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tsikko herättää varmaan kummal-

lisia mielikuvia, mutta selitys on 

yksinkertainen.  Vaasan läänin maan-
viljelysseura ja Lontoon metro aloittivat 
molemmat toimintansa 150 vuotta sit-

ten.  Kuljettamista ja siirtämistä ovat molemmat tehneet. 
Metro on kuljettanut ihmisiä ja maanviljelysseura, nykyi-
sin ProAgria, on puolestaan siirtänyt tietoa ja käytännön 
kokemusta. Maailma ympärillä on muuttunut ja vauhti 
molemmilla kiihtynyt. Molempia on tarvittu ja tarvitaan 
edelleen.  

2013 – supervuosi taas kerran

EU on merkinnyt maatalouspolitiikan peruslinjojen päät-
tämistä 6–7 vuoden jaksoille. Kun valtioita on entistä 
useampia, kun yhteispäätösmenettelyyn on otettu EU-
parlamentti mukaan ja kun talouskriisi on sekoittanut 
Eurooppaa, päätöksenteon viivästymistä on voinut pitää 
selviönä.  Perustilatukijärjestelmää on muualla Euroopas-
sa helppo siirtää yhdellä vuodella. Suomessa LFA, ym-
päristö, 141, leader ja maaseutuohjelmat muodostavat 
paljon hankalamman kehikon.  Niiden jatkaminen ei käy 
käden käänteessä.  Ohjelmakauden vaihto hankaloittaa 
myös investointien rahoitusjärjestelmiä ja pahimmillaan 
aiheuttaa pitkän ”välipään”. 150-vuotinen maanviljelys-
seura - ProAgria -historia kuitenkin osoittaa, että han-
kalammistakin vaiheista on selvitty sukupolvien aikana.  
Asiat on syytä laittaa oikeisiin mittasuhteisiin.

Pääkirjoitus

Kohti Farmaria

Ajankohtaista

Pöyrööt

Askeleen edellä 150 vuotta

Koulutusvinkit

Sukupolvenvaihdos 

Palvelupisteet

Lentäväporsas Oy

Siementen itävyys tapetilla

Varaslähtö tukihakuun

Tukitaulukot

Kotimaista kuivausenergiaa

Leivonnaiskilpailu 

Yhteystiedot

Farmari – 150-vuotisjuhlavuoden päätapahtuma

Vuosi 2013 on ProAgria Etelä-Pohjanmaalle juhlaa ja 
työtä.  150-vuotisjuhlavuoden merkittävin tapahtuma on 
Farmari, joka Seinäjoella on pruukattu tehdä pikkuusen 
paremmaksi maatalousnäyttelyksi. Kaikki merkit viittaa-
vat siihen, että näin tapahtuu nytkin. Siihen kuitenkin 
tarvitaan koko maakuntaa. Yhdessä tekemisen taito on 
Etelä-Pohjanmaalla aina osattu tiloilla, kylissä ja maa-
kunnassa. Yhdessä olemme enemmän. 
Tervetuloa mukaan!  
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EU-tukihakemusten viimeinen jättöpäivä on 30.4. Jos tarvitset 
lomakkeiden täyttöapua, tilaa se hyvissä ajoin, jotta neuvoja 
voi varata kalenteristaan juuri sinulle parhaiten sopivan ajan. 
Varaslähtö tukihakuun on nyt mahdollista, sillä karttakorjauk-
sia voi tehdä sähköiseen Vipu-palveluun jo 6.2. lähtien. 

pari sanaa kannesta tilaa tukihakemusten täyttöapu ajoissa

Kansikuvan kylvömies kutsui kansaa Vaasan läänin 
maanviljelysseuran 75-vuotisjuhlanäyttelyyn Lapualle 
vuonna 1938. Tänä vuonna ProAgria Etelä-Pohjanmaa 
kutsuu kansaa 150-vuotisjuhlanäyttelyyn, Seinäjoen 
Farmariin tutustumaan alan uusimpiin innovaatioihin, 
joista näyttelyjulisteen mallina ollut lapualainen isäntä 
tuskin osasi edes uneksia. 
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15        ”Tulee enemmän näköalaa,  
kun joku ulkopuolinen ottaa  

kantaa, ja oheistietoa saa 
yllättävän paljon, kun vain 

 tietää, mitä haluaa.”

taitto ja graFiikka

Johanna Siltanen
Mediaporras Oy
www.mediaporras.fi
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E sittelypaikkojen 
kysyntä on ollut 
koko ajan vilkas-
ta. Tällä hetkellä 
ilmoittautuneita 

on noin 150 yritystä ja lisää 
tulee joka päivä. Ilmoittau-
tuminen on auki maaliskuun 
loppuun saakka ja tällä het-
kellä näyttää siltä, että saa-
vutamme tavoitteenamme 
olevan 500 näytteilleasettajan 
rajan.

näytteilleasettajien kirjo 

on laaja , mutta jo nyt on 
todettavissa, että Seinäjoen 
Farmarista tulee jälleen oikein 
kunnon maatalousnäyttely. 
Konekentälle on jo varattuna 
paljon isoja osastoja ja parhaat 
paikat alkavat olla jo vähissä. 

Hyviä paikkoja on sen sijaan 
vielä runsaasti saatavilla. Ko-
nekentällä näkyy maakuntam-
me maatalouden monipuoli-
suus. Nähtäville tulee monen 
eri tuotantosuunnan kalustoa 
ja traktorivalmistajistakin pai-
kalla ovat kaikki valtamerkit.

Kotieläinkentällä ja sen vie-
ressä sijaitsevalla kotieläin-
teknologian osastolla tulee 
olemaan paljon nähtävää. Far-
marissa tulee olemaan esillä 
kaikki tuotantoeläinsuunnat 
ja lukuisia näyttelyitä kentän 
kolmessa eri esittelykehässä.

Metsä- ja energiaosastot ovat 
edellistä Farmaria laajempia, 
sillä saimme niille lisätilaa 
alueen pohjoisosasta. Etenkin 
hajautettu energiahuolto tarjo-
aa tulevaisuudessa maatiloille 

FArmAriiN jällEEN 
NäyTTäVä EläiNOsAsTO
eläinosasto on kautta aikojen ollut yksi 

maatalousnäyttelyiden suosituimmista 

käyntikohteista. Eläimet kiinnostavat niin maa-
taloudesta elantonsa saavia kuin kuluttajia. Monelle 
nykypäivän lapselle näyttely onkin ainoa paikka, jossa 
pääsee eläimiä näkemään.

Myös heinäkuussa 2013 Farmarin kotieläinosastolla 
on runsaasti nähtävää ja koettavaa, sillä alueella tapah-
tuu joka päivä. ProAgria Etelä-Pohjanmaan, Suomen 
Ayrshirekasvattajien, Suomen Holstein Klubin ja Faban 
yhteistyöllä toteutetaan jokaisena näyttelypäivänä oma 
ohjelmansa. 

Toiminnan aloittaa heti avajaispäivänä keskiviikkona 
suomenkarjan nuorten kasvattajien kilpailu ja torstaina 
on vuorossa Ayrshire-karja. Perjantaina seurataan Junior 
Handler Showmanshipiä sekä hiehoagilityä ja viimeise-
nä näyttelypäivänä esiintyy Holstein-karja.

näyttelyyn tulee myös monipuolinen lihakarja -

osasto omalle alueelleen. Lisäksi mukana on totta 
kai sikoja ja lampaita. Myös hevoset ovat Farmarissa 
vahvasti esillä. Osastoa on toteuttamassa Suomen hevos-
jalostusliitto ja mukana on myös julkisuudesta tuttuja 
hevosten ystäviä. 

HAlUATKO mUKAAN 
FArmAri-KöKKääN?
seinäjoen Farmari-maatalousnäyttely tarjoaa 

hienon mahdollisuuden päästä mukaan kök-

kään eli talkoisiin. Areenan ja Uimahalli-urheilu-
talon ympäristössä 3.–6.7.2013 järjestettävä Farmari on 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan 150-vuotisjuhlanäyttely.

Farmari on enimmäkseen maatalousalan yrittäjien ja 
perheiden päivätapahtuma, jossa tehdään hommia iloi-
sessa porukassa. Tarjolla on monenlaisia töitä:

•	 Alueen rakennus- ja purkutyöt
•	 Liikenteenohjaus
•	 Järjestyksenvalvonta
•	 Keittiötyö sekä ruoan jakelu ja myynti
•	 Siivous
•	 Lipunmyynti

Kökkätyöntekijän lähettänyt yhdistys saa Farmarilta 
6 € / työtunti, työntekijä aterian ja Farmari-tekstiilin. 
Yhdistyksen niin halutessa osa korvauksesta voidaan 
maksaa Farmarin pääsylippuina. Yksi lippu vähentää 
maksettavaa korvausta 20 €. 

Käytä tilaisuus hyväksesi ja ota yhteyttä Farmarin 
kökkätyöpäällikkö Terhi Välisaloon, p. 0400 463 129, 
terhi.valisalo@proagria.fi. 
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henri honkala

näyttelypäällikkö

arja talvilahti

kotieläinkentän päällikkö

kuvaotsikko kuvatekstiä. 

Konekentän parhaat paikat ovat jo vähissä, 
mutta hyviä paikkoja löytyy vielä.

Farmarin kEnttä 
täyttyy vauhdiLLa
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oivan keinon säästää energia-
laskussa tai jopa ansaita rahaa 
pienimuotoisella energiantuo-
tannolla. Farmarissa on katta-
vasti esillä energiasektorin 
uudet menetelmät ja niiden 
suomat mahdollisuudet.

Farmarissa  on paljon 

nähtävää niin maatalouden 
ammattilaisille kuin elintar-
vikkeista ja käsitöistä kiin-
nostuneille henkilöille. Far-
mari tarjoaa mielenkiintoista 
nähtävää koko perheelle. Far-
marin slogan ”Asiaa ja elä-
myksiä” on erittäin osuva ja 
näyttely kannattaa merkitäkin 
kalenteriin hyvissä ajoin. 

taitoa käsillä Farmarissa

K äsityöosasto on ollut 
yksi suosituimmista 
kohteista Seinäjo-

ella järjestetyissä Farmari-
näyttelyissä ja sen olemme 
asettaneet tavoitteeksi myös 
ensi kesän Farmariin. Käsi-
työosasto toteutetaan Taito 
Etelä-Pohjanmaan ja ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan yhteistyö-
nä. Haluamme tarjota näytte-
lyvieraille jälleen laadukkaita 
tuotteita ja vahvaa eteläpohja-
laista kädentaidon osaamista. 
Luvassa on mielenkiintoisia 
näyttelyaiheita, muun muas-
sa suunnittelija Linda Sipi-
län Design vaate itse tehden 
-mallistoa, suomalaisia ja 
eteläpohjalaisia lapasmalleja 

sekä virkattuja kesämattoja. 
Lisäksi tarjolla on Taito Kä-
sillä -teemaan liittyviä uu-
tuustuote- ja palveluesittelyjä 
sekä työnäytöksiä ja lapsille 
työpajatoimintaa.  

Taitoa Käsillä -osasto toteu-
tetaan perinteisesti Urheilu-
talon tiloihin, joihin saamme 
sijoitettua yhteensä noin 60 
näytteilleasettajaa, etusijalla 
oman alueemme käsityöyrit-
täjät ja käsityön ammattilai-
set. Farmarin näyttelypäivät 
heinäkuun alussa kannattaa 
jo laittaa muistiin. Lisätieto-
ja osoitteesta: www.farmari.
net. 

kaija uola

Taito Etelä-Pohjanmaa

farmari.net

Farmarin lypsykarjanäyttely

Lisätietoja:  
ProAgria Etelä-Pohjanmaa:  
Satu Sillanpää, satu.sillanpaa@proagria.fi tai 040 672 4567

Suomen Ayrshirekasvattajat ry:  
Minna Kotila, ranta-seppala@suomi24.fi tai 040 548 9373

Suomen Holstein Klubi:  
Päivi Istolahti, paivi.istolahti@netikka.fi tai 044 332 2778

Faba:  
Mikko Säynäjärvi, mikko.saynajarvi@faba.fi tai 040 311 5601

Farmari on 
kesän 
kohokohta!

Farmarin yhteydessä järjestetään lypsykarjanäyttely 
seuraavalla ohjelmalla

Ke 3.7.  Suomenkarja 
  Nuorten kasvattajien kilpailu
To 4.7.  Ayrshire 
Pe 5.7. Junior Handler
 Showmanship
 Hiehoagility
La 6.7. Holstein

www.farmari.net
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P roAgria Etelä-Pohjan-
maa on 150 vuoden 
ajan ollut maatalou-

den kehittämisessä askeleen 
edellä muita. Yhtä pitkän 
ajan se on ollut viljelijäper-
heen luotettava kumppani 
arjen työssä. Vaasan läänin 
maanviljelysseurasta toi-
mintansa aloittanut järjestö 
kasvoi ja kasvaa edelleen 
maakunnan edistyksellisten 
maatalousyrittäjien tuella. 

Ellei maatilasi ole vielä jär-
jestön jäsen, nyt on mainio 
hetki liittyä. Vuonna 2013 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
yrittäjä/maatilajäseneksi 
liittyvä saa 5 % alennuksen 
järjestön palvelumaksuista 
(max. 1000 € / palvelu tie-
tyin rajoituksin), 10 % alen-
nuksen SeiLabin viljavuus-
tutkimuksista ja neljä kertaa 
vuodessa itua-jäsenlehden. 

Lisäksi vuonna 2013 yrit-
täjä/maatilajäsenet saavat 
kaksi pääsylippua 3.–6.7. 

järjestettävään Farmari-
näyttelyyn, joka on ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan 150-vuo-
tisjuhlavuoden kohokohta. 

Ennen kaikkea jäsenyys 
antaa vaikutuskanavan jär-
jestössä. Jäsenet ovat sekä 
vaalikelpoisia että äänioike-
utettuja edustajistovaalissa, 
joka toteutetaan postiäänes-
tyksenä 11.–25.11.2013. 

Jäsenmaksu on yrittäjä/
maatilajäseneltä 80 € vuo-
dessa. Samalla jäsenmaksul-
la jäseneksi liittyvät kaikki 
tilan omistajat. Perikunnista 
ja kuolinpesistä jäseneksi 
voidaan nimetä enintään kak-
si henkilöä ja yhtymästä jäse-
neksi hyväksytään kaikki sen 
omistajat. Voit liittyä myös 
henkilöjäseneksi, jolloin jä-
senmaksu on 25 € / vuosi.

Jäseneksi liittyminen käy 
helposti kotisivujemme kaut-
ta: www.proagria.fi/ep -->  
Jäsenyys. 

OlETHAN jO AsKElEEN EdEllä?

S ateisen kesän jälkeen 
homeista heinää, olkea 
ja haketta on tiloilla 

tavallista enemmän ja riski 
sairastua homepölykeuhkoon 
suuri. Viljelijöiden lisäksi ris-
kiryhmää ovat haketusyrittä-
jät ja hakkeella lämmittäjät. 
Takavuosina homepölykeuh-
ko oli erittäin yleinen viljeli-
jöiden ammattitauti.

Homepölyltä ja muultakin 
hienojakoiselta pölyltä on 
helppo suojautua hengitys-
suojaimilla. Venttiilillä va-
rustettu P2- tai mieluummin 
P3-luokan kevytsuojain antaa 
hyvän suojan, mutta vieläkin 
tehokkaammin homepölyltä 
suojaavat puolinaamari tai 
raitisilmakypärä. Sydäntal-
vi on homepölyaltistuksen 

kannalta hankalinta aikaa. 
Tuotantotilojen ilmanvaihto 
asetetaan pakkasilla mahdol-
lisimman alhaiselle tasolle, 
jolloin homepölyitiöt jäävät 
kiertämään sisäilmaan. Ho-
meisten tuotteiden käyttöä 
ei voi täysin välttää, mutta 
ne voi jakaa vasta viimeisenä 
juuri ennen tuotantotilasta 
poistumista. Tällöin eläinten-
hoitajan altistus homepölylle 
jää mahdollisimman pieneksi. 
Myös ilmastoinnin lisääminen 
hetkeksi jakamisen jälkeen te-
hostaa homeitiöiden poistu-
mista sisäilmasta.

Tarkista myös traktorin il-
mansuodattimet ja vaihda uu-
siin. Katso missä säilytät hen-
gityssuojaintasi, ettet altista 
itseäsi suojaamisen sijasta. Jos 

seuraavia oireita ilmaantuu, 
hakeudu lääkäriin: hengitys-
teiden ärsytysoireiden lisäk-
si selittämätöntä kuumeilua, 
lihas- ja nivelvaivoja, pään-
särkyä, pahoinvointia, oksen-
telua, ruokahaluttomuutta tai 
painonlaskua.

Työterveyshuollon tila-
käynneillä kartoitetaan myös 
homepölyvaaroja. Jos et vielä 
kuulu viljelijöiden työter-
veyshuoltoon, ilmoittaudu 
heti joko Melan paikalliselle 
asiamiehelle, ProAgrian neu-
vojalle tai omaan terveyskes-
kukseesi. 

homepöly vaanii

missä hamPuriLaisEt kasvavat
merikassa tapahtuu ihmeellisiä asioita. 

TV-ohjelman videossa pikkuinen tyttö nyp-
pi hampurilaisen päältä siemeniä ja kertoi 

kasvattavansa niistä isälleen hampurilaispuun. Olikos 
söpöä. Toisessa videossa aikuinen nainen uskoi kalk-
kunan synnyttävän eläviä poikasia. Todisteeksi hänel-
le kaivettiin paistetun kalkkunan sisältä kypsä mutta 
”emoaan” paljon pienempi lintu. Nam?

Suomessakin yhä harvemmalla on suoria yhteyksiä 
maaseutuun ja maatalouteen. Siksi totuudenmukai-
sen ja ajankohtaisen tiedon jakaminen elinkeinosta on 
tarpeellista. Miltä tuntuisi, jos metalliteollisuus veto-
aisi osaamisessaan höyrykoneiden kulta-aikaan? Ou-
toahan se olisi. Mutta maatalous on elinkeino, josta 
tämän tuosta nostetaan esille ikivanhoja mielikuvia. 

