mika, asiantuntija, talous, kasvi-, sika- ja siipikarjatilat .......040 528 7922
Mäkelä Juha, asiantuntija, kasvintuotanto .................................................0400 267 535
Nummijoki Heli, nuorempi asiantuntija, kasvintuotanto ......................043 826 6773
Pennala Tuomas, asiantuntija, kasvintuotanto .......................................043 826 6772
Tuomisto Pekka, erityisasiantuntija, kasvinsuojelu, kasvintuotanto ...0400 891 889

VILJATILAT POHJOINEN
Ala-Luukko Kaija, asiantuntija, talous, kasvi-, sika- ja siipikarjatilat  040 832 3521
Hannonen Jussi, asiantuntija, kasvintuotanto .........................................043 826 6771 
Laitila Noora, asiantuntija, kasvintuotanto ..............................................043 826 9468
Luokkakallio Jari,  asiantuntija, luomukasvintuotanto, 
peltomaan rakenne ..............................................................................................0400 297 235
Mäkinen Jari, asiantuntija, kasvintuotanto................................................040 510 2795
Perälä Marja-Leena, asiantuntija, kasvintuotanto  ................................0400 166 200
Vihonen Erkki, asiantuntija, luomukasvintuotanto .................................040 678 7689

PERUNA - JA MARJATILAT
Luoma Markus, asiantuntija, kasvintuotanto, peruna ............................0400 180 071
Raatikainen Arja, erityisasiantuntija, marjatuotanto ............................050 377 9530
Rahko Juhani, asiantuntija, kasvintuotanto, peruna  ..............................043 825 0103
Vihlman Katariina, asiantuntija, kasvintuotanto ..................................040 582 6775

PROAGRIA MAITO -, LIHANAUTA - JA LAMMASTILAT
Talvilahti Arja, palvelupäällikkö, toimitusjohtajan sijainen ..................0400 168 489
Anttila Anne , valtakunnallinen huippuosaaja,
lypsykarjan seosruokinta ....................................................................................043 825 0522
Hongisto Saila, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat, luomu .......0400 497 516
Jääskeläinen Marita, asiantuntija,  kasvintuotanto, nurmi  ................043 825 4860
Kananoja Arja, asiantuntija, kasvintuotanto, nurmi ..............................040 507 0475
Kivisaari Hannu, asiantuntija, kasvintuotanto, nurmi, luomu .............0400 798 580
Kujala Arja, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat ...........................040 759 8618
Lämpsä Jarmo, asiantuntija, talous, maitotilat ........................................040 126 3481
Mattila-Löppönen Kirsi, asiantuntija, kotieläintuotanto, 

maitotilat  ..............................................................................................................040 594 5745
Minni Marianne, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat ................040 528 4582
Morri Sari, asiantuntija, kotieläintuotanto .................................................043 826 8643
Mäntyharju Johanna, erityisasiantuntija, ruokinta, teknologia, 

luomu, maitotilat  .................................................................................................040 512 1901
Norja Anja, asiantuntija, talous, maitotilat ................................................043 826 6770
Ojala Heli, asiantuntija, kotieläintuotanto ..................................................043 826 9462
Onkamo-Hill Teija, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat ...........040 481 3818
Paloneva Päivi, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat ....................043 825 6327
Perasto Seija, terveydenhuoltoeläinlääkäri, maitotilat ............................043 824 8030
Pietilä Mirva, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat  .......................043 825 0524
Riihikangas Erkki, erityisasiantuntija, talous, maitotilat .....................0400 160 041
Rintamäki Sanni, asiantuntija, maitotilat ...............................................043 825 8508
Soisalo Tiina, valtakunnallinen huippuosaaja, 
eläinten hyvinvointi ja olosuhteet  ....................................................................040 502 5590
Tarsia Essi, asiantuntija, kotieläintuotanto, luomu ...................................043 826 6769
Vallinhovi Sari, erityisasiantuntija, kasvintuotanto, nurmi  .................0400 764 217
Virtanen Sanni, asiantuntija, kotieläintalous, maitotilat ......................043 826 8639
Yli-Rahnasto Auli, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat ............040 526 2467

LIHANAUTA -, LAMMASTILAT
Alanco-Ollqvist Milla, erityisasiantuntija, lammas- ja 
vuohituotanto .......................................................................................................040 706 0558

Sillanpää Sini, asiantuntija, lammas- ja vuohituotanto, luomu ............043 825 0526 
Tanner-Koopmans Urpu, asiantuntija, 

lihanauta- ja emolehmätuotanto .......................................................................040 184 8166
Viitasalo Marjut, asiantuntija, talous, nauta- ja lammastilat ...............040 353 0227

YRITYS, TUOTANTOTALOUS JA YMPÄRISTÖ
Pajula Timo, palvelupäällikkö ......................................................................040 503 2650