Siihen sortuvat sekä alan oma väki että ulkopuoliset. 
Perinteille on oma paikkansa, pidetään ne kuitenkin 
erossa nykytodellisuudesta.

Josta tulikin mieleen: mikä ihme yhdistää heinänte-
on erotiikkaan tai romantiikkaan? Hiki ja auringon 
punaiseksi polttamat niskatko? Hah! Heinä pistelee. 
Heinäkasoissa kömpii monen sortin elukkaa koppa-
kuoriaista sisiliskoihin. Muistaakseni kuivaheinän teko 
ei ollut erityisen auvoista: kiukkuisia ihmisiä, paarmo-
ja, pölyä ja kuumuutta. 

Ladon katossa törröttäviä ruosteisia nauloja ja kuop-
paisen kytötien ojiin kaatuilevia heinäkuormia. AIV:n 
teko sujui paljon sutjakkaammin. Joten kerrotaan 
mieluummin nelivetotraktoreista ja pyöröpaaleista! 

Luulen, että monella on aivan väärä käsitys esimer-
kiksi tuotantoeläinten hyvinvoinnin kehityksestä. 
Vaikka ”vanhaan hyvään aikaan” eläimiä oli tiloilla 
vähemmän, tokko niiden olot pimeissä ja vetoisissa 
suojissa olivat nykyistä parempia. Mutta jos ymmär-
rys eläimistä on peräisin Disneyn piirroselokuvista, 
nykyaikaistenkin tilojen todellisuus saattaa järkyttää. 
Elukoilla on paha tapa sontia ja sotkea itsensä. Toisin 
kuin pehmolelu, elävä eläin osaa purra, puskea tai 
potkaista – sekä hoitajiaan että lajitovereitaan.

Ruuan tuottaminen on arvokasta työtä. Totuuden-
mukainen tieto työn arjesta lisää ymmärrystä. Maa-
taloudesta löytyy hienoja, positiivisia tarinoita. Eikä 
niitä kertovan tarvitse pukeutua hurstipaitaan tai 
kansallispukuun. 

puheenvuoro - itua 1/2013

nina harjunpää on maaseutuperäinen kerrostaloasuja, joka työskentelee 

erikoissuunnittelijana etelä -pohjanmaan korkeakouluyhdistyksessä

marja -leena perälä

kasvintuotantoagrologi

PrOAgriA jA FArmAri 
sArKA-mEssUillA

P roAgria Etelä-Pohjan-
maa esittäytyy Sarka-
messujen osastolla 

A9, jolla on mukana myös 
Maatalouden Laskentakes-
kus. Osaston teemoina ovat 
Farmari 2013, rakentami-
nen, energia, maatilapihat, 

tilipalvelut, Automaattilypsy 
– navetan toiminnallisuus-, 
Lihatilan talous-, NurmiArt-
turi-, MaitoPisnes- ja Lisää 
Luomua -hankkeet. 

Lue lisää osoitteesta  
www.proagria.fi/ep ja  
www.farmari.net. 

sateisen kesän jäljiltä korjattu sato saattaa sisältää homepölyriskin. 

K otkalaisen kuvataitei-
lija Liisa Peltosen ja 
lapualaisen jalkapal-

loilija Arttu Seppälän kohda-
tessa muutamia vuosia sitten 
syntyi muutakin kuin suuri 
rakkaustarina. Eteläpohjalai-
nen elämänmeno kolahti Lii-
saan kuin metrinen halko, ja 
kaiken kruunasi Artun suusta 
lipsahtanut adjektiivi-sub-
stantiivi ”pöyröö”. Seurauk-
sena oli omaksi iloksi piirret-
ty pohjalainen sarjakuvastrip-
pi, jonka Arttu käsikirjoitti ja 
Liisa piirsi. Se laitettiin jake-
luun vain Facebookiin - mutta 
loppu on historiaa. 

Jussipaidassa ja crockseissa 
viihtyvä maanviljelijä Jussi 
Pöyröö, tämän emäntä ja lap-
set, paras kaveri Make Yli-Sa-
kia ja vähemmän miellyttävä 
naapuri Köppäänen hurmasi-
vat lukijat. Jussi Pöyröö on hy-
väntahtoinen isäntämies, joka 
katselee maailmaa klassikko-
pakinoitsija Vaasan Jaakoon 
tapaan vähän ”kierästi” ja sa-
laviisaasti mutta silti teräväs-
ti. Jussin huumori ei loukkaa, 
vaan paljastaa eteläpohjalai-
sen miehen sielun.

Parhaat Pöyröö-stripit leviä-
vät yhä sosiaalisessa medias-
sa tulipalovauhtia. Nykyään 

Pöyrööt seikkailevat myös pai-
nettuna muun muassa Ilkan ja 
Pohjalaisen Yrittäjän sivuilla 
sekä omissa albumeissaan, 
sillä Arttu ja Liisa, nykyisin 
Seppälä hänkin, ovat perusta-
neet oman kustannusyhtiön. 
Tänä vuonna Jussi Pöyröö lä-
hipiireineen valloittaa myös 
itua-lehden, sillä Pöyröötkin 
matkaavat kohti Farmaria. On 
jännittävää nähdä, mitä Jussi 
Pöyröön aiheeseen liittyen 
mietiskelee. 

kaisa viitala

vs. tiedottaja

Pöyröötkin lähtevät Farmariin

arttu ja liisa seppälän luoma hahmo Jussi Pöyröö valloittaa nyt myös itua-lehdessä.

A
Talven paras sijoitusvinkki

www.maanparannus.com

PöyrööT

www.carawayfinland.fi

Teemme parhaillaan

viljelysopimuksia, 

soita heti 050 444 0524 

Kjällberg

Kiinnostaako
Kuminanviljely?

Caraway Finland Oy puhdistaa ja jalostaa kuminaa Närpiössä (Porin ja
Vaasan välillä). Tuotanto perustuu sopimusviljelyyn, jota nyt 5000 ha.

Tasaa työhuippuja
- puinti ennen viljoja

Monivuotinen kasvusto
- vähemmän työtunteja

Hyvä esikasvi
- parantaa maan rakennetta
- vähentää viljan tauteja

Tasaa työhuippuja
- puinti ennen viljoja

Monivuotinen kasvusto
- vähemmän työtunteja

Hyvä esikasvi
- parantaa maan rakennetta
- vähentää viljan tauteja

Sama kalusto kuin 
viljalla

Hyvä kannattavuus

Nyt myös torjunta-
aineet jotka toimivat

Sama kalusto kuin 
viljalla

Hyvä kannattavuus

Nyt myös torjunta-
aineet jotka toimivat
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150 v
u

o
t

ta

M aanviljelysseura seuraajineen on vaikuttanut voimak-
kaasti eteläpohjalaisen maatalouden kehittymiseen, 
mutta sen merkitys on ollut suuri myös muilla aloil-
la. Esimerkiksi nykyinen Seinäjoen kaupunki saa olla 
kiitollinen siitä, että jäsenistö siirsi 1900-luvun alun 

”demokraattisessa vallankumouksessa” järjestön Vaasasta Seinäjoelle 
johtokunnan vastustuksesta huolimatta. 

proagria etelä -pohjanmaa juhlii vuoden 2013 aikana lukuisin 

tapahtumin,joiden kohokohta on tietysti heinäkuinen Farmari.  Syksyllä 
ilmestyy FM Kaisa Viitalan kirjoittama historiateos Vaasan läänin maanvil-
jelysseuran ja sen seuraajien vaiheista, ja 5.11. aukeaa aiheesta historialli-
nen näyttely Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon Kivinavetassa. Tiedossa 
on myös muuta aihepiiriin sopivaa, kuten helmikuinen perinnejumalan-
palvelus yhdessä myös 150-vuotiaan Seinäjoen seurakunnan kanssa. 

kaisa viitala vs. tiedottaja

askELEEn EdELLä 

150 vuotta 
-juhlavuosi alkaa
Vuonna 1863 perustettu Vaasan läänin maanviljelys-
seura syntyi suurista lääninseuroista viimeisen,  
mutta sen jälkeen se on ollut sekä kooltaan, että 
toiminnaltaan askeleen edellä muita. Näissä 
merkeissä vietetään seuran perillisen, ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan, 150-vuotisjuhlaa vuonna 2013.

maanviljelyskokouksessa 
huippupuhuja

P roAgria Etelä-Pohjan-
maa juhlii 150-vuotis-
ta taivaltaan vuonna 

2013 teemalla ”Askeleen edel-
lä 150 vuotta”. Juhlaan otet-
tiin varaslähtö jo joulukuises-
sa Maanviljelyskokouksessa.

—Vuonna 1863 perustettu 
Vaasan läänin maanviljelys-
seura järjesti 1800-luvun lo-
pulle asti vuosittain kesä- eli 
maanviljelyskokouksen jossa-
kin toimialueensa kunnassa, 
toimitusjohtaja Antti Siljamä-
ki selvittää maanviljelyskoko-
us-ajatuksen taustaa. 

—Tilaisuuden tärkeä osa oli 
yhteinen keskustelu ajankoh-
taisista aiheista, ja tähän ha-
lusimme maanviljelysseuran 

perillisenä jälleen tarjota 
mahdollisuuden.

Alustajaksi kokoukseen 
oli saatu maatalouspolitii-
kan asiantuntija Jyrki Niemi. 
MTT:n maatalouspolitiikan 
professori Niemi on arvostettu 
elintarvikemarkkinatilanteen 
ja hintakysymysten analysoi-
ja, joka suhteuttaa maailman 
tilanteen taitavasti EU:n maa-
talouspolitiikkaan. Niemen 
aiheena oli ”Markkinat ja po-
litiikka murroksessa — miten 
käy suomalaisen maatalou-
den”. Hän toi esityksessään 
selkeästi esiin maataloudessa 
viime vuosikymmeninä ta-
pahtuneet ja tulevaisuudessa 
odottavat muutokset.

tukipolit i ikka a enemmän 
maatalouteen alkavat Niemen 
mukaan vaikuttaa markkina-
lähtöisyys, kaupan vahvistuva 
rooli ja ympäristöpolitiikka. 
Hän arveli myös, että tuotan-
tosidonnaisuus tulee tukipo-
litiikassa vähenemään ja ”vi-
herryttäminen” lisääntyy. Toi-
saalta väestön vaurastuminen 
muuttaa ruokailutottumuksia, 
ja myös kiinnostus bioenergi-
aan vaikuttaa kysyntään. Nie-
men alustus synnytti yleisön 
ja alustajan välille vilkkaan 
keskustelun, kuten maanvil-
jelyskokoukseen perinteisesti 
kuuluu. 

kaisa viitala

vs. tiedottaja

1. seinäjoen edellisessä Farmarissa 2006 vieraili myös EU:n 
silloinen maatalouskomissaari Mariann Fischer Boel, jolta Lilli Laiho-
lahti kävi pyytämässä nimikirjoituksen. Kuva: Jussi Asu.

2. maanviljelysseuran 75-vuotisjuhlanäyttelyssä Lapual-
la vuonna 1938 oli ensimmäisen kerran paikalla myös tasavallan 
presidentti. Kyösti Kalliota eskorteerasi seuran puheenjohtaja Jalo 
Lahdensuo.

3. maanviljelysseuran 90-vuotisnäyttely järjestettiin Seinäjoen 
keskusraviradalla 1953.

4. vuonna 1905 maanviljelysseura järjesti maatalousnäyttelyn 
Seinäjoella henkivakuutusyhtiö Kalevan tyhjässä navetassa nykyisellä 
Itikanmäellä. Palkintotuomarit kokoontuivat yhteiskuvaan navetan 
seinustalle.

5. 11-vuotias anni harri-lohi kurikasta osallistui lypsykilpailui-
hin Ilmajoen maatalousnäyttelyssä 1926 ja sai 30 markan kehotus-
palkinnon.

6. presidentti tarja halonen vieraili vuoden 2000 Farmarissa. 
Näyttelyä esitteli silloisen maaseutukeskuksen hallituksen 
puheenjohtaja Jussi Saari. 

1.

2.

3.

4 .

5 .

6 .

Muista
pohjatutkimus.

Älä anna
investointisi
kallistua.

ALUETEKNIIKKA OY
SUUNNITTELUTOIMISTO

T
A

Puh. 0400-267 605 www.aluetekniikka.com
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L ähde mukaan etelä-
pohjalaisten ja keski-
suomalaisten maidon-

tuottajien kotimaan opinto-
matkalle 19.–21.2. Matkalla 
tutustutaan lypsyrobotti- ja 
lypsyasemapihattoihin sekä 
hiehokasvattamoon talouden 
ja töiden hallintaan, töiden 
organisointiin sekä navetan 
toiminnallisuuteen liittyvistä 
näkökulmista.

tutustumiskohteina mm: 

lypsyasemapihatto kunnos-
tettu lypsyrobottipihatoksi, 

a
ja

n
k

o
h

ta
ista

31.1. Opintoretki Sarka-messujen tilakohteisiin, 
Lihakarjakasvattamot 
Opintoretken hinta 20 e/hlö + alv, hankealueen ulkopuoli-
sille 40 e/hlö + alv. 
Lisätietoja: Marjut Viitasalo 040 353 0227. 

31.1. Opintoretki Sarka-messujen tilakohteisiin, Sikatilat
Opintoretken hinta 20 e/hlö + alv, hankealueen ulkopuoli-
sille 40 e/hlö + alv. 
Lisätietoja: Johanna Sippola 0400 264 448.

Tehdään budjetti
12.2. Töysä
13.2. Kauhajoki
Koulutuksen hinta 20 e/hlö + alv, hankealueen ulkopuoli-
sille 40 e/hlö + alv. 
Lisätietoja: Jarmo Lämpsä 040 126 3481. 

19.2. Opitaan toisista tuotantosuunnista 
- toiminnan benchmarking -iltaryhmä
20.2. Opitaan toisista tuotantosuunnista 
- toiminnan benchmarking -päiväryhmä 
Paikkakunnat määräytyvät osallistujien mukaan.
Hinta 10 e/krt/hlö + alv, hankealueen ulkopuolisille 
20 e/krt/hlö + alv. 
Lisätietoja: Maija Yliaho 040 529 0832.

6.3. Pohojalaanen lihaseminaari, Seinäjoki
Koulutuksen hinta 20 e/hlö + alv, 
hankealueen ulkopuolisille 40 e/hlö + alv. 
Lisätietoja: Maija Yliaho 040 529 0832 ja 
Marjut Viitasalo 040 353 0227.

Tulossa maalis-huhtikuulla:
l Päiväopintomatka Keski-Pohjanmaalle 
Lisätietoja: Marjut Viitasalo 040 353 0227.
l Lihantuottaja julkisuudessa, Seinäjoki
Lisätietoja: Maija Yliaho 040 529 0832.
l Käsittelykoulutusta lihakarjalle 
Lisätietoja: Marjut Viitasalo 040 353 0227.

30.1. Ut- ja maidontuotannon hygienia -pienryhmä, 
Härmä 
Kohderyhmänä robottinavetat.
Koulutuksen hinta 20 e/hlö + alv, 
hankealueen ulkopuolisille 40 e/hlö + alv. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Merja Ilomäki 040 570 7900.

31.1. Tuotantoympäristön hygienia ja utareterveys, 
Seinäjoki 
Koulutuksen hinta 20 e/hlö + alv, 
hankealueen ulkopuolisille 40 e/hlö + alv. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Merja Ilomäki 040 570 7900.

31.1. Seminaari, Miten tulosta tehdään kanadalaisella 
maitotilalla, Seinäjoki
Luennoitsijoina Jack Rodenburg, DairyLogix ja Ben Loewith, 
maidontuottaja, Kanada. 
Seminaarin hinta 30 e/hlö + alv, hankealueen ulkopuolisille 
60 e/hlö + alv. 
Lisätietoja: Johanna Mäntyharju 040 512 1901.

Nurmikoulutus pienryhmissä
14.2. Kauhava
28.2. Järviseutu
6.3. Suupohjan alue
Koulutuksen hinta 20 e/hlö + alv, 
hankealueen ulkopuolisille 40 e/hlö + alv. 
Lisätietoja: Sari Vallinhovi 0400 764 217.

19.–21.2. Opintomatka Etelä-Savoon ja Etelä-Karjalaan
Matkalla tutustutaan lypsyrobotti- ja lypsyasemapihatoihin 
sekä vieraillaan hiehokasvattamotilalla.
Matkan hinta 180 e/hlö + alv, hankealueen ulkopuolisille 
310 e/hlö + alv.
Lisätietoja: Johanna Mäntyharju 040 512 1901 ja 
www.proagria.fi/ep > Tapahtumat

Pisnestä Maidolla 
7.3. Alavus
8.3. Lappajärvi
20.3. Kauhajoki
22.3. Lapua
Koulutuksen hinta 20 e/hlö + alv, 
hankealueen ulkopuolisille 40 e/hlö + alv. 
Lisätietoja: Arja Kujala 040 759 8618.

21.–23.3. Opintomatka Ruotsiin
Lisätietoja: Juhani Torkko 0400 589 569 ja 
Sari Morri 044 714 3770.

26.3. Onnistunut umpiruokinta - kannattava 
maidontuotanto -pienryhmä, Jalasjärvi 
Koulutuksen hinta 20 e/hlö + alv, 
hankealueen ulkopuolisille 40 e/hlö + alv. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Arja Kujala 040 7598 618 tai 
Marketta Kivistö 0400 163 318.

12.4. Ruokinta kohdalleen ja lehmät tuottamaan 
-pienryhmä, Jalasjärvi
Koulutuksen hinta 20 e/hlö + alv, 
hankealueen ulkopuolisille 40 e/hlö + alv. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Arja Kujala 040 759 8618 tai 
Marketta Kivistö 0400 163 318.

Hankkeessa tulossa myös mm.: 
Tulossa maaliskuussa pienryhmäkoulutusta hedelmäl-
lisyydestä. Huhtikuussa tulossa maakunnallinen kou-
lutuspäivä jalostuksesta ja Maitosuomella pesupäivä, 
pienryhmäkoulutuksia vasikoista sekä utareterveydestä 
ja maidontuotannon hygieniasta.
Koulutusten hinta 20 e/hlö + alv, hankealueen ulkopuolisille 
40 e/hlö + alv.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Merja Ilomäki 040 570 7900.

l 2.–5.4. Lehmähavaintoseminaari, 
Joep Driessen, Ähtäri

Katso tapahtumista lähempänä: www.proagria.fi/ep > Tapahtumat

5.2. Luomuviljailta, Kauhava
Pienryhmäkoulutuksen hinta 10 e/hlö + alv, 
hankealueen ulkopuolisille 20 e/hlö + alv.
Lisätietoja: Erkki Vihonen 040 678 7689.

10.–15.2. Opintomatka Saksaan *TÄYNNÄ*

11.2. Ruokinta kohdalleen ja lehmät tuottamaan, 
Seinäjoki
Pienryhmäkoulutuksen hinta 20 e/hlö/pienryhmäkerta + alv, 
hankealueen ulkopuolisilta 40 e/hlö/pienryhmäkerta + alv.
Lisätietoja: Johanna Mäntyharju 040 512 1901.

21.2. Luomuviljailta, Laihia
Koulutuksen hinta 10 e/hlö + alv, hankealueen ulkopuolisilta 
20 e/hlö + alv.
Lisätietoja: Erkki Vihonen 040 678 7689.

Tulossa maaliskuussa:
l Luomunurmipäivä, Seinäjoki
l Luomuöljykasvipäivä, Seinäjoki
Lisätietoja: Erkki Vihonen 040 678 7689.
Katso myös lähempänä: www.proagria.fi/ep > Tapahtumat

Hankkeessa tulossa mm.:

l 5.–6.2. Omenan viljely
l 11.2. Marjakasvien lajikkeet 
l 12.2. Marjatilan tsekkauslista
l 27.2.–1.3. Retki: Tuloksellisen tilan toiminta
l 12.3. Mansikan ja vadelman tunnelituotanto

Lisätietoa tapahtumista: Arja Raatikainen 050 377 9530.
Ohjelmat ja ilmoittautuminen www.proagria.fi/ep > Tapahtumat

31.1. Tamman astutus, siemennys ja varsominen, 
Seinäjoki
Koulutuksen hinta 15 e, sis. kahvin.
Lisätietoja: Nanne Korpivaara 040 161 2552.

14.2. Tallirakentamisen teemailta, Alavus
Koulutuksen hinta 15 e€, sis. kahvin.
Lisätietoja: Nanne Korpivaara 040 161 2552.

23.2. Tamman tiinehtyvyysongelmat ja 
ravikasvattajien paneelikeskustelu, Seinäjoki
Hinta 10 e, sis. kahvin ja sisäänpääsyn päivän V-75 raveihin. 
Lisätietoja: Nanne Korpivaara 040 161 2552. 

7.3. Pelon hallinta ja kilpailujännitys, Seinäjoki 
Koulutuksen hinta 20 e, sis. kahvitarjoilun.
Lisätietoja: Nanne Korpivaara 040 161 2552. 

Maatilojen sukupolvenvaihdosilta
29.1. Ylihärmä
31.1. Lappajärvi
Tilaisuus on maksuton. 
Lisätietoja: www.proagria.fi/ep > Tapahtumat

13.2. Maatilan sukupolvenvaihdospäivä, Seinäjoki
Tilaisuus on maksuton. 
Lisätietoja: www.proagria.fi/ep > Tapahtumat

13.–14.2. Opintomatka Perunantutkimuksen 
talvipäiville
Ensimmäisenä päivänä vierailukohteita ja ja toisena 
päivänä seminaari. 
Lisätietoja: Juhani Rahko 043 825 0103.

20.2. Tärkkelysohra
Syventyminen ohran ominaisuuksiin ja viljelykiertoon.
Lisätietoja: Mikko Kraatari 040 137 3599.

Tulossa maaliskuussa: 
l Viljamarkkinoiden kysyntä 2013-2014
l Tilojen välinen viljakauppa
Lisätietoja: Mikko Kraatari 040 137 3599.

7.3. NurmiArtturi Kevätseminaari
Lisätietoja: Sari Vallinhovi 0400 764 217.

KOULUTUSKALENTERI
maaseuturahasto

Ilmoittautuminen koulutuksiin:
Puh. 040 706 3386, 

koulutus.ep@proagria.fi tai
www.proagria.fi/ep > Tapahtumat

Tarkemmat koulutusohjelmat 
hintatietoineen, ja kaikki hankkeiden 

ajankohtaiset tapahtumat, koulutuspäivät 
ja opintomatkat löydät ympäri vuoden 
kotisivuiltamme: www.proagria.fi/ep 

> Tapahtumat

Lisää Luomua -hanke

Lihatilan talous -hanke

Koulutukset ja tilaisuudet ovat osa ProAgria Etelä-Pohjanmaan MaitoPisnes-, Lisää Luomua-, Lihatilan talous-, MarjaTsemppi-, Kasvi-, Tilusjärjestely- ja sukupolvenvaihdos-,
NurmiArtturi- sekä Hevoosella vaan -hankkeita. Hevoosella vaan -hankkeen toteuttavat yhdessä Sedu Aikuiskoulutus ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa.

MarjaTsemppi-hanke

MaitoPisnes-hanke

Hevoosella vaan -hanke

Kasvi-hanke

Tilusjärjestely- ja 
sukupolvenvaihdoshanke

NurmiArtturi-hanke

Lammas ja vuohi 
monipuolisesti 

M o n i p u o l i n e n 
Lammas ja Vuo-
h i - h a n k k e e n 

toiminta  ja tkuu vielä 
kevään 2013 ajan, joten 
tervetuloa mukaan uudet ja 
konkarit! Kevään koulutusai-
heita ovat ruokinta ja talous, 
lampaiden terveydenhuolto 
sekä lampaan- ja vuohental-
jan tuotteistus:

- Ruokinta ja talous liittyvät 
kiinteästi toisiinsa, taloudelli-
seen ruokintaan kannattaa pa-
nostaa. Tule hakemaan ideoita 
oman tilasi tarpeisiin.
- Lampaiden terveydenhuolto 
on aina tärkeä teema, pereh-
dymme lampaiden hyvin-
vointiin teorian ja käytännön 
avulla. 

T ule kuuntelemaan kanadalaista asiantuntijaa Jack Ro-
denburgia ja maidontuottajaa Ben Loewithiä Seinäjoki 
Areenassa järjestettävään seminaariin torstaina 31.1. 

Rodenburg on erikoistunut automaattilypsypihatoiden toimin-
nalliseen suunnitteluun ja Loewith on osakkaana ontariolaisen 
Summitholmin maitotilalla, joka on valittu osavaltion parhaak-
si lypsykarjatilaksi. Tilan 360 lehmän vuosittainen maitotuotos 
on noin 12 000 kg.  Lypsy 2x12 takaalypsyasemalla. 

kanadalaista maidontuotannon 
huippuosaamista seinäjoella

tiedustelut: 
Johanna Mäntyharju 
p. 040 512 1901. 
Seminaari on osa ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan 
MaitoPisnes-koulutushanketta. 

ilmoittaudu seminaariin: 

p. 040 706 3386,
koulutus.ep@proagria.fi 
tai www.proagria.fi/ep > 
Tapahtumat, jossa myös 
tarkempi ohjelma. 

matkan hinta : Hankealueen 
tuottajille 180 euroa/hlö + alv
Hankealueen ulkopuolisille 
310 euroa/hlö + alv

sitovat ilmoittautumiset 

28.1.2013 mennessä
Tuula Perälä
p. 040 706 3386, 
koulutus.ep@proagria.fi 
tai www.proagria.fi/ep > 
Tapahtumat

tiedustelut: 

Johanna Mäntyharju 
p. 040 512 1901. 
Opintomatka on osa 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
MaitoPisnes-koulutushanketta.

maidontuottajien opintomatkalle 
eteläiseen savo-karjalaan 

2012 kesällä rakennettu 
kylmäpihatto hiehoille
verhoseinäpihatto, 180 lyp-
sylehmää, 2x12 rinnakkais-
lypsyasema, entisen pihatto-
rakennuksen tilat muutettu 
nuorelle karjalle
70–75 lehmän lypsykarjapi-
hatto, strategiana tehdä  
edullinen työpaikka 
kahdelle
300 eläinpaikan hiehokas-
vattamo, joka verhoseinäi-
nen vinokuivikepihatto
3 robotin verhoseinäpihatto, 
korkea tuotos 

A jatuksien uhraami-
nen oman toimin-
nan laadun kehit-

tämiseen ei yleensä valu 
hukkaan. Järjestelmällinen 
asioiden hallinta auttaa ar-
jen kiireiden keskellä ja 
yleensä takaa myös laadul-
lisesti hyvän lopputuotteen. 
Varsinkin uusilla, toiminnan 
alkumetreillä olevilla puu-
tarhatiloilla saattaa hoidetta-
vien asioiden paljous pyöriä 
päässä sekamelskana. Mitä, 
missä ja milloin piti olla 
hoidettuna?

puhtaasti kotimainen -mer-

kin käyttöoikeuteen liittyy 
säännöllisesti tehtävä laa-
tuarviointi. Siinä käydään 

läpi oman toiminnan ja lop-
putuotteen laadun kannalta 
oleelliset seikat. ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan MarjaT-
semppi -hankkeessa järjes-
tetään koulutuspäivä, johon 
on koottu puutarhatilan laa-
tuauditoinnissa läpikäytävät 
asiat. Koulutuspäivästä on 
hyötyä jokaiselle erikoisvil-
jelijälle, sillä nyt käydään 
läpi kerralla asiat, jotka toi-
minnassa pitää lakien ja ase-
tusten mukaan olla kunnos-
sa. Marjatilan Tsekkauslista 
-päivä järjestetään tiistaina 
12.2. Seinäjoella Etelä-Poh-
janmaan Elinkeinotalolla.

Mikäli kiinnostuksesi he-
räsi enemmänkin, järjestäm-
me retken laatupalkituille 

puutarhatiloille 27.2.–1.3. 
Keski-Suomeen ja Pohjois-
Savoon. Kuulemme näissä 
yrityksissä, millaisilla käy-
tännöillä he ovat viilanneet 
toiminnan laadun sellaiseen 
kuntoon, että sitä voi esitellä 
muillekin.

Lisätiedot ja 
ilmoittautumiset: 
Arja Raatikainen 
p. 050 377 9530 tai 
arja.raatikainen@proagria.fi.

Ohjelmat :
www.proagria.fi/ep ->
Tapahtumat, jossa voit 
myös ilmoittautua. 
Tervetuloa mukaan! 

             toiminnan 
Laadun haLLinta 
PuutarhatiLoiLLa

toiminnan laatu varmistaa hyvän lopputuotteen.lampaiden terveydenhuolto on tulevana keväänä erityisen 
huomion kohteena.

- Taljat voivat olla myynti-
valtti tilalle. Vuohitaljojen-
kin kysyntä on kasvanut. 
Etsimme uusia tapoja taljan 
tuotteistamiseksi.

Te r v e y d e n h u o l t o k o u -
lutuksia järjestetään jo-
kaisessa hankemaakun-
nassa, muita koulutuksia 
1–2 kpl. Nyt kannattaakin 
hyödyntää hankkeen loppu-
ajan tarjonta. Koulutukset 
ovat maksuttomia. Tarkem-
mat ajankohdat ilmoitetaan 
internet-sivuilla: 
www.proagria.fi/ep
> Tapahtumat. 
Lisätietoja :
Elina Vainiolta 
p. 040 199 0143 tai 
elina.vainio@proagria.fi.
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on myös kiristynyt. Tilalta 
edellytetään nyt vähintään 15 
000 euron yrittäjätuloa.

luopumistuen ikärajat py-
syvät vielä kuluvan vuoden 
ennallaan, kun kyse on maa-
tilan siirrosta lähisukulaisel-
le. Luopumisikä on tällöin 56 
vuotta. Luopumistukea voi ha-
kea kahta vuotta ennen ikära-
jan täyttymistä. Vuonna 1959 
syntyneet voivat laittaa hake-
muksen vireille tämän vuoden 
aikana.

Vuodesta 2014 lähtien luo-
pumistuen edellyttämä ikä 
nousee lähisukulaisten välisis-
sä luovutuksissa 59 vuoteen. 
Vieraiden välisissä luovutuk-
sissa ikäraja on 60 vuotta.

ProAgria järjestää talven 
aikana sukupolvenvaihdosta 
käsitteleviä tilaisuuksia, jotka 
liittyvät Ely-keskuksen rahoit-
tamaan tilusjärjestely- ja suku-
polvenvaihdoshankkeeseen. 
Tilaisuuksiin toivotaan en-
nakkoilmoittautumista. Katso 
tarkemmat tiedot ohesta. 

olavi kuja -lipasti

talousagronomi

E dellisen suku-
polven viljeli-
jäura päättyy 
ansaittuun eläk-
keeseen. Jat-

kava sukupolvi puolestaan 
sitoutuu vuosikymmenten 
mittaiseen elämäntyöhön. 
Onnistunut sukupolvenvaih-
dos edellyttää monen asian 
huomioon ottamista. Eläke-
säännökset sanelevat luopu-
misiän ja asettavat muitakin 
vaatimuksia luopujille ja 
jatkajille. Nuoren viljelijän 
aloitustuki ja siihen liittyvä 
rahoitus edellyttää tuotan-
non kannattavuutta. Eläke- ja 
rahoitussäännöt edellyttävät 
jatkajalta niin ikään riittävää 
koulutusta.

Verotus kohdistuu su-
kupolvenvaihdokseen myy-
jien luovutusvoiton veron 
sekä ostajien lahjaveron ja 
varainsiirtoveron muodossa. 
Sukupolvenvaihdoksen ve-
rohuojennusten hyödyntämi-
nen edellyttää, että luopujat 
ovat omistaneet kiinteistön 
vähintään kymmenen vuotta. 
Tämä kannattaa pitää mieles-
sä ostettaessa lisämaita ennen 
sukupolvenvaihdosta.

sukupolven vaihtumiseen liit-

tyy myös monia käytännön 

järjestelyjä. Vaihdoksen yh-
teydessä on järjestettävä kum-
mankin sukupolven asuminen 
ja toimeentulo. Ne kannattaa 
suunnitella hyvissä ajoin en-
nen vaihdosta.

Myös maatilaa on tarpeen 
valmistella vaihdokseen. Kun 
jatkaja on mukana suunnitte-
lussa, osataan yritystoimintaa 
kehittää oikeaan suuntaan. Ti-
lan taloutta on myös hoidetta-
va niin, että luopujat pystyvät 
irtautumaan eläkkeelle ja toi-
saalta jatkajilla on kannattavan 
tuotannon edellytykset.

Kaikilla tiloilla ei ole tie-
dossa jatkajaa. Näilläkin ti-
loilla on kuitenkin olemassa 
vaihtoehtoja. Niitä kannattaa 
selvitellä eläkeiän lähestyessä.

luopumistukeen on tullut 

muutoksia vuoden alussa. 
Mahdollisuus siirtyä luopu-
mistuelle myymällä pellot lisä-
maiksi vieraalle viljelijälle on 
poistunut. Pellot voidaan kui-
tenkin luovuttaa jo tilanpidon 
aloittaneelle lähisukulaiselle, 
joka on saanut aloittamistuen. 
Tilan elinkelpoisuusvaatimus 
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sukuPoLvEnvaihdos vaatii 
hyvän suunnittELun
Maatilan sukupolvenvaihdos on iso muutos, joten se kannattaa suunnitella huolellisesti.

kaikilla tiloilla ei ole tiedossa jatkajaa mutta luopumisen vaihtoehtoja kannattaa silti selvitellä ja vertailla.

hevospisneksen 

menestystekijät 

ja sudenkuopat 

-hanketta lähtevät 
luotsaamaan ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan yri-
tysneuvojat Satu Kallio-
niemi ja Kari Kallioniemi 
sekä hevostalousneuvoja 
Nanne Korpivaara.

uutta Potkua hevosalan 
kehittämiseen

UUsi OPAs 
HEVOsTEN
ysTäVällE

H evospisneksen me-
nestystekijät ja su-
denkuopat kaive-

taan esiin alkavan hankkeen 
puitteissa.

Hevosala houkuttelee uusia 
yrittäjiä. Alan nopea kasvu ja 
sille ominaiset toimintatavat 
tuovat mukanaan myös lukui-
sia haasteita. Jos liiketoiminta 
aloitetaan oman harrastuksen 
innoittamana, harrastajamai-
suus saattaa heijastua paitsi 
hevosten hyvinvoinnista huo-
lehtimiseen myös yrityksen 
johtamiseen. Liiketoiminta 
edellyttää suuria ja kalliita in-
vestointeja toimitiloihin. He-
vostalous on haasteellista yri-
tystoimintaa ja sisältää monia 
sudenkuoppia, joihin yritys 
voi elinkaarensa aikana pudo-
ta. Alalla toimii paljon myös 
ammattimaisia, kannattavia ja 
toimintaansa kehittäneitä he-
vosyrityksiä, jotka työllistävät 
yrittäjien lisäksi myös ulko-
puolista työvoimaa.

ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
uudessa kehittämishank-
keessa selvitetään hevosalan 
menestystekijöitä ja suden-
kuoppia. Kohdeyrityksiä ovat 

H evoshavaintoja-kirja 
on upeasti kuvitet-
tu uutuus hevoshar-

rastajalle ja -ammattilaiselle. 
Se opettaa erottamaan ha-
vainnoimisen ja katselemi-
sen. Teoksen 350 valokuvaa 
ja piirrosta kehittävät taitoa 
tulkita hevosten antamia 
merkkejä käytännön tilantei-
den avulla. 

kirjan antava viesti on, että 
hevonen ei ole ihminen, vaan 
sen tarpeet ovat hevosen tar-
peita. Teos myös kirkastaa sen 
tosiseikan, että hevosen pito 
ei ole helppoa eikä halpaa. 
Ongelmien varhainen havait-
seminen ja niihin reagoimi-
nen säästävät sekä hevosen 
että omistajan isommilta har-
meilta. Vaikka moni kirjassa 
esitetty asia saattaa tuntua 
ammattilaisesta itsestäänsel-
vyydeltä, oman toiminnan 

ratsastuskoulut, ravivalmen-
nus- ja täyshoitotallit, joiden 
liiketoiminnan eri osa-alueita 
tarkastellaan luottamukselli-
sin, nimettömin haastatteluin. 

yksittäistä yritystä ei voi 

tuloksista tunnistaa. Mu-
kaan rekrytoidaan pääsään-
töisesti eteläpohjalaisia he-
vosyrityksiä, mutta mukaan 
pyritään saamaan yrittäjiä 
myös maakunnan ulkopuo-
lelta. Hankkeen tuloksista 
koostettu opas hyödyttää se-
kä yritystoimintaa suunnit-
televia että jo alalla toimivia 
yrittäjiä, mutta antaa tietoa 
myös yritysneuvojille sekä ra-
hoittajatahoille. Hanke kestää 
12.11.2012 – 30.6.2014 ja sen 
rahoittaa Etelä-Pohjanmaan 
ELY -keskus Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisohjel-
masta. Muita yhteistyökump-
paneita ovat ProAgria Keskus-
ten Liitto, Etelä-Pohjanmaan 
Hevosjalostusliitto ry, SeiLab 
Oy, Agrimarket ja K-Maatalous 
Seinäjoki. 

 nanne korpivaara

hevostalousneuvoja

objektiivisempi tarkastelu on 
aina hyödyllistä. Hevosyrit-
täminen poikkeaa monesta 
muusta toimialasta myös sii-
nä, että asiakkaalla on vapaa 
kulku tuotantotiloihin. Kil-
pailun kovetessa yrittäjien on 
huomioitava hevosten hyvin-
vointiasiat entistäkin parem-
min. Kirja on hyvä hankinta 
myös tallille asiakkaiden 
luettavaksi.

Hevoshavaintoja-kirjan 
ovat kirjoittaneet hollantilai-
set eläinlääkärit Menke Steen-
bergen ja Jan Hulsen. Kirjan 
on kääntänyt ja toimittanut 
Suomen olosuhteisiin he-
vosalan asiantuntija Markku 
Saastamoinen. Kirjan hinta on 
32 €. Tiedustelut ja tilaukset  
Tuula Perälältä / 040 7060 3386,  
tuula.perala@proagria.fi. 

nanne korpivaara

hevostalousneuvoja

TErVETUlOA AlKUVUOdEN 
sPV-TilAisUUKsiiN
Maatilojen sukupolvenvaihdosillat  
klo 18.30–21.00
•	 Ylihärmä, Härmän  

Kuntokeskus/Lakeussali ti 29.1.
•	 Lappajärvi, Kylpylä  

Kivitippu/Mänkki-kabinetti to 31.1.

Maatilan sukupolvenvaihdospäivä
•	 Seinäjoki Areena, kokoustila  

140 B ke 13.2.2012 klo 9.30–15.00

ilmoittautuminen :

Tuula Perälä / p. 040 706 3386,
koulutus.ep@proagria.fi tai 
www.proagria.fi/ep > Tapahtumat,
jossa myös päivien tarkemmat ohjelmat.

lisätietoja : 

Samuli Lampinen 
p. 040 526 0147.
Tilaisuudet ovat maksuttomia. 

proagria etelä -pohjanmaa

tilusjärjestely- ja 

sukupolvenvaihdoshanke

muistathan, että hevostallien tilavaatimusten 

siirtymäkausi päättyy 1.1.2014. 

Tietoa tallimääräyksistä ja tallien toiminnallisesta 
suunnittelusta Tallirakentamisen teemaillassa 
Alavudella 14.2. Katso lisää koulutuskalenterista 
sivulla 11. 

harja 
hulmuten 
opintielle
Heinäkuussa startannut 
Hevoosella vaan -koulutus-
hanke jatkuu hyvän suosion 
saavuttaneiden koulutustilai-
suuksien merkeissä aina vuo-
den 2014 loppuun saakka. 

lisätietoa koulutuksesta 

www.seduaikuiskoulutus.fi, 
www.proagria.fi/ep, 
www.seinajoenravikeskus.fi, 
www.ratsastus.fi/pohjanmaa 
ja www.facebook.com

hankevetäjät: 

Susanna Hakkarainen 
projektipäällikkö
p. 040 868 2657
susanna.hakkarainen@sedu.fi

Nanne Korpivaara 
hevostalousneuvoja 
p. 040 161 2552
nanne.korpivaara@proagria.fi 

Halvin rehu tulee omasta pellostasi. Jokaisen 
tilan on mahdollista lisätä rehusatoa järkevillä 
ravinneratkaisuilla ja Yaran uudistuneilla 
lannoitusohjelmilla. Kun lannoitat tehokkaasti, 
tulevana kasvukautena pienempikin peltoala riittää 
tarvittavaan rehuntuotantoon. 

Nyt jos koskaan kannattaa ottaa täysi hyöty irti 
omasta pellosta. Lisätietoa maatalouskaupastasi.  

www.farmit.net/rehua-omasta-pellosta

Yara on suomalaisen kasvun asiantuntija

Yara valmistaa lannoitteet Suomessa suomalaisiin oloihin. Tuotteissamme 
on tasapainoinen ravinnekoostumus, joka on hyvän sadon ehdoton edellytys. 
Valitse Yara, maan parhaaksi. www.yara.fi • www.seleeni.fi

Mitä jos saisit enemmän rehua omasta pellostasi?Mitä jos saisit enemmän rehua omasta pellostasi?Mitä jos saisit enemmän rehua omasta pellostasi?Mitä jos saisit enemmän rehua omasta pellostasi?
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Seppo Lindholm on tuttu näky ProAgrian Kauhavan palvelupisteen ovella. Hän piipahtaa paikalla 
vähintään kerran kuussa tuomassa kuitteja Kaija Autiolle, joka hoitaa ProAgria Tilipalvelun 
asiakkaiden kirjanpitoa. 

alvelupisteessä l indholm 

asioi lähinnä silloin, kun 

kirkolle on muutakin asiaa. 

Kuittipinkan lisäksi hänellä 
on aina takataskussaan tukku 
maatalousaiheisia kysymyk-
siä paikalla oleville ProAgrian 

neuvojille. Hän pitää suuressa arvossa niitä maa-
taloutta sivuavia tiedonjyviä, joita sataa laariin 
kirjanpitoasioinnin ohella.

— Kun tulen käymään, kyselen siinä samalla 
niin paljon kuin kerkiän, ja jos tytöt eivät tiedä, 
he ottavat selvää ja soittavat vaikka Seinäjoelle 
jollekin, joka tietää.

ProAgria on Lindholmille tuttu talo vuosikym-
menten varrelta, mutta tilipalveluasiakkaaksi 
hän siirtyi vasta viime vuonna. Paikallinen ti-
litoimisto, jossa Lindholm oli asioinut, lopetti 
toimintansa ja Kauhavan palvelupiste puoles-
taan oli juuri hiljattain avattu. Hetken harkittu-
aan Lindholm päätti siirtää tilansa kirjanpidon 
ProAgria Tilipalveluiden hoidettavaksi. Vaa’assa 
painoivat paitsi palvelun läheisyys, myös ennes-
tään tuttu talo ja tutut ihmiset. Isännän mieles-
tä tilitoimiston vaihtaminen ei ole yritykselle 
mikään pikkujuttu. Luottamukselliset suhteet 
ja henkilökemiat korostuvat, kun on kysymys 
talousasioista.

p
Yhteistyö toimii saumattomasti ja tuottaa tu-

losta, kun kumpikin osapuoli hoitaa osuutensa. 
Seppo Lindholm tuo kertyneet kuitit aina asioil-
la käydessään, Kaija Autio puolestaan kirjaa ne 
ja soittelee perään, jos isäntä on unohtanut tai on 
jotakin täsmennettävää. Lindholmien lypsykar-
jatilalla valmistellaan parhaillaan sukupolven-
vaihdosta, joten talousasioiden on syytä ollakin 
ajan tasalla. Sukupolvenvaihdokseen liittyviä 
laskelmia ja luonnoksia on laadittu Kauhavan 
palvelupisteessä yhdessä talousagronomi Juhani 
Torkon kanssa. Isäntä on huomannut, että asioi-
den keskittäminen saman katon alle on juuri täs-
sä tilanteessa noussut arvoon arvaamattomaan.

— Kaikki tarvittavat tiedot löytyvät samalta 
koneelta, ei ole tarvinnut Juhanin kanssa muis-
tella ulkoa tai etsiä papereita. Eikä tarvitse toimia 
itse juoksupoikana, Lindholm kiittelee.

hän on keskit tynyt tuottamaan hyvää 

maitoa ja tarpeen tullen käyttänyt apu-

naan ulkopuolisia asiantuntijoita . Pro-
Agriasta on haettu neuvoja niin investointeihin 
kuin salaojituksen suunnitteluun. Kasvintuotan-
toagrologi Sami Sillanpää on laatinut tilalle Pro-
Agrian uuden Nurmipaketin. Lindholm uskoo, 
että etenkin talousasioiden hallinta maatalou-
dessa korostuu jatkossa entisestään. ProAgrian 

PaLvELut saman katon aLta

palveluista hän kokee saaneensa uusia näkökul-
mia ja rahoilleen täyden vastineen.

— Tulee enemmän näköalaa, kun joku ulko-
puolinen ottaa kantaa, ja oheistietoa saa yllättä-
vän paljon, kun vain tietää mitä haluaa. 

Vaikka Lindholm hyödyntää ProAgrian palve-
lupistettä ahkerasti, tilakäynneistä ei ole koko-
naan luovuttu. Kotieläinagrologi Seija Autio on 
hoitanut tuotosseurantaa kohta kaksi vuosikym-
mentä ja käy edelleen tilalla kahdesti vuodes-
sa. Tosin Lindholm tuo niitäkin papereita yhä 
enemmän palvelupisteeseen. 

— Melkein kuin oikea käsi tuo Seija on meille 
ollut, mappijärjestelmänkin tehnyt, että kaikki 
paperit löytyvät, Lindholm tunnustaa.

Hän arvostaa sitä, että neuvoja uskaltaa puut-
tua havaitsemiinsa epäkohtiin ja sanoa asiat 
suoraan niin kuin ne ovat. Vaikka Lindholm 
lähipalveluita kannattaakin, hän on Seinäjoel-
la asioidessaan ottanut tavaksi luoda yhteyksiä 
myös siellä istuviin ProAgrian asiantuntijoihin. 

— On paljon helpompi asioida puhelimessa, 
kun he jo tuntevat sinut ja asiasi. Ei tarvitse sel-
vitellä enempää, riittää kun nimensä sanoo, niin 
ne tietävät heti että jaa, tuo se on taas. Tuttujen 
kanssa on helppo hoitaa asioita. 

tiina kolunsarka

PrOAgriA 
ETElä-
POHjANmAA
PAlVElEE siNUA:
Seinäjoki Elinkeinotalo
Huhtalantie 2
AvoinnA ma - pe klo 8 – 16.

alajärven palvelupiste

proagria tilipalvelut:

Kauppakatu 26
Janne Niemi
p. 0400 422 765, 040 554 2669 
Leena Hytönen (EVL asiakkaat)
p. 040 584 7559 
AVOINNA ma - to klo 9 – 16.

kauhavan palvelupiste

proagria tilipalvelut:

Kauppatie 109, G-ovi, 2. krs
Kaija Autio
p. 040 139 5597
AVOINNA ma - ti klo 9 – 15 
tai sopimuksen mukaan.

suupohjan palvelupiste

proagria tilipalvelut:

Puistotie 40, Kauhajoki
Olavi Kuja-Lipasti
p. 040 127 2420
AVOINNA ma - ti klo 9 – 15 
tai sopimuksen mukaan.

etuurin palvelupiste

proagria tilipalvelut:

Tuurintie 2
Kari Kallioniemi
p. 0400 267 384
AVOINNA sopimuksen mukaan.

kauhavan palvelupiste on toiminut jo 

kaksi vuotta. Tradenomi Kaija Autio kertoo, 
että erityisesti tilipalveluasiakkaat ovat otta-
neet pisteen tarjoamat palvelut omakseen, 
mutta siellä voi hoitaa myös vaikkapa viljely-
suunnitteluun, eu-tukihakemuksiin tai elin-
keinosuunnitelmiin liittyviä asioita. Keväällä 
pisteeseen voi toimittaa esimerkiksi liukoisen 
typen maanäytteet. Palvelupisteessä on avarat 
ja valoisat tilat, jossa on hyvä kokoontua tar-
vittaessa suuremmallakin joukolla.

kauhajoella sijaitseva proagrian 

palvelupiste on lähellä suupohjan 

asiakkaita. Se on tullut tutuksi tilipalveluja, 
viljelysuunnitelmia, EU-tukineuvontaa, talo-
uslaskelmia ja maitotilaneuvontaa käyttäville 
asiakkaille. Siellä on myös hyvät tilat pieni-
muotoisten koulutusten ja kokousten järjes-
tämiseen. Palvelupiste sijaitsee Kauhajoen 
keskustassa Puistotien varrella Ykköskulman 
liiketalossa. Toimihenkilöt tavoittaa parhaiten 
maanantaisin ja tiistaisin.

proagria etelä -pohjanmaan palvelupis -

te alajärvellä on toiminut jo vuodesta 

2009 lähtien. Nykyiset toimitilat sijaitsevat 
osoitteessa Kauppakatu 26. Järviseudun 
alueen asiakkaat ovat aktiivisia palvelupisteen 
käyttäjiä ja aukioloajat onkin Alajärvellä mi-
toitettu vastaamaan tarpeeseen. Palvelupiste 
on avoinna maanantaista torstaihin klo 9–16.

KäTEVäsTi jA EdUllisEmmiN PAlVElUPisTEEssä
palvelupisteessä asioiminen sujuu kätevästi ostosmatkan ohessa, mutta samalla voi myös säästää : Tilakäyntimaksua ei peritä 
ja lisäksi kilometrit tilalta palvelupisteeseen ovat verotuksessa vähennyskelpoisia.  Asiakas voi sopia tapaamisen palvelupisteeseen kenen tahansa 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan neuvojan kanssa ja keskustella samalla kertaa useammankin asiantuntijan kanssa. Neuvojalta voi pyytää etukäteen 
listan tarvittavista asiakirjoista, jotta kaikki tarpeellinen tulee mukaan. Myös aukioloajat kannattaa tarkistaa etukäteen.

uusi palvelupiste avattu etuurissa

proagria etelä -pohjanmaa on avannut 

uuden palvelupisteen etuuriin. Asiakkaat 
ovat löytäneet Kuusiokuntien keskeisellä pai-
kalla sijaitsevan pisteen hyvin, vaikka se on 
ollut käytössä vasta pari kuukautta, kertoo yri-
tysasiantuntija Kari Kallioniemi. Rauhalliset ja 
avarat tilat tarjoavat puolueettoman maaperän 
useammankin henkilön neuvonpitoon myös yri-
tysasiakkaille. Lisäksi tarvittava tekniikka nopei-
ne tietoliikenneyhteyksineen on heti valmista. 

Tilipalveluasiakas voi toimittaa vaikkapa tosite-
aineistot kätevästi ostosmatkan ohessa, Kallio-
niemi listaa palvelupisteen tarjoamia etuja. Tuu-
rissa ei ole varsinaisia päivystysaikoja, joten aika 
neuvotteluille kannattaa sopia aina etukäteen. 
eTuurin palvelupisteessä on mahdollista hoitaa 
myös erilaiset maaseutuyritysten tarvitsemat toi-
met, esimerkiksi investointien rahoitussuunnit-
telu ja rahoitusten haku. 
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kanssa. Tilitoimisto kaivoi 
esiin tarvittavat lähtötiedot. 
Unto selvitti siirtyvän omai-
suuden arvot, laati toiminta-
muodon muutokseen tarvit-
tavan apporttiselvityksen ja 
hankki ennakkopäätökset ELY-
keskukselta ja verottajalta.

Kaupparekisteriin osakeyh-
tiöksi muuttunut maatila mer-
kittiin vuoden 2010 keväällä. 
Veli-Matti muistelee koko 
muutosruljanssin sujuneen 
hänen osaltaan vaivattomasti. 
Yhtiöittämisen kustannuksia 
puolestaan kevensi sukupol-
venvaihdoslainaan perustuva 
varainsiirtoverovapaus.

Ikäviä yllätyksiä ei yhtiöittä-
misestä ole myöhemminkään 
ilmennyt. Myönteisistä vai-
kutuksista suurimmaksi Veli-
Matti mainitsee verosäästön, 
joka kuittasi yhtiöittämisen 
kustannukset jo ensimmäise-
nä vuotena.

Yksityistalouteen tarvittavia 

V eli-Matti Pent-
tilä yhtiöitti 
maatilansa pari 
vuotta sitten. 
Lentäväporsas 

Oy -nimen saanut yhtiö on 
täyttänyt odotukset.

— Yhtiöittäminen oli hyvä 
päätös. Taloudenpito on sel-
keytynyt ja muutenkin koke-
mukset ovat myönteisiä.

Kurikan Jurvassa sijaitseva 
Penttilän tila siirtyi sukupol-
venvaihdoksella Veli-Matin 
omistukseen kesällä 2006. 
Nuoren viljelijän vastuulle 
siirtyi iso yhdistelmäsikala ja 
lähes puolitoista sataa heh-
taaria viljelyksiä sekä saman 
verran metsää.

vaihdoshetkellä tila oli 

h y väs sä  t uotantok un -

nossa ,  joten palkatun työ-
tekijän ja vanhempien avun 
turvin yrittäjäura lähti hyvin 
matkaan. Varsin pian paljastui 

myös hyvän tuottavuuden 
kääntöpuoli. Sukupolvenvaih-
doslainojen takia nettovaralli-
suus oli negatiivinen ja koko 
tulo verotettiin poikamiesi-
sännän ansiotulona. Samaan 
aikaan lainojen lyhennykset 
olivat suurimmillaan.