SPV-, TILI -  JA YRITYSPALVELUT
Kuja-Lipasti Olavi, erityisasiantuntija, yhtiöittäminen, 
omistajanvaihdokset, verotus ............................................................................040 127 2420
Lampinen Samuli, erityisasiantuntija, omistajanvaihdokset, 
kiinteistöarvioinnit ..............................................................................................040 526 0147
Autio Kaija, asiantuntija, tilipalvelut Kauhava ...........................................040 139 5597
Harju Ella, asiantuntija, tilipalvelut Kauhajoki, Seinäjoki .........................043 825 6323
Jouppila Henriikka, asiantuntija, tilipalvelut Alajärvi ..........................043 826 8648
Kallioniemi Satu, asiantuntija, yritys- ja tilipalvelut Seinäjoki .............040 848 7759
Sillanpää Ville, asiantuntija, tilipalvelut Kauhava ..................................043 826 9464
Yli-Hukkala Seija, asiantuntija, kannattavuuskirjanpito, 
tilipalvelut Seinäjoki ............................................................................................040 580 2258
Kallioniemi Kari, erityisasiantuntija, yrityspalvelut  ..............................0400 267 384

RAKENNUS -, SALAOJA - JA MITTAUSPALVELUT
Tiinanen Elina, asiantuntija, rakentaminen, rakennussuunnittelu .....040 560 9038 
Keltto Markku, asiantuntija, salaojitus ......................................................040 730 9820
Laakso Juha, asiantuntija, mittaus, salaojitus  ..........................................040 526 4930
Niemelä Harri, asiantuntija, mittaus, salaojitus ......................................040 544 4510
Pirttimäki Heimo, asiantuntija, mittaus, salaojitus  ..............................0400 367 212
Väisänen Seppo, asiantuntija, vesitalous ..................................................043 825 2810
Ylikantola Juha, asiantuntija, salaojitus, rakentaminen ........................043 825 8510

MAA- JA KOTITALOUSNAISET
Jaskari Terhi, toiminnanjohtaja ...................................................................0400 463 129
Asunmaa Asta, erityisasiantuntija, ruoka, kotitalous .............................040 592 9226
Asunmaa Riikka, maisemasuunnittelija ..................................................040 534 9337
Turpeinen Marika, maisemasuunnittelija ...............................................043 825 2410

LIHAOSAAMISKESKUS
Yliaho Maija, sika-asiantuntija, ProAgria Liha Osaamiskeskus ..............040 529 0832

TRAHTEERI
Elinkeinotalon lounas- ja tilausravintola
www.trahteeri.net ................................................................................................043 824 8510

PROAGRIA ETELÄ -POHJANMAAN 
PALVELUPISTEET MAAKUNNASSA :
SEINÄJOKI Huhtalantie 2 (Elinkeinotalo)
ALAJÄRVI Kauppakatu 26
KAUHAVA Kauppatie 115
SUUPOHJA Teknologiapuisto 1
TUURI Tuurintie 2 (Avoinna sopimuksen mukaan)

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@proagria.fi

www.proagria.fi/ep

info@vaakamyynti.fi www.vaakamyynti.fi

puh. 03-781 7470,  gsm. 0400-197 344

UUTUUS!
KUIVURIVAAKAOHJELMA
Viljan kosteuden kontrollointi puhelimella tai 
tabletilla

Tervetuloa SARKA -messuille osastolle G2!

puh. 03-781 7470,  gsm. 0400-197 344

UUTUUS!
KUIVURIVAA
V
tabletilla

Tervetuloa SARKA -messuille osastolle G2!



®Kalkitse BESTON illa hangelle. 
Se vauhdittaa kevättä ja peltotöitä.
 

® ®Kun levität BESTON -kalkituskuonan hangelle, BESTON  
alkaa vähitellen imeytyä maahan ja muokata maan pH-arvoa 
ja kalsium-/magnesiumsuhdetta ihanteelliseksi. Keväällä lumi 

®sulaa nopeasti pelloilta tumman BESTON -kalkituskuonan 
ansiosta, ja pääset kevättöihin tavallista aikaisemmin. 
Hyvin kalkittu maa käynnistää virkeänä vahvan ja terveen 
kasvun. Vain oikein hoidettu maa tuottaa huippusatoa. 
Tavoiteltava pH-arvo on 6,5...7 ja oikea kalsium-/magnesium-
suhde. 

®Valitse viisaasti. BESTON  on edullista ympäri vuoden.  
Tilaa ajoissa - vältyt toimitusruuhkalta.

Kysy hankikalkituksiin MEROXilta
®BESTON  Ca28Mg6 Masuunikuona  tai
®BESTON  Ca32Mg2 Masuunikuona-kalsiittiseos.
®BESTON  Ca32Mg3 Teräskuonan valmistus

alkaa jälleen keväällä. Kysy!

Kalkituslaskuri:
www.ssab.fi/kalkituslaskuri