— Veropörssissä oli näyttä-
vät luvut, mutta rahat meni-
vät yhteiskunnalle, Veli-Matti 
muistelee muutaman vuoden 
takaisia aikoja. Vaihtoehtoja ei 
silti juurikaan ollut. Tasausva-
rauksilla ja rehuostoilla tulos-
ta sai siirrettyä tuleville vuo-
sille, mutta veroihin meni silti 
45 prosenttia tuloksesta.

vel i -mat t i  ot t i  yhtey t tä 

ProAgrian omistajanvaihdosa-
siantuntija Unto Kankaaseen, 
jonka avulla sukupolvenvaih-
dos oli toteutettu. Unto lähti 
selvittämään yhtiöittämistä 
yhdessä tilan kirjanpidos-
ta huolehtivan tilitoimiston 

LEntäväPorsas oy 
oli hyvä päätös

lentäväporsas oy:n tilakeskus moottoroitua varjoliitoa harrastavan isännän kuvaamana.

varoja Veli-Matti nostaa yh-
tiöstään palkkana, osinkoina 
ja auton käyttöetuna. Yhtiö 
kustantaa myös omistajalle 
vapaaehtoista eläketurvaa. 
Verovapaan osingon nosto-
mahdollisuus on yrittäjän jo-
pa yllättänyt, sillä ennen yhti-
öittämistä nettovarallisuus ei 
mahdollistanut edes pääoma-
tulo-osuutta verotuksessa.

perheen elämiseen pystyy 
Veli-Matin mielestä yhtiöstä 
nostamaan riittävästi varoja. 
Joustovaraa antaa oma palk-
ka, jota pystyy säätelemään 
tarpeen mukaan. Talouden 
puskurina toimii myös metsä, 
joka jätettiin yhtiön ulkopuo-
lelle. Ongelmaksi Veli-Matti 
ei koe sitäkään, että maatila 
on virallisesti osakeyhtiön ei-
kä hänen henkilökohtaisessa 
omistuksessa. 

— Tiedän että traktori on 
firman, mutta kyllä minä sen 

silti omistan. Enkä koe oleva-
ni vieraalla töissä, vaikka palk-
kaa saankin.

Yhtiöittämisen myötä ta-
louden hoito on selkeytynyt, 
kun on erikseen omat rahat 
ja firman rahat. Tärkeä rooli 
on tilitoimistolla, joka hoitaa 
kirjanpidon ja muut yhtiön 
paperityöt aina hallituksen 
kokouspöytäkirjoja ja tilintar-
kastuksia myöten.

Veli-Matti kertoo huoman-
neensa osakeyhtiömuodon 
lisäävän luottamusta liike-
kumppaneiden joukossa an-
taen joskus jopa mahdolli-
suuden alennuksiin hankin-
noissa. Yhtiön nimi, Lentävä-
porsas Oy, herättää niin ikään 
positiivista huomiota. Nimi 
syntyi aikoinaan isännän har-
rastaman moottoroidun varjo-
liitolennon pohjalta. 

olavi kuja -lipasti

talousagronomi

PrOAgriA HOiTAA 
yHTiöiTTämisEN

M aatilan yhtiöittämisen voi toteuttaa Pro-
Agrian palvelun avulla. Ensimmäisenä 
selvitetään yhtiöittämisen taloudelliset 

vaikutukset, joista merkittävin on saavutettava vero-
säästö. Samalla luonnostellaan avaava tase, joka si-
sältää yhtiöön siirrettävät varat ja velat. Myös yhtiön 
ulkopuolelle jäävä omaisuus selvitetään.

Maatila voidaan yhtiöittää toimintamuodon muutok-
sena. Siirtyvästä omaisuudesta laaditaan apporttiselvi-
tys. Sen perusteella yhtiöittämissuunnitelmasta han-
kitaan ennakkotiedot verottajalta ja ELY-keskukselta.

Myönteisten ennakkopäätösten jälkeen laaditaan yh-
tiön perustamiseen tarvittavat asiakirjat: perustamisso-
pimus, yhtiöjärjestys ja perustamisilmoitus. Asiakirjat 
toimitetaan kaupparekisteriin yhtiön perustamista 
varten. 

Kustannuksia kertyy selvitysten ja asiakirjojen laa-
dinnasta, tilintarkastajan lausunnosta, ennakkotiedois-
ta, rekisteröinnistä sekä mahdollisista lohkomisista.  
Kiinteän omaisuuden siirrosta on myös maksettava 
varainsiirtovero, ellei siitä saa vapautusta.

Nopeimmillaan yhtiöittämisen voi toteuttaa muuta-
massa kuukaudessa. Järkevintä yhtiöittämiseen on kui-
tenkin ryhtyä parin vuoden aikataululla, jotta taloudel-
lisia hyötyjä antavat toimenpiteet voidaan suunnitella 
ja toteuttaa järkevästi. 

proagria

Tilipalvelut

veli-matti penttilä 
on tyytyväinen 
päätökseensä 
yhtiöittää maatila.

Espoo
Johan Andberg   010 402 2520
Hanna Ikävalko  010 402 2523
Andrea Landers  010 402 2521
Seija Uuskoski  010 402 2525
Sari Tuominen   010 402 2314

Kouvola
Kenneth Ahlqvist  010 402 2532
Anne Perätalo 010 402 2524

Viljakaupan ykköspaikka
Katso kilpailukykyiset hintamme

www.avenakauppa.fi

Pori
Matti Koskela  010 402 2528
Anne Seppälä 010 402 2536 
Salo
Matti Hämäläinen 010 402 2535
Juha Mikola  010 402 2534
Loimaa
Juha Mikola  010 402 2534
Vaasa
Bror Staffas  010 402 2529

OSTAMME
kaikkia viljoja öljykasveja omalle puristamollemme

kaiken kokoisia eriä

Avena - ammattina viljakauppa
OTA YHTEYTTÄ!

Meillä on kattava öljykasvien ja viljojen vastaanottoverkosto

Kysy lisää: 
0400-463129 / 
Välisalo

Myy 
-NAMEJA,

tienaa yhdistykselle varoja!

www.farmari.net

Farmari uudistuneena  
Seinäjoella, vahvalla  
alkutuotantoalueella.

Lämpökeskusten investointitukiin muutoksia

M aatalouden lämpö-
keskusten inves-
tointituet muut-

tuivat vuodenvaihteessa. Uu-
si investointituki kannustaa 
maatiloja siirtymään uusiutu-
van energian hyödyntämiseen 
muun muassa viljankuivauk-
sen saralla.

Tukea voidaan myöntää 
lämpökeskuksen rakentami-
seen, laajentamiseen ja pe-
ruskorjaamiseen. Lämpökes-
kuksessa on hyödynnettävä 
jätelämpöä, vesistön, ilman, 
maaperän tai auringon lämpöä 

tai muuta uusiutuvaa energia-
lähdettä biomassa mukaan 
lukien. Turvetta käyttävissä 
lämpökeskuksissa on voitava 
tuottaa lämpöä myös puun tai 
muun uusiutuvan energialäh-
teen avulla.

Lämpökeskuksen investoin-
tituki vuonna 2013 määräytyy 
lämmitettävän rakennuksen 
tukitason mukaan. Tukitasot 

muuttuivat viljankuivaajien ja 
konevarastojen kohdalla. Tu-
kea voi saada olemassa olevan 
lämminilmakuivurin ja kone-
varaston yhteydessä olevan 
konekorjaamon lämpökeskuk-
siin tai näiden yhdistelmiin 35 
%. Uuden lämminilmakuivu-
rin rakentajan on mahdollista 
eritellä kuivuri ja lämpökes-
kus omiksi hakemuksikseen, 

jolloin voidaan soveltaa läm-
pökeskuksen kohdalla 35 % 
tukitasoa.

Johdettaessa lämpökeskuk-
sesta lämpöä useaan eri koh-
teeseen, tuki määräytyy sen ra-
kennuksen tukitason mukaan, 
johon pääosa lämmöstä on 
tarkoitettu. Lämpöä voidaan 
johtaa tuotantorakennusten li-
säksi myös asuinrakennuksiin, 

mutta näiden osuus lämpökes-
kusinvestoinnista ei ole tuki-
kelpoista. Yksinomaan asuin-
rakennuksen lämmittämiseen 
tarkoitettua lämmönlähdettä 
tuetaan korkotukilainalla. 

ville hakala

energiainsinööri
Maatilan energiahuolto -hanke

Seinäjoen kirkolla asioidessa 
tulee nälkä?

Trahteeri tarjoaa suomalaista 
ja paikallista ruokaa runsaassa 

lounaspöydässään arkisin 
klo 10.30–13.00. Lapset -50 %. 

Tule nauttimaan kunnon lounas!

www.trahteeri.net 
http://ilkka.lounaspaikka.fi 

E–P Elinkeinotalo, 
Huhtalantie 2, Seinäjoki
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O n g e l m a t 
itävyydes-
sä johtuvat 
kasvukau-
den olo-

suhteista. Puinteja tehtiin sa-
teiden välissä pakon edessä, 
vaikka puintikosteudet olivat 
syyskuussa monena päivänä 
reilusti yli 30 %. Märkänä 
puitu vilja vioittuu herkästi 
puimurin läpi kulkiessaan. 
Näin vioittunut jyvä on altis 
itävyyttä alentaville homeille. 
Märkä vilja kuumenee lisäksi 
helposti ennen kuivausta jo 
kuormassa, jos kuivausta ei 
päästä heti aloittamaan kui-
vuriruuhkan tai muun syyn 
vuoksi. Ennen puintia jo 

tähkässä alkanut itämispro-
sessi aiheuttaa myös itävyy-
den laskua.

MTT tutki vuosina 1998–
2000 puinnin ja kuivauksen 
vaikutusta itävyyteen kuo-
rettoman kauran lajikkeilla. 
Havaittiin että puimurin sää-
döillä itämisvaurioita voitiin 
vähentää merkittävästi. Kun 
puintikelan nopeutta lasket-
tiin 1200 kierroksesta 900 kier-
rokseen minuutissa, kauran 
itävyys parani 5 prosenttiyk-
sikköä. Havaittiin myös, että 
puintikosteudella oli merkittä-
vä vaikutus kuorettoman kau-
ran itävyyteen. Tutkimuksessa 
suurijyväiset lajikkeet olivat 
alttiimpia itävyysvaurioille.
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puintikosteus ja puimurin säädöt vaikuttavat siemenen itävyyteen.

peittauksella voidaan vaikuttaa itävyyttä alentaviin home-
sieniin tehokkaasti.

Kevätviljanäytteiden itävyystuloksissa on todettu suurta vaihtelua vuoden 2012 viljelijänäytteiden osalta. 
Alimmillaan itävyys on jäänyt jopa 20 % tasolle. Toisaalta muutamilla näytteillä on todettu lähes 100 % itävyyksiä.
Viljelijöiden kannattaa tutkituttaa tilan oman siemenen laatu ajoissa ennen kevättä.

Satokauden 2012 kevätviljoilla 
itävyysongELmia
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MTT Ylistarossa 18.9.–
10.12.2012 tutkituista viljeli-
jänäytteistä aikaiset ohralajik-
keet Aukusti ja Wolmari ovat 
itäneet keskimäärin 90,7 %. 
Kaksitahoisen suurijyväisen 
Streif-lajikkeen keskimääräi-
nen itävyys on ollut keskimää-
rin 81,7 %.

p e i t tau ks e l l a  vo i da a n 

vaikuttaa itävyyttä alen-

taviin homesieniin tehok-

k a ast i .  Heikosti itävästä 
siemenerästä ei peittauksel-
lakaan saada kelvollista sie-
mentä. Peittaus voi nostaa 
siemenerän itävyyttä noin 10 
%, jos homeita on. Terve ja 
hyvälaatuinen siemenerä voi 

kylvösiemenen 
itävyys syytä 
tarkistaa

M ennyt kasvukausi 
oli monin tavoin 
haasteellinen ti-

lan siemenhuoltoa ajatellen. 
Jatkuvat sateet altistivat ke-
hittyvät siemenet itävyyttä 
alentaville homeille. Lisäksi 
puintikosteudet olivat pai-
koin erittäin korkeita. Täl-
löin siemen on erittäin altis 
puinti- ja kuivausvaurioille. 
Siementuottajat painivat sa-
mojen ongelmien kanssa kuin 
kaikki muutkin tuottajat, joten 
olemme saaneet koko syksyn 
ja alkutalven lukea uutisia 
sertifioidun siemenen hei-
kosta itävyydestä ja siemenen 
rajallisesta saatavuudesta.

Tilan omaan käyttöön varaa-
mat siemenerät kannattaakin 
idättää viimeistään nyt, sillä 
vielä ehtii hankkia sertifioitua 
siementä ennen kylvöaikaa. 
Pelkästään raakaerän idättä-
mällä itävyydestä saa hyvän 
peruskäsityksen. Ennen kuin 
laittaa siemenet itämään, kan-
nattaa silmämääräisesti ha-
vainnoida rikkinäisten jyvien 
määrää. Jos niitä löytyy, ky-
seessä on puintivioitus.

Jos raakaerän itävyys on hy-
vä, ei ole syytä huoleen, sillä 
itävyys vain nousee, kun erä 
kunnostetaan kylvösiemenek-
si. Mikäli raakaerän itävyys 
on heikko, ei kannata vajota 
synkkyyteen, vaan erästä kan-
nattaa lähettää näyte idätettä-
väksi laboratorioon lajiteltuna 
ja peitattuna. Mikäli itävyys 
oli heikko itävyyttä alentavien 
homeiden vuoksi, erän itävyy-
destä saa totuudenmukaisen 

kuvan, kun se on peitattu. Täl-
tä syksyltä suurin kuulemani 
itävyyden nousu on ollut 60 
prosenttiyksikköä. Monitahoi-
sen ohran raakaerän itävyys 
oli ollut 32 %. Erästä oli lähe-
tetty näyte MTT Ylistaroon, 
jossa näyte oli lajiteltu ja pei-
tattu. Näiden toimenpiteiden 
jälkeen itävyys oli ollut 92 
%. Erän heikkoon itävyyteen 
olivat syynä juuri itävyyttä 
alentavat homeet, sillä puinti- 
ja kuivausvioituksista ei ollut 
viitteitä. Ohran puintikosteus 
oli ollut 22 % ja kuivausta var-
ten kuivausilman lämpötilaa 
oli alennettu.

mikäli tilan oma siemen ei 

kuitenkaan saavuta riittä -

vää itävyyttä, on vielä mah-
dollista saada hankittua serti-
fioitua siementä, vaikka tällä 
hetkellä siemenkauppiaiden 
siilonpohja jo häämöttää. EU 
on myöntänyt Suomelle itä-
vyyspoikkeuksen, jonka joh-
dosta sertifioidun siemenen 
itävyyden alaraja on 75%. Tä-
män ansiosta sertifioitua sie-
mentä saadaan jälleen markki-
noille. Myös Huoltovarmuus-
keskuksen (HVK) varastojen 
avaamisesta on käyty keskus-
telua. En pidä sitäkään mah-
dottomana, jos tilanne alkaa 
vaikuttaa siltä, että siemen ei 
riitä. Joka tapauksessa uskon, 
että yhtään hehtaaria peltoa ei 
jää kylvämättä kylvösiemen-
ten puuttumisen vuoksi. 

henri honkala

palvelupäällikkö

peitattuna itää 2–3 % hei-
kommin, kuin ilman peittaus-
ta. Tämä johtuu peittauksen 
aiheuttamasta orastumisen 
myöhästymisestä, joka keski-
määrin on noin 2 vrk. Tällä 
ei kuitenkaan ole käytännös-
sä merkitystä, jos itävyys on 
muuten hyvällä tasolla.

itämislepo voi vaikuttaa 

siemenerän itävyyteen hei-

kentävästi .  Tämän vuoksi 
idätysmääritykseen toimitet-
tavaa näytettä tulisi säilyttää 
lämpimässä + 20–30 C läm-
pötilassa 1–2 viikkoa ennen 
idätyskokeen aloittamista.  
Idätyskoe aloitetaan aina pi-
tämällä näytteitä enintään 7 

vrk viileässä + 5 – 10 C läm-
pötilassa, jonka jälkeen näyte 
siirretään 3 vrk ajaksi +20 C 
lämpötilaan. Tämä murtaa itä-
mislevon yleensä tehokkaasti. 
MTT noudattaa soveltuvin 
osin ISTAn (Internatiol Seed 
Testing Association) standar-
dimenetelmiä idätysmäärityk-
sissä. Idätysmäärityksiä vil-
jelijöiden näytteistä tehdään 
MTT:llä kasvintuotannon tut-
kimuslaitoksella Ylistarossa. 
Tilan oman siemenen laatuti-
lastoa päivitetään MTT Ylis-
taron verkkosivulla kahden 
viikon välein. 

tapio kujala

MTT Ylistaro

Uskallusta tehdä.

KULTTUURI  |  LIIKETALOUS  |  TEKNIIKKA  |  LUONNONVARA-ALA  |  RAVITSEMISALA  |  SOSIAALI- JA TERVEYSALA

www.seamk.fi /haku

Haku 4.3.-3.4.2013
Agrologi, nuorten koulutus

Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma

Ylempi AMK tutkinto, aikuiskoulutus 
Maaseudun kehittämisen koulutusohjelma 60 op

iTäVYYS: ViLjAT, VuOden 2012 SATO, ViLjeLijänäYTTeeT

LAji Tehdyt 
kpl

Keskiarvo 
%

Maksimi 
%

Minimi 
%

Itäv.< 71% 
kpl

OhrA 376 85,9 99 20 23 kpl

KAurA 167 89,2 99 50 5 kpl

KeVäTVehnä 88 84,4 95 0 11 kpl

näYTTeeT 18.9.-14.12.2012

Kasvinsuojeluaineiden 
käyttökoulutukset 

2013
Kauhava Yrittäjäopisto, auditorio    to 07.02.2013
Seinäjoki Kampustalo, Seinäjoki-sali    la 09.02.2013
Alajärvi  Kanavan Kevari     ti 12.02.2013
Töysä  Hotelli Onnentähti, auditorio    to 14.02.2013
Lapua  Lapuan kristillinen opisto, auditorio   ti 19.02.2013
Seinäjoki Kampustalo, Seinäjoki-sali    to 21.02.2013
Kauhajoki Suupohjan ammatti-instituutti, Suupohja-sali  ti 05.03.2013
Ilmajoki  Ilmajoen maatalousoppilaitos, auditorio  to 07.03.2013
Isokyrö   Kalliojärvi      ti 12.03.2013
Evijärvi  Kunnantalo, valtuustosali    to 14.03.2013
Jalasjärvi JAKK       pe 22.03.2013
Seinäjoki Kampustalo, Seinäjoki-sali    pe 07.06.2013
Seinäjoki Kampustalo, Seinäjoki-sali    la 08.06.2013

Kurssipäivät alkavat klo 10.00. 

Ilmoittautumiset viimeistään kolme päivää ennen tilaisuutta Tuula Perälälle, 
puh. (06) 416 3400, 040 706 3386 tai www.proagria.fi/ep >> Tapahtumat. 
IImoittautuessa tarvitaan tilatunnus.

Kurssimaksu 40€ € (sis. alv 24 %) maksetaan käteisellä ovella.

Lisätietoja: Jari Mäkinen, puh. 040 510 2795, jari.makinen@proagria.fi.

Tervetuloa! 

www.termater.fi



20 ProAgria Etelä-Pohjanmaa itua  1 • 2013 21

t
u

k
ih

a
k

u

vuonna uuden viisivuotiskau-
den lfa -tukeen, siihenkään 
ei muutoksia. Tilatuki ei ole 
sidottu sitoumuskausiin tai 
ikäpykäliin, vaan pellon hoi-
toon ja hallintaan. Eläintuet 
määräytyvät pääsääntöisesti 
eläinrekistereistä.

Lomakkeiden viimeinen 
jättöpäivä on 30.04. Tilaa 
täyttöapu hyvissä ajoin! 

Me vastuuvakuutetut Pro-
Agrian neuvojat täytämme 
vuosittain satojen maatilojen 
EU-lomakkeet. Kun varaat 
ajan hakulomakkeiden täyttä-
miseen mahdollisimman var-
haisessa vaiheessa, pelivaraa 
on enemmän.  Yhteystiedot 
löydät viereisestä ilmoituk-
sesta. 

katariina vihlman

kasvintuotantoagrologi

uuri nyt on paras 
hetki varata aika 
tuk ihakemusten 
täyttöön. Kun olet 
ajoissa liikkeellä, 
neuvoja voi varata 
kalenteristaan si-

nulle parhaiten sopivan ajan-
kohdan. Saat tukiasiat järjes-
tykseen hyvissä ajoin ennen 
huhtikuun ruuhkaa ja voit 
rauhassa keskittyä kevättöi-
den suunnitteluun. 

Tukihakuun voi ottaa varas-
lähdön, sillä Mavin sähköinen 
Vipu-palvelu monipuolistuu. 
Karttakorjauksia saa tehdä jo 
6.2. lähtien, mutta ne lähete-
tään vasta tukihaun avaudut-
tua. Peltolohkojen rajat onkin 
hyvä tarkistaa esimerkiksi vil-
jelysuunnitelmaa tehtäessä. 
Vipussa kartat ovat selkeäm-
mät kuin paperilla.  Samalla 

voi tarkistaa tarvittavien pien-
narten leveydet. Helmikuussa 
avautuu Vipussa myös vuo-
den 2013 Kasvulohkolomake 
(102B), jonka voi täyttää säh-
köiseen palveluun valmiiksi 
tai siirtää viljelysuunnitelma-
ohjelmasta tukihakua odotte-
lemaan. Suunnitteilla on, että 
tukihaku aukeaa 19.3. ja kes-
tää huhtikuun loppuun.  Jos 
kylvöissä tulee muutoksia, 
ne ilmoitetaan kuten ennen-
kin Muutoslomakkeella (117) 
17.6. mennessä. 

Tukiehtoihin ei ole luvassa 
suuria muutoksia. Alkaneen 
vuoden piti olla tämän ympä-
ristötukikauden viimeinen, 
mutta nykyisten säännösten 
ja lisätoimenpiteiden paris-
sa sinnitelläänkin vielä seu-
raavat kaksi vuotta. Suurin 
osa viljelijöistä haki viime 

varasLähtö kEvään 
tukihakuun 

varaslähtö on sallittu ja jopa suotavaa tukihakemusten täytössä.

Luomutietoa 
peruskursseilta

  KAUHAVAllA  
  lUOmUPErUsKUrssi 
Helmi-maaliskuussa 
iltaisin klo 17–21: 
ma 18.2. Säädökset, 
Ely-keskus
ti 19.2. Luomutuotannon 
perusteet
ma 25.2. Luomuviljelykierto 
ja lajikevalinnat
ti 26.2. Viljat ja 
valkuaiskasvit luomussa
ma 4.3. Luomumarkkinat 
ja talous
ti 5 .3. Luomun kertausta 
ja tiedon syventämistä

Koulutuspaikka ilmoitetaan, 
kun tiedetään osallistujien 
määrä.

ilmoittautuminen 

to 8.2. mennessä : 

Tuula Perälä, 
p. 06 416 3400, 040 706 3386, 
koulutus.ep@proagria.fi tai
www.proagria.fi/ep -> 
Tapahtumat 

tiedustelut: 

Erkki Vihonen, 
p. 040 678 7689

  sEiNäjOEllA 
  lUOmUPErUsKUrssi 
Helmikuussa päivisin 
klo 9.00–15.30: 
ke 20.2. Kotieläinten talous 
ja rehuntuotanto luomuna 
(Areenassa!)

to 21.2. Luomueläinten 
olosuhteet
pe 22.2. Luomun ohjeet, 
säädökset ja tarkkailu
ke 27.2. Luomuviljanviljely
to 28.2. Valkuaisviljojen 
viljely

paikka : 

E-P:n Elinkeinotalon sali, 
Huhtalantie 2
(Poikkeus ke 20.2. 
Seinäjoki Areenassa, 
luentotila 70A, Kirkkokatu 
23)

ilmoittautuminen ja 

tiedustelut 18.2. 

mennessä : 

Ulla-Maija Leskinen, p. 040 
5045 591

  siKA- jA 
  KANATAlOUdEN 
  lUOmUPErUsKUrssi
Maaliskuussa: 
12.03. Viljelyn ja 
eläintuotannon 
säännöt ja ohjeet
13.03. Yksimahaistuotannon 
talous ja olosuhderatkaisut
14.03. Luomuviljelyn 
perusteet (pellon peruskunto, 
kasvinsuojelu)
19.03. Viljojen ja
valkuaiskasvien viljely
20.03. Ruokinta ja hoito 
sekä markkinakatsaus
Lisätietoja: Ulla-Maija 
Leskinen.

Sähköinen Vipu-palvelu monipuolistuu. Karttakorjauksia saa tehdä 
jo 6.2. lähtien, mutta ne lähetetään vasta tukihaun avauduttua. 
Paperilomakkeet tai hakuoppaat eivät enää tule automaattisesti postissa.

Itäinen alue (Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Kuortane, Lappajärvi, Soini, Vimpeli, Ähtäri)
Hongisto Saila  0400 497 516
Ilomäki Merja  040 570 7900
Jokiaho Sari  040 674 3175
Kivisaari Hannu  0400 798 580
Kraatari Mikko  040 137 3599
Niemi Janne  0400 422 765
Vihlman Katariina  040 582 6775
Yli-Hukkala Seija  040 580 2258  

Pohjoinen alue (Isokyrö, Kauhava, Laihia, Lapua, Seinäjoki, Vähäkyrö)
Autio Seija  0400 720 956
Luikku Niko  0400 297 245
Luoma Markus  0400 180 071
Mäkinen Jari  040 510 2795
Perälä Marja-Leena 0400 166 200 
Pietilä Mirva  043 825 0524
Sillanpää Sami  040 521 2930
Tuomisto Pekka  0400 891 889

Eteläinen alue (Ilmajoki, Isojoki, Jalasjärvi, Karijoki, Kauhajoki, Kurikka, Teuva)
Kananoja Arja  040 507 0475
Mattila-Löppönen Kirsi 040 594 5745
Mäkelä Juha  0400 267 535 
Tuomela Tomi  040 686 0559
Yli-Rahnasto Auli  040 526 2467

Maakunnallisesti:   
Mäntyharju Johanna 040 512 1901 
Sillanpää Satu  040 672 4567
Soisalo Tiina  040 502 5590
Vallinhovi Sari  0400 764 217
Leskinen Ulla-Maija 040 504 5591
Luokkakallio Jari  0400 297 235
Sippola Johanna  0400 264 448

etunimi.sukunimi@proagria.fi
www.proagria.fi/ep

MAATILOJEN 
EU-LOMAKKEET

Tilaa ajoissa!
Viimeinen jättöpäivä 30.04.2013.

J

jouko.malkamaki@valokaista.fi erkki.ristimaki@valokaista.fi

Lisää palvelustamme ja hinnastot: 
www.suomenviljava.fi

Varmista 
sopimuksella 
syksyn viljan 
kuivauspalvelu
Suomen Viljavan kuivauspalvelu on 
edullinen ja tehokas vaihtoehto silloin 
kun oma kuivauskapasiteetti ei riitä 
tai siihen ei haluta investoida. Viljely-
alan lisääntyminen ei myöskään tuota 
kuivausongelmia. Lisäksi maatilalla 
voidaan vähentää työn määrää puinti-
kauden aikana.

Soita ja kysy lisää palvelustamme  
Seinäjoella. Puh. 010 3464 690

ORGANISATION 
CERTIFIED BY

ISO 9001

  
  lUOmUN 
  EriKOisKAsViPäiVäT 
järjestetään maaliskuussa 
kiinnostuksen mukaan: 
ma 4.3. Marjat ja hedelmät
ma 11.3. Luomuvihannekset

Luomutukisopimus edellyttää 
yhteensä viiden kurssipäivän 
tai kuuden iltatilaisuuden 
käymistä huhtikuun loppuun 
mennessä. Luomuperuskurs-
sin (5 päivää tai 6 iltaa) hinta 
320 € sis. alv. 
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Tilakohtaisesti leikataan tilatuen ja  
uuhipalkkion, emolehmien  ja sonnien 
tuen  yhteensä 5000 euron ylittävästä 
summasta 9 %

 EU:n uuhi- 
palk-kio

6) 
Teuras-
karitsa-
palkkio 

1) 2)  EU-
nauta-palk-

kio €/ey

1) 2)  EU-
nauta-
palkkio 

€/ eläin/v

poh-joinen 
tuki €/
eläin-

yksikkö

poh-joi-
nen tuki 
€/ eläin-
yksikkö

3)  Pohj. 
tuki/ eläin/ 

vuosi

3)  Pohj. 
tuki/ 
eläin/ 
vuosi

 4)   pohj. 
teuras-eläin 
tuki €/eläin

Pohjoisen tuen 
eläinyksikkökertoimet

Tukialue c1-c2 c1-c2 c1-c2 c1 c2 c1 c2 c1-c2 eläin eläinyks. 
Sonni  244 146 422 430 253 258 emolehmä, emolehmähieho yli 2 v 1

Emolehmähieho  95 95 300 300 180 180  emolehmähieho 8 kk - alle 24 kk 0,6

Teurashieho 299 sonnit 2 v ja yli 1

Uuhi 5) 14 390 398 59 60 sonnit 6 kk-alle 2 v 0,6
Teuraskaritsapalkkio 6) 42
Kuttu  7) 317 325 152 156  Uuhet 0,15

Siitostammat (m. ponit.)  8) 225 225 225 225 Maitovuohet (kutut) 0,48

Suomenhevonen (pl. Siitostammat)  8) 225 225 191 191  Hevoset

Muut 1-3 v.muut  hevoset ja ponit 8) 225 225 135 135 - siitostammat (myös ponitammat) 1

Maito senttiä/kg (sisältää v. 2013 
maksettavan ns. jälkitilin 0.3 senttiä/kg )

8,0 8,7 - suomenhevoset (pl siitostammat) 
1v -

0,85

- muut 1-3 v hevoset 0,6

1)Tukitaso riippuu eläinmääristä, taulukossa v.2011 tuki. Väh. 50 % emolehmille ja yli 8 kk emolehmähiehoille eläinrekisteristä 
ruokintapäivien  perusteella,mukaan otetaan max 40 % hiehoja. Sekä lehmä että hieho = 1 ey. Palkkio määräytyy rodun perusteella, 
ei käyttötarkoituksen. Emolehmien ja hiehojen oltava  väh. 50% risteytyseläimiä.        
2) Maksetaan eläinrekisterin perusteella 6-22 kk sonneille. Sonni saa täyden  146 euroa/kalenterivuosi jos sonni on koko vuoden tilalla ja vuosi 
osuu sonnin ikähaarukan 6-22 kk sisään. Yhteensä sonni saa 6-22 kk:n aikana nautapalkkiota 219 euroa. Taulukossa v. 2011 taso
3) sonnien osalta laskettu 6-23 kk ikäistä eläintä kohden       
4) hiehon teuraspaino yli 170 kg        
5) Täyden pohj. tuen edellytys uuhille että v. 2012 synt. karitsoiden lukumäärä on vähint. yhtäsuuri kuin tukea haettujen uuhien määrä.  
6) Maksetaan v. 2013 teurastetuista 18 kg:n teuraspainoisista karitsoista. Taulukossa v. 2011 tukitaso
7 ) Kutuilla oltava maidontuotantoa keskim. 400 litraa/vuosi. Maidontuotannosta on pidettävä kirjanpitoa päivittäin 
8) Hevosia oltava väh.3,0ey, 100 päivän pitoaika, alkaa 30.4. Tukea korkeintaan 5,0 ey suuremmalle hevosmäärälle kuin v. 2012 

Hevonen on 1 v. kun se on syntynyt 
v. 2011

LFA:n kans. lisäosan ey-kertoimet
Naudat yli 2 v 1

Naudat 6 kk-2 v 0,6

Uuhet 0,15

Maitovuohet (kutut) 0,48

Siitostammat (myös ponitammat) 1

Sika-siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki ja rakennemuutoskorvaus euroa/viitemääräyksikkö Muut 1-3 v hevoset 0,85

Sika-siipikarjatuki C1 C2 Suomenhevoset (pl siitostammat) 
1v -

0,6

Viitemääräyksiköt 1-146 208 Karjut 0,7

yli 146 menevät yksiköt 105 Emakot 0,7

Viitemääyksiköt 1-170 182 Muut siat 3-8 kk 0,23

yli 170 menevät yksiköt 91 Kanat 0,013

Sika-siipikarjan tuotannosta irrotettu tuki edellyttää, että tilalla on sika-siipikarjatuen viitemäärä.
Tuen ehtona on, että tila täyttää lfa:n kansallisen lisäosan kotieläintilan edellytykset eli vuoden 2011 eläinyksikköjen suhde vuoden 2012 lfa-alaan on vähintään 
0,4 ey/ha tai eläinyksiköitä on koko ajan vähintään 10 eläinyksikköä ja ey-tiheys samalla vähintään 0,2 ey/ha. 
Sikojen eläinyksiköt lasketaan aina sikrekisteristä. Enää ei voi käyttää teurastettuja eikä siitokseen myytyjä sikoja. 
Kotieläintilan edellytykset voi täyttää muillakin kansallisen tuen eläimillä kuin sioilla/siipikarjalla.       
 

Broilerit 0,0053  

broileriemot 0,025

Hanhi-, ankka- ja 
kalkkunaemot

0,026

Sorsa- ja fasaaniemot 0,013

223 teurastettua kalkkunaa 1

325 teurastettua hanhea 1

585 teurastettua ankkaa 1

1375 teurast. tarhattua sorsaa ja 
fasaania

1

       

Tilakohtaisesti leikataan tilatuen sekä  uuhipalkkion ja nautapalkkion  yhteensä 5000 euron ylittävästä summasta 10 %.

tukitaulukot:
vEikon tErvEisEt 

kotieläintuet v. 2013 C1-C2 alueella
Huom. Tilatuki maksetaan täysimääräisenä 5000 euroon asti. Yli 5000 eurosta leikataan 10 %.
Pinta-alatuet v.2013 - euroa/ha
                            

7)15)18) 4) 5) 4) 5) 9) 4) 8)  16)   3) 3) 3)10) 3)10)19)

ruokaperunalle ei kansallista 
tukea v.2013. Tärkkelysperunalle 
maksetaan hehtaarikohtainen 
palkkio.

Ohra, mallasohra, 
kaura, peruna (ei 
tärkkelys-peruna), 

nurmet, viher-
lannoitus-nurmi, 

ruokohelpi

Kevät-
vehnä, 
syys-
vehnä

ruis Tattari, 
maissi,  

kuitu-pel-
lava, kuitu-

hamppu

   rypsi,rapsi, öljy-
pellava, camelina, 
herne, härkäpapu, 

herne-vilja-seos  
(hernettä yli 50%)

Tärk-
kelys-
peruna

Sokeri-
juurikas

Kumina 
ja muut 
siemen-

maus-teet

Avo-
maan 
puu-

tarha-
kasvit

Moniv. 
puu-

tarha- 
kasvit 

Luonn. 
hoito 
pelto 
nurmi

 Luonnon-
hoito pel-
to- riista, 
maisema, 

niitty

Ke-san-
to  alle 
50 % 

Pysyvä 
laidun, 
kasvi-

maa,   ke-
santo yli 

50 %
C1-alue
Tilatuki (tasatuki)   1) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Valkuais- ja öljykasvipalkkio 6) 74

Tärkkelysperunapalkkio  8) 560

LFA-tuki, kasvitila 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219

LFA-tuki, kotieläintila 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299

Ymptuki 2), kasvitila, 2 lisät. 127 127 127 127 127 127 127 325 540 694 170 300

Ymptuki 2), kotieläintila, 2 lisät. 157 157 157 157 157 157 157 325 540 694 170 300

Sokerijuurikkaan kans. Tuki 350

Pohjoinen tuki  38 150 120 120 133 100 348

yht., kasvitilan sitoumus 11) 546 584 696 666 740 1239 996 744 1307 1113 589 719 419 200

yht., kotieläintilan sit. 11) 656 694 806 776 850 1349 1106 824 1387 1193 669 799 499 200
Mahd. nuoren vilj. tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36   

C2-alue     
Tilatuki 1) 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166

Valkuais- ja öljykasvipalkkio 6) 74

Tärkkelysperunapalkkio   8) 560

LFA-tuki, kasvitila 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234

 LFA-tuki, kotieläintila 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314

Ymptuki 2), kasvitila, 2 lisät. 127 127 127 127 127 127 127 325 540 694 170 300

Ymptuki 2), kotieläintila, 2 lisät. 157 157 157 157 157 157 157 325 540 694 170 300

Sokerijuurikkaan kans. Tuki 350

Pohjoinen tuki 38 150 47 47 133 100 348

Yleinen hehtaarituki 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

yht., kasvitilan sitoumus 11) 560 598 710 607 681 1253 1010 758 1321 1127 570 700 400 166
yht., kotieläintilan sit. 11) 670 708 820 717 791 1363 1120 838 1401 1207 650 780 480 166
Mahd. nuoren vilj. tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36   

ylitarkastaja
etelä-Pohjanmaan
eLY-keskus
Taulukot päivitetty
22.01.2013
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ja saa korjata säilörehuksi tai laiduntaa. Tukitaso riippuu ko. kasvien viljelyalasta. 
Taulukossa v. 2012 tukitaso   7) Viherlannoitusnurmen siemenseoksessa oltava 
väh. 20% typensitojakasveja. Sama lohko korkeintaan 2 v peräkkäin. Max. ala 50 
% pinta-alasta. Viherlannoitus katsotaan viljelyksi.   8) Tärkkelysperunapalkkio 
edellyttää sopimusta tehtaan kanssa, lohkotietopankkia ja ravinnetaselaskelmaa 
tärkkelysperunalohkoilta sekä osallistumista 5 päivän koulutukseen. Palkkio 
riippuu viljelyalasta, taulukossa arvio v. 2012 perusteella    9) Kuitupellavan/-
hampun EU-jalostustukea ei enää makseta. Hampulle pinta-alatukea maksetaan 
vain tukikelpoisista lajikkeista, jotka hakuoppaassa. Hampun siemenmäärät ja 
vakuustodistukset ilmoitettava kuntaan 30.6. mennessä   10) Viherkesanto nii-
tettävä vuosittain, samoin avo- ja sänkikesannot jos uhkaavat rikkaruohottua tai 
vesakoitua. Avokesanto edellyttää perusteluja, esim. juolavehnän torjunta.   11) 
Taulukossa lfa-tuki sisältää kansallisen lisäosan. Oletuksena, että tila on sekä 
ympäristötuessa että Lfa:n kansallisessa lisäosassa joko kasvitila tai kotieläintila   
15) Ruokohelpisato korjattava lfa/ymp-tuen ja mahdollisten kansallisten tukien 
saamiseksi. Ruokohelven voi ilmoittaa myös säilörehunurmena, viherkesantona 
tai lhp-nurmena    16) Siemenmausteet ovat oma ympäristötukiryhmänsä. Taulu-
kossa perustuki 181+  tuhoeläinten tarkkailumenetelmien käyttö -lisätoimenpide 
144 euroa/ha.     18)  Mallasohralle ei makseta kansallista tukea v.2013   19) Pysyvä 
laidun saa tilatuen. Jos pysyvä laidun peltoa ja lfa/ymp-sitoumuksessa, se saa 
myös lfa/ymp-tuen. Pysyvä laidun pidettävä avonaisena. 

1) Taulukossa tilatuen tasaosa. Tilakohtaisesti tilatukea korottavat mahdolliset 
lisäosat.    2) Perustoimenpide + 1 tai 2 lisätoimenpidettä,  taulukossa kasviti-
la 93+kaksi lisätoimenpidettä 23+11,  kotieläintila 107+kaksi lisätoimenpidettä 
23+27, 1 ryhmän puutarhakasveilla (=1-vuotiset) 450+ 90, 2 ryhmän (=moniv.) 
438 + 256, siemenmausteilla 181+144    3) Hoidetun viljelemättömän pellon eri 
käyttömuotoja. LFA-tuki maksetaan vastaavalle alalle hoidettua viljelemätöntä 
peltoa (=kesanto+ lhp) kuin on viljeltyä peltoa.  Luonnonhoitopellon ympäristö-
tukea enintään 15 % ymp.tuki-alasta. Lhp-nurmessa korkeintaan 20 % typensi-
tojakasveja. Lhp-riistassa vähintään kahta kasvia, perustettava vuosittain, mutta 
ei vilkasliikenteisen tien varteen. Lhp-niityssä vähintään yksi monivuotinen niit-
tykasvi sekä  joko nurmirölliä, lampaannataa tai jäykkänataa mutta ei apilaa sie-
menseoksessa. Lhp-nurmi ja –niitty väh. 2 vuotta peräkkäin. Lhp-nurmi niitettävä 
väh. joka 3. vuosi tai vuosittain, jos uhkaa veskoitua. Samoin lhp-niitty niitettävä 
jos uhkaa vesakoitua. Niitossa huomioitava luonnonvaraiset eläimet. Luonnon-
hoitopellon saa korjata luonnonvaraiset eläimet huomioiden. Jos lhp-riista kor-
jataan, sato käytettävä riistan ruokintaan. Tarkemmat lhp-ohjeet hakuoppaassa.  
4 )Syysvehnä ja ruis täyttävät ympäristötuen talviaikainen kasvipeitteisyys-lisä-
toimenpidettä, mutta syysöljykasvit eivät täytä   5) pohjoisen tuen ehtona rukille 
ja vehnälle on että korjataan siemensato 6) Tukeen oikeuttavia kasveja oltava 10 
% tukihakemuksen peltoalasta. Valkuaiskasvin saa korjata säilörehuksi. Viljan/
valk.kasvin seoskasvusto, jossa valkuaiskasvin siementä yli 50 % siemenseoksen 
painosta, saa pohjoisen tuen ja valkuaiskasvi- öljykasvipalkkion (jos 10 % täyttyy) 

viitteiden selitysosa v. 2013 pinta-alatukitaulukkoon

muistilistaa keväälle 2013

kevään 2013 perinteiset 
viljelijätukikoulutukset 
Eu-avustajille ja -neuvojille 

•	 sähköisiä karttakorjauksia voi tehdä 6.2. alkaen.
•	 uuhipalkkiota haettava 28.2. mennessä ja kotieläintukien ennakkoa 22.3. 

mennessä, niitä voi hakea nyt myös sähköisesti omilla lomakkeillaan  
(suomi.fi palvelussa mavi 107A ja mavi 139).

•	 sähköinen päätukihaku avautuu 19.3.
•	 lohkojen yhdistämiset ja jaot kuntaan 102 c-lomakkeella ennen sähköisen 

hakemuksen jättämistä.
•	 tukihaku päättyy 30.4.
•	 muutoslomakkeen jättö päättyy 17.6.
•	 tarkista ympäristötuen erityistukisopimusten päättyminen, tänä vuonna 

päättyviin voi nee hakea  yhden vuoden jatkoa.

•	 to 7.3. Kuortane, Urheiluhotelli, Opistotie 1
•	 ke 20.3. Kauhajoki, kaupungin valtuustosali, Hallintoaukio 1
•	 pe 22.3. Seinäjoki, AMK, Terveysalan yksikön auditorio A,  

os. Koskenalantie 17

Ei kurssimaksua, mutta lounas ja iltapäiväkahvi kustannettava itse.
Tilaisuudet alkavat klo 8.30 aamukahvilla. Ilmoittautuminen viimeistään 
2 päivää ennen tilaisuutta sähköpostilla: arja.veikkolainen@ely-keskus.fi

•	 uusia ympäristötuen  erityistukisopimuksia ei tehdä kuin korkeintaan 
luomusta.

•	 uusia EHT eli eläinten hyvinvointitukisitoumuksia ei tehdä, päättyviä voi-
daan jatkaa yhdellä vuodella.

•	 täysin uusia ympäristötukisitoumuksia voinee tehdä tilanteissa, joissa ei ole 
siirrettävää sitoumusta (esim. lisämaana vuokralla olleen sukutilan viljely 
aloitetaan ja vuokralainen jatkaa edelleen viljelyä omilla pelloillaan).

•	 tarkista, pitääkö lhp-nurmilohkon olla edelleen lhp-nurmi (väh. kaksi vuotta).
•	 tarkista, ettei lohkoa ilmoiteta kolmatta vuotta peräkkäin 

viherlannoitusnurmeksi.
•	 tarkista viljavuustutkimukset: enintään 5 vuoden väli näytteenotosta, oma 

näyte kaikista 0,5 ha ja isommista peruslohkoista, lisäksi  jokaista alkavaa 5 
hehtaaria kohden lisänäyte. Alle 0,5 ha:n peruslohkoja kohden voi olla yksi 
yhteinen näyte lohkojen yhteispinta-alan 2 hehtaariin asti. Vuosittaisen vil-
jelysuunnitelman, joka pitää tehdä ennen kasvukauden alkua, pitää perustua 
alle 5 vuotta vanhoihin viljavuustutkimuksiin.

•	 tarkista ruiskuntestaus sekä  kasvinsuojelukoulutus eli ruiskuttajatutkinto,  
korkeintaan 5 vuoden väli .

•	 tarkista lanta-analyysit, korkeintaan 5 vuoden väli.
•	 tarkista ympäristötuen lisätoimenpiteiden vaatimukset.
•	 tarkista vuokrasopimukset ja niiden päättyminen; jos uusitaan päättyviä tai 

päättyneitä  vuokrasopimuksia ja tukioikeuksien omistus on maanomista-
jalla, pitää muistaa siirtää tukioikeuksien hallinta uudelleen vuokralaiselle  
maanomistajan tukioikeuslomakkeella 103A ja tukioikeuksien siirtolomak-
keella 103B.

•	 jos vuokrasopimus jatkuu kasvukauden 2015  yli (EU:n tukiuudistus tulee 
voimaan v. 2015)  ja tukioikeuksien omistus on nyt maanomistajalla, niin 
sopimukseen kannattaa kirjata mahdollisten epäselvyyksien  välttämiseksi 
lauseke ”jos vuokrasopimuksen voimassa ollessa tilatukioikeudet määrite-
tään uudelleen, niin vuokralainen sitoutuu siirtämään vuokrattujen peltojen 
perusteella muodostuneet tukioikeudet vastikkeetta maanomistajalle vuok-
rasopimuksen päättyessä”. 
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Tervetuloa Sarka-messuille keskustelemaan asiantuntijoidemme kanssa pihattorakentamisesta sekä tutustumaan 
tuotteisiimme ja rakennusratkaisuihimme. Tule suunnittelemaan unelmiesi pihatto! 

NHK-Keskus Sarka-messuilla

NÄHDÄÄN SARKA-MESSUILLA NHK:N OSASTOLLA A13

Tutustu laajaan tuotevalikoimaamme www.nhk.fi

Osastollamme esillä:

• Robora - pihattoratkaisut
• Lely Astronaut A4 - lypsyrobotti
• Lely Juno 100 - rehunsiirtäjä
• Lely Discovery SW - puhdistusrobotti
• Kuhn Primor 3570 - paalisilppuri

Uusille asiakkaille
suunnittelusopimus
veloituksetta
Tule osastollemme A13 
ja kysy lisää!

vaatii kalliita investointeja. 
Toinen haaste on polttoaineen 
varastointi, sillä tuhatta öljy-
litraa vastaa 4 kuutiometriä 
puupellettiä, 8 kuutiometriä 
palaturvetta tai 12–15 kuutio-
metriä haketta. Hakkeen tai 
palaturpeen hankinta voi vaa-
tia pitkää ennakointia verrat-
tuna öljyyn tai puupellettiin.
Lämmöntuotanto uusiutuvalla 

S adonkorjuu oli 
kuluneena syk-
synä haasteellista 
sateiden pehmit-
tämillä pelloilla. 

Korjatun, märän viljasadon 
kanssa haasteet jatkuivat kui-
vauksessa, jossa kului edel-
lisiä vuosia enemmän ja kal-
liimpaa öljyä.

k u i va u s k u s ta n n u k s i s s a 

säästämiseen saatiin hy-
viä vinkkejä ProAgria Etelä-
Pohjanmaan Kasvi-hankkeen 
joulukuisessa tilaisuudes-
sa. Kiinteiden kustannusten 
säästäminen tai alentaminen 
on mahdollista kuivaamalla 
paljon viljatonneja syksyn ai-
kana. Suureen vuosittaiseen 
kuivausmäärään voidaan pyr-
kiä vaikkapa rahtikuivauksel-
la. Kiinteät kustannukset ovat 
syntyneet kuivurin rakentami-
sesta. Perinteisessä lämminil-
makuivaamisessa muuttuvat 
kustannukset ovat lämpö- 
(polttoöljy) ja sähköenergia se-
kä työ kuivurin käyttämiseksi. 

energiaa säästää myös vil-

jan puiminen mahdollisim-

man kuivana, mielellään 

alle 20 % :n kosteudessa . 

Mahdollisimman alhaiseen 
puintikosteuteen varmaan 
myös tänä syksynä pyrittiin, 
mutta alle 20 %:n erät jäivät 
monin paikoin saavuttamatta. 
Toteuttamiskelpoisempi ener-
giansäästömenetelmä on pus-
kurikuivurit ja -varastot joihin 
perävaunuja voitaisiin tyhjen-
tää väliaikaisesti ja hyödyntää 

koko puintiaika puimiseen. 
Mahdollinen energian säästö 
voi olla jopa 20–30 prosenttia. 
Yökuivauksen välttämisellä 
energiaa voidaan säästää noin 
5–10 %. Samansuuruiseen 
säästöön voidaan päästä myös 
kuivuriuunin huoltamisella ja 
säätämisellä. Kuivurin eristä-
misellä säästetään noin 10 % 
energiasta. Ylikuivaamisen 
välttämisellä energian säästö 
voi olla 10–20 prosenttia. Kui-
tenkin tehtaan portilta liian 
märkänä palautettu viljakuor-
ma voi tulla kalliimmaksi kuin 
viljan kuivaaminen viidentois-
ta prosentin kosteudesta 13,5 
% kosteuteen. Kuivausläm-
mön nostaminen 70 asteesta 
sataan asteeseen voi tuoda 
noin 10–15 prosentin energian 
säästön. Energian säästämisen 
onnistuminen riippuu kuivu-
rin tämän hetkisestä tilasta ja 
jonkin verran myös kuivaus 
olosuhteista. 

öljylle löytyy vaihtoehtoja: 

hake,  palaturve,  puupel -

letti , joissain tilanteissa 

myös kaukolämpö. 

Eri polttoaineiden hintavertai-
lu on syytä tehdä niiden ener-
giansisällön mukaan. Kevyen 
polttoöljyn markkinahinta on 
noin 85–90 €/MWh, hakkeen 
ostohinta isoilla lämpölaitok-
silla noin 20 €/MWh ja pala-
turpeen hinta samaa luokkaa 
hakkeen kanssa. Puupelletin 
hinta on noin 36 €/MWh. 
Kiinteiden polttoaineiden 
ongelmana on suuri tehontar-
ve, noin 300–1000 kW, joka 

kuivausLämPöä uusiutuvalla energialla
Viljan kuivaukseen tarvittava lämpö voidaan tuottaa uusiutuvalla energialla, kun tarvittava energiamäärä on 
tarpeeksi suuri. Ratkaisun kannattavuus on kuitenkin aina syytä arvioida tilakohtaisesti.

kotimainen hake on varteenotettava vaihtoehto tuontiöljylle myös viljan kuivauksessa.

energialla kuivaukseen voi-
daan toteuttaa muun muas-
sa ilmauunilla ja kiinteän 
polttoaineen syöttölaitteella, 
kuivurin uunin liitettävällä 
etu-uunilla tai vesikiertoisella 
uunilla ja radiaattorilla. Ko-
ko kuivauslämpö tai osa siitä 
voidaan tuoda kanaalilla ja 
radiaattorilla tilalla olevasta 
lämpökeskuksesta.

uusiutuvan polttoaineen 

käyttö viljankuivauksessa 

on mahdollista ja näyttää kan-
nattavalta kun tarvittava ener-
giamäärä on tarpeeksi suuri. 
Ratkaisu on kuitenkin tilakoh-
tainen ja laskettava tarkasti. 

mikko kraatari

kasvintuotantoagrologi

Lakeuden Etappi Oy   |   p. 06 421 4900   |   myynti@etappi.com   |   Laskunmäentie 15   |   60760 Pojanluoma, Ilmajoki

-maanparannusrae

VILjakasVEILLE   VIhErrakEntamIsEEn   nurmIkOLLE

Vauhtia kasvuun
&ravinteet kiertoon

English for Farmers, Seinäjoki (Ilmajoki)
-käytännön englantia maatalousyrittäjille
Opi käyttämään englantia mm. messuilla, maatilavierailuilla, työntekijän perehdyttämisessä,  
matkoilla, koneostoissa, käyttöohjeiden tulkinnassa.

Aika: 12.2., 19.2., 6.3., 13.3., 27.3. ja 10.4.2013, klo 12-15, osallistumismaksu on 85 €
Ilmoittautumiset ja lisätiedot 8.2. mennessä: Irma Uusi-Laitila, puh. 040 830 2434,  
irma.uusi-laitila@sedu.fi tai Julian Dawe, puh. 040 868 0803, julian.dawe@sedu.fi

Bioenergia-alan ammattitutkinto, Ähtäri 
Aloitus 21.2.2013, kesto n. 1,5 vuotta, lähipäiviä n. 2 pv/kk.
Koulutus soveltuu erinomaisesti bioenergiayrittämistä suunnitteleville sekä mm. puuhun ja turpeeseen 
perustuvan energiatuotannon yrittäjille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan alalla. 

Osallistumismaksu 180 € + tutkintomaksu 58 €. Hakemukset 8.2. mennessä.
Lisätiedot: Asko Ämmälä, puh. 040 830 2177, asko.ammala@sedu.fi

Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto, Ilmajoki 
Jatkuva haku, kesto n. 1,5 vuotta, lähipäiviä n. 2-4 pv/kk (kesällä tauko)
Koulutus sopii henkilölle, joka toimii joko itsenäisenä yrittäjänä, työntekijänä, esimiehenä tai  
maatalouslomittajana tuotantoeläintilalla.

Voit erikoistua mm. maidontuotantoon, sikatalouteen, lammastalouteen tai hevosten hoitoon. 
Tutkinto täyttää nuoren viljelijän aloitustukeen vaadittavan 20 opintoviikon  
koulutusvelvoitteen. 
Jatkuva haku eli mukaan pääsee aina uuden opintokokonaisuuden alkaessa.

Osallistumismaksu 180 € + tutkintomaksu 58 €. 

Lisätiedot: Leena Ojala, puh. 040 830 4116, leena.ojala@sedu.fi

yhteistyö maidontuotannossa harkintaan

M aidontuotannon 
kannattavuuden 
haaste ovat korke-

at tuotantokustannukset. Nii-
den hallinnassa auttaa tilojen 
välinen yhteistyö, joka onkin 
yleistynyt viime aikoina. Hy-
viä esimerkkejä ovat yhteis-
navetat sekä näihin liittyvät 
erilaiset koneyhtymät.

yhteistyön etuja :

+Työn sitovuuden 
vähentyminen
+ Vapaa-aika

+ Koneiden käyttöasteen 
nouseminen
+ Pienempi pääoman tarve 
investoinneissa
+ Riskin jakautuminen 
useammalle yrittäjälle
+ Jaetut ilot ja murheet

yhteistyön haasteita :

-Sopivan yhtiökumppanin 
löytäminen
-Riittävät sosiaaliset 
kanssakäymistaidot
-Tuttujen toimintatapojen 
muuttaminen

-Oman yrittäjyyden 
muuttuminen

Nämä nousivat esille, kun 
Järvi-Pohjanmaan tuottajat ja 
sidosryhmät pohtivat keinoja 
tuotanto- ja rakennuskustan-
nusten nousun hallitsemisek-
si Maitopisnes-hankkeen tilai-
suudessa Alajärvellä. 

juhani torkko

talousagronomi
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yhteystiedot

toimitusjohtaja antti siljamäki  ........................................................  0400 365 997
tiedottaja miia Lenkkeri-tamminen .............................................. vanhempainvapaalla

tiedottajan sijainen kaisa viitala ........................................................  040 680 3418
hankepäällikkö marita öhage  ...........................................................  040 689 1060
hankesihteeri Elina iivari  ...................................................................  0400 872 528
talouspäällikkö tuttu honkola ..........................................................  040 847 4096
ilmoittautuminen ja tuotetilaukset tuula Perälä ................................  040 706 3386
laskutus Elina Lokasaari ...................................................................  043 824 7779

proagria kasvi, sika - ja siipikarjatilat
   palvelupäällikkö henri honkala  .................................................  040 827 7100

viljatilat
• kasvintuotantoagrologi jouni Leppä  ................................................  0400 361 250
• kasvintuotantoagrologi niko Luikku ................................................  0400 297 245
• kasvintuotantoagrologi luomutilat, jari Luokkakallio  .................  0400 297 235
• kasvintuotantoagrologi jari mäkinen  ..............................................  040 510 2795
• kasvintuotantoagrologi toni  tuomela ............................................  040 686 0559
• kasvintuotantoagrologi Pekka tuomisto .........................................  0400 891 889
  kasvintuotantoneuvoja luomutilat Erkki vihonen ............................  040 678 7689
• kasvintuotantoagrologi katariina vihlman  ..................................  040 582 6775

sika - ja siipikarjatilat
   talousagrologi kaija ala-Luukko  ...................................................  040 832 3521
   talousagrologi mika mäenpää  ........................................................  040 528 7922
• kasvintuotantoagrologi juha mäkelä ................................................  0400 267 535
• kasvintuotantoagrologi marja-Leena Perälä  .................................  0400 166 200
   kotieläinagronomi maija yliaho .......................................................  040 529 0832
   kotieläinagrologi johanna sippola  .................................................  0400 264 448

peruna - ja marjatilat
   kasvintuotantoagrologi anna-kaisa jaakkola ...............................  vanhempainvapaalla

• kasvintuotantoagrologi mikko kraatari  .........................................  040 137 3599
• kasvintuotantoagrologi markus Luoma ..........................................  0400 180 071
• kasvintuotantoasiantuntija seppo saari  .........................................  0400 350 425 
• kasvintuotantoagronomi juhani rahko  ..........................................  043 825 0103 
• marja-asiantuntija arja raatikainen  ............................................  050 377 9530

proagria maito -, lihanauta - ja lammastilat
   palvelupäällikkö, toim.joht.sij. arja talvilahti ................................  0400 168 489

lihanauta -, lammas - ja hevostilat
   kotieläinagrologi, lammastilat Elina vainio......................................  040 199 0143
   kotieläinasiantuntija lammastilat milla alanco ...............................  vanhempainvapaalla

   kotieläinagrologi, emolehmätilat vuokko kraatari .........................  040 169 6557
   talousagrologi marjut viitasalo ......................................................  040 353 0227
   kotieläinagrologi, emolehmä- ja lihanautatilat 
   urpu tanner-koopmans  ............................................................  vanhempainvapaalla

   hevostalousneuvoja hevoshankkeet nanne korpivaara .................  040 161 2552

maakunnallinen maito
• kotieläinasiantuntija luomutilat, ulla-maija Leskinen  ..................  040 504 5591
• kotieläinasiantuntija johanna mäntyharju  ..................................  040 512 1901
   kotieläinagrologi satu sillanpää  ....................................................  040 672 4567 
   talousasiantuntija Erkki riihikangas .............................................  0400 160 041
   kasvintuotantoasiantuntija markku niskanen ..............................  043 825 0525
   kotieläinagrologi tiina soisalo  .......................................................  040 502 5590
• kasvintuotantoagrologi nurmiviljely sari vallinhovi  .....................  0400 764 217
   hanketyöntekijä nurmiartturi-hanke juha Luhtanen 040 832 3521 040 749 9730
   terveydenhuoltoeläinlääkäri seija Perasto  ...................................... vanhempainvapaalla

itäinen maito (järviseutu, kuusiokunnat)
• kotieläinagrologi saila hongisto .....................................................  0400 497 516
• kotieläinagrologi merja ilomäki  .....................................................  040 570 7900 
• kotieläinagrologi sari jokiaho  .........................................................  040 674 3175 
• kotieläinagrologi marika kellokoski  ..............................................  vanhempainvapaalla

• kasvintuotantoagrologi nurmiviljely hannu kivisaari ....................  0400 798 580
• talousagrologi janne niemi   ...........................................................  0400 422 765

eteläinen maito (suupohja, jalasjärvi, kurikka, ilmajoki )
• kotieläinneuvoja  anne anttila  ......................................................  043 825 0522
• kasvintuotantoagrologi arja kananoja  ..........................................  040 507 0475
   maitotilaneuvoja marketta kivistö  ................................................  0400 163 318
   kotieläinagrologi arja kujala ...........................................................  040 759 8618
   talousagrologi jarmo Lämpsä  ........................................................  040 126 3481
• kotieläinagrologi kirsi mattila-Löppönen  ...................................  040 594 5745
• kotieläinagrologi auli yli-rahnasto  ..............................................  040 526 2467

pohjoinen maito (kauhava, kyrönmaa, lapua, seinäjoki )
   kotieläinneuvoja annakaisa hanhimäki  ....................................  043 825 0521
• kotieläinagrologi seija autio  ............................................................  0400 720 956
• kotieläinagrologi maria ikola  .......................................................... vanhempainvapaalla 
• maitotilaneuvoja marita jääskeläinen ..........................................  0400 835 842
    maitotilaneuvoja marianne minni ................................................  040 528 4582
• kotieläinagrologi teija onkamo-hill ..............................................  040 481 3818
   kotieläinagrologi  mirva Pietilä ........................................................  043 825 0524

• kasvintuotantoagrologi nurmiviljely sami sillanpää  .....................  040 521 2930
   talousagronomi juhani torkko  .......................................................  0400 589 569

proagria rakennus -, salaoja -ja mittauspalvelut
   palvelupäällikkö timo korpela .......................................................  040 596 4032
   suunnittelija, rakennustekniikan yo juho alhainen ........................  043 825 0530
   rakennusinsinööri markku suomela  .............................................  040 524 5913
   rakennusinsinööri, keski-Pohjanmaa Elina tiinanen  ....................  040 560 9038                                     
   energiainsinööri, maatilan energiahuolto-hanke ville hakala   .......  040 673 4707
   salaojateknikko markku keltto .......................................................  040 730 9820
   salaojateknikko rakennusmestari juha Laakso ...............................  040 526 4930
   agrologi harri niemelä ...................................................................  040 544 4510
   salaojateknikko Erkki orrenmaa  ...................................................  0400 367 127
   salaojateknikko heimo Pirttimäki .................................................  0400 367 212

proagria spv-, tili -  ja yrityspalvelut
   palvelupäällikkö timo Pajula .......................................................... 040 503 2650
   omistajanvaihdosasiantuntija unto kangas .................................... 040 766 7598
   talousagronomi (sukupolvenvaihdokset) samuli Lampinen .......... 040 526 0147
   talousagronomi (sPv,tilipalvelut, kauhajoki) olavi kuja-Lipasti ....040 127 2420
   talousagrologi (tilipalvelut, seinäjoki) seija yli-hukkala ............... 040 580 2258
   talousagrologi (tilipalvelut, alajärvi) janne niemi ........................... 0400 422 765             
   tradenomi (EvL asiakkaat, tilipalvelut, alajärvi) Leena hytönen ... 040 584 7559
   talousagrologi (tilipalvelut, alajärvi) sanna takala ........................... vanhempainvapaalla

   tradenomi (tilipalvelut, kauhava) kaija autio .................................. 040 139 5597
   talousagrologi (yritys- ja tilipalvelut) satu kallioniemi .................. 040 848 7759
   yritysasiantuntija kari kallioniemi ................................................ 0400 267 384

maa- ja kotitalousnaiset
   toiminnanjohtaja terhi välisalo ..................................................... 0400 463 129
   kotitalous- ja yritysneuvoja asta asunmaa .................................... 040 592 9226
   kotitalous- ja yritysneuvoja anna-Liisa saari ................................. 0400 993 226
   maisemasuunnittelija riikka asunmaa ......................................... 040 534 9337
   maisemasuunnittelija annukka kuoppala .................................... 040 534 9336

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 109 (Yrittäjäopisto)
Suupohja, Puistotie 40 (Ykköskulma), kauhajoki

• = viljelysuunnitelman laatija

www.proagria.fi/ep
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jäsENjärjEsTöillE jA -OsAsTOillE:  Paljon uutta talvitapaamisissa
tervetuloa kuulemaan

•	 Farmarista ja kökästä
•	 Uudesta jäsenrekisteristä ja
•	 Makeasta varainkeruumahdollisuudesta

Talvitapaamisiin, joita järjestetään eri puolilla 
Etelä-Pohjanmaata ja Kyrönmaata.

toivomme, että kaikista jäsenyhdistyksistämme 
ja -osastoistamme pääsisi paikalle pari henkilöä 
johonkin seuraavista samansisältöisistä tilaisuuk-
sista. Ne kaikki alkavat klo 18.30 ja loppuvat klo 
21.00:
•	 Ti 19.2. Seinäjoki, E-P Elinkeinotalo,  

Huhtalantie 2

•	 Ke 20.2. Alavus/Töysä, Tuurin Ravintola 
Onnenkivi, OnnenTie 7

•	 Ti 5.3. Vaasa/Vähäkyrö,  
Tervajoen Toukolan NS, 

•	 Toukolantie 4
•	 Ke 6.3. Alajärvi, Kanavan Kevari,  

Myllykankaantie 5
•	 To 7.3. Kauhajoki, BotniaGolf  

klubiravintola, Hermanninmäki 22

Tilaisuudet ovat yhteiset sekä ns. miesten että 
naisten toimintaa harjoittaville yhdistyksille ja 
osastoille. Paikalle tulijoita kestitään asiallisesti. 
Tilaisuudessa on mahdollisuus myös shoppailla 
Maa- ja kotitalousnaisten järjestötuotteita.

lmoittautumiset viimeistään 

viikkoa ennen tilaisuutta :

Tuula Perälä
p. 040 7063 386. 

Kerro hänelle myös  
mahdollisista ruokavalioista.

terveisin ;

Terhi Välisalo
p. 0400 463 129
Järjestövastaava 

Proagrian uudet kasvot

puolukkakiisseli
n. 5 dl puolukoita
1,5 dl sokeria
n. 8 dl vettä
4 rkl perunajauhoja

mmyo anne anttila on aloittanut ProAgria Etelä-
Pohjanmaassa kotieläinneuvonnan ja NurmiArtturi -hankkeen 
tehtävissä. Jalasjärveläissyntyinen Anne on opiskellut 
kotieläintieteitä ja valmistuu lähiaikoina agronomiksi. 
Kotimaisen rehuteollisuuden lisäksi hänellä on kokemusta 
myös Uuden-Seelannin ja Ruotsin maataloudesta. Annen 
puhelinnumero on 043 8250 522 .

agronomi markku niskanen on aloittanut osa-
aikaisena kasvintuotannon asiantuntijana NurmiArtturi 
-hankkeessa vuoden alusta lähtien toimipisteenään Seinäjoki. 
Puolet työajastaan Markku jatkaa entisellä työpaikallaan MTT:n 
Ylistaron toimipisteessä, jossa hän toimii asiakaspäällikkönä 
ja tutkijana, erikoisalanaan rehunurmet ja nurmikasvien 
siementuotanto. Vuodesta 2000 lähtien hän on vastannut 
nurmikasvien lajiketestauksesta. Markun puhelinnumero on  
043 8250 525.

     Voittajan valinta
•	 Voittajan valitsee Maa- ja  

kotitalousnaisten raati.
•	 Raati pidättää oikeuden muuntaa voit-

tajaleivonnaista, julkaista sen reseptin 
ja käyttää sitä esimerkiksi Farmari 2013 
-maatalousnäyttelyssä.

     Palkinto
•	 Voittaja saa kotitalousneuvojan vetämän 

kahvitasting-tapahtuman valitsemal-
leen ryhmälle sekä näkyvyyttä järjes-
tön omissa viestintäkanavissa, kuten 
Itua-lehdessä.

•	 Viisi parasta saavat järjestön tuotepaketin.

     Leivonnaisen määrittely
•	 Leivonnainen on ”komia kattella  

ja hyvän makuunen”.
•	 Soveltuu massatapahtumien kahvilatuotteeksi.
•	 Soveltuu suurissa erissä valmistettavaksi leipomossa.
•	 Raaka-aineet ovat pääasiassa  

lähellä tuotettuja ja/tai jalostettuja.

     Osallistumisohjeet
•	 Kehitä leivonnainen, testaa ohjeen toimivuus.
•	 Kirjaa tiedot leivonnaisesta kilpailulomakkeelle,  

joka on saatavissa www.proagria.fi/ep/naiset -sivuilta  
tai piirikeskuksesta: 0400 993226.

•	 Palauta lomake 28.2.2013 mennessä joko osoitteeseen 
anna-liisa.saari@maajakotitalousnaiset.fi tai Etelä-Poh-
janmaan Maa- ja kotitalousnaiset, Huhtalantie 2, 60220 
Seinäjoki. Kuoreen tunnus ”resepti”.

innostu kokeilemaan
ja leipomaan! 

K
u
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y
mmyo annakaisa hanhimäki on aloittanut 
kotieläinneuvojana toimialueenaan Kauhava ja Lapua. 
Hän on kotoisin Alahärmästä ja ollut aiemmin kesätöissä 
ProAgrian kotieläinneuvonnassa sekä NurmiArtturi-
hankkeessa. Annakaisan tavoittaa numerosta 043 8250 521.

agrologi amk mirva pietilä 
on aloittanut kotieläinagrologina vuoden alusta. Hän on 
kotoisin Evijärveltä ja toimii maitotilaneuvonnassa Evijärven, 
Lappajärven, Kortesjärven sekä Härmän suunnalla. Mirva on 
aiemmin toiminut maitotilaneuvojana Keski-Pohjanmaalla. 
Hänet tavoittaa numerosta 043 825 0524.

maa- ja kotitalousnaisten leivonnaiskilpailu 
julistetaan toiminnan 100-vuotisjuhlan kunniaksi.



,

sarkamessujen agrimarketin 
osastolta a17

avant 528 -pienkuormain

2790,-

clen ds175 
-kuumavesipesuri
Pesuri ammattikäyttöön.
messutarjouksena 20 l pesuaine 
ja turbosuutin kaupan pÄÄlle!

palax combi mii -klapikone

tule tutustumaan tuotteisiin ja edustajiin 
sekä hyödynnä messutarjoukset!

palax active

Se ei ole vahinko, 
että 73 % on 
valinnut meidät 
maatila-asioissa 
kumppanikseen. 
Suurimpana maatilavakuuttajana LähiTapiola on maatilojen turvallisuuden 
erityisasiantuntija. Panostamme vahinkojen ennaltaehkäisyyn ja riskien 
hallintaan. Siksi asiakkaillemme sattuu vähemmän vahinkoja. 
 
Tule käymään ja kerro meille, kuinka voimme auttaa. 

Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen 
Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö, Tapiola Pankki Oy, Tapiola Varainhoito Oy 

2  maaviesti  4/2012

puh. (03) 883 700
www.termopanels.fi

Termo Panels Oy
Korpinmaantie 1

18100 Heinola

Kotimaista polyuretaani-elementtien
valmistusta yli 30 vuoden ajan (EKE Panels)

Nosto- ja rakentamispalvelut

SIISTEJÄ 
HALLEJA

NOPEASTI!

maaviesti 4/12
2x130

www.poppankki.fi 

Aidosti lähellä ihmistä.

POP Pankkien 
maatalousasiantuntijat palveluksessasi:

POP Pankista
kattavaa paikallista

maatalouden tuntemusta!

Toimialue Nimi 
Alahärmä Broo Anna-Maija 06 485 5000
Isojoki Forsman Sami 040 670 3252
Jurva Kuusinen Kyösti 020 166 6409
Kauhajoki, Päntäne Peräkorpi Jarmo 020 166 6261
Kauhava Orrenmaa Pauli 06 434 5600
Kortesjärvi, Evijärvi Holkkola Jaana 040 836 8522 
Kristiinankaupunki Ingves Ann-Christine 020 166 6592
Kurikka Rinta-Homi Taina 06 450 6522
Kyrönmaa, Kokkola Jantunen Väinö 06 478 8311 
Laihia Pernaa Jukka 06 477 6622
Lappajärvi Lantela Pentti 020 749 5309
Lapua Suokko Marko 06 433 9414
Lapuan Hellanmaa Yli-Kuivila Mikko 06 433 7921
Lapuan Tiistenjoki Peurala Päivi 06 433 7400
Teuva, Karijoki Ojala Johanna 020 166 6509
Ylihärmä, Ylistaro Hietamäki Jarmo 06 482 3200 

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@poppankki.fi 

Ota yhteyttä!


