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R 
AKENTAMINEN ON MAATILALLA SUURI INVESTOINTI, JOHON LIITTYY MONIA HAASTEITA. 
Se vaikuttaa laajasti tilan tuotantoon ja talouteen. Onnistunut rakennusprojekti 
parantaa tuotannon toimintaedellytyksiä ja taloudellista tulosta. Epäonnistuminen 
taas saattaa rasittaa tilaa vuosikausia ja johtaa jopa vararikkoon. ProAgria Etelä-

Pohjanmaa on päättänyt satsata rakennusprojektien johtamispalveluihin. Tämä tarkoittaa 
sitä, että asiantuntijamme auttavat asiakasta rakennusprojektin läpiviemisessä koko pro-
jektin ajan. Toimimme asiakkaan rakennuttajakonsulttina tai otamme vieläkin laajemman 
vastuun projektinjohtorakennuttajana. Tavoitteena on luotsata projekti onnellisesti perille 
erilaisten karikkojen ohi. Rakennusprojektin aikana on paljon yhteensovitettavia asioita, 
jotka vaativat hyvää johtamista. Musiikkitermein ilmaistuna tavoite on saattaa ProAgria 
nuoteilla rakennus valmiiksi yhteisen sävelen mukaan. Yhteistä säveltä nuotittaa laaja asian-
tuntijajoukkomme.  Uudistuva palvelumme on esillä Sarka-messuilla ja siitä on myös artikkeli 
tässä lehdessä.

N EUVO 2020 ON NIMI UUDISTUVALLE TILANEUVONNALLE. Täydentävien ehtojen tilaneuvonta-
järjestelmä ja maatilojen energiasuunnitelmatuki korvautuvat uudella kattavammalla neu-
vontajärjestelmällä. Ohjelmakauden aikana viljelijä voi valita yhteensä 3500 euron arvosta 
tarjolla olevista moninaisista palveluista tilalleen sopivimmat. Neuvontakäynnit räätälöi-
dään aina tarpeen mukaan. ProAgria Etelä-Pohjanmaa tarjoaa kattavasti kaikkia Neuvo 
2020 -palveluja. Laaja asiantuntemuksemme takaa, että asiakas saa kokonaisvaltaisen pal-
velun, jossa on otettu huomioon tilakokonaisuus. 

TALOUSTILANNE JATKUU HAASTAVANA. ProAgria Etelä-Pohjanmaa tarjoaa maatiloille ja 
maaseudun yrityksille räätälöityjä talouspalveluja, jotka parantavat asiakkaan taloutta. 
Palvelumme kattavat yrityksen perustamisvaiheen, kehittämisen ja investointien tarpeet. 
Omistajanvaihdokset, yhtiöittämiset ja yritysmuodon muutokset hoituvat vahvalla rutii-
nilla. Tilipalvelumme yhteydessä asiakas saa tarvitessaan kirjanpidon lisäksi myös eri tuo-
tantomuotoihin erikoistuneiden talousasiantuntijoidemme palvelut. Tässä yhteydessä 
talouspalvelujamme kehitetään entistä konsultoivammiksi, ts. talousasiantuntijamme käy-
vät tarvittaessa asiakkaan kanssa läpi erilaisia yrityksen kehittämisvaihtoehtoja. Tulevai-
suuden suunnittelu on nykytilanteessa haastavaa, joten erikoistuneet asiantuntijat tekevät 
tiimityötä. Yhdessä tekemällä olemme enemmän!

Raikkaassa talvisäässä on vielä hyvää aikaa valmistautua tulevan kasvukauden haasteisiin. 

HannuHaapal a
HANNU HAAPALA 

toimitusjohtaja
ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Rakentavaa 
tulevaisuutta!

PÄÄKIRJOITUS PARI SANAA KANNESTA

Kannessa Rakentamisen asiantuntija  

Elina Tiinasella on aihetta hymyyn.
 

Keväällä 2011 maatalousyhtymä Isoahon 
pihaton suunnittelu alkoi. Nyt pihatossa on 
lypsetty roboteilla jo vuoden ajan. Lue lisää 

keskiaukemalta, kuinka rohkeilla valinnoilla 
on saatu aikaan toimiva pihattoratkaisu.

ProAgria Etelä-Pohjanmaan investoivien 

maitotilojen tiimin ydinjoukko.
 

Osaamista tiimillä on sekä 
rakennussuunnittelusta, rakennuttamisesta ja 
toiminnallisesta suunnittelusta sekä eläinten 
hyvinvoinnista. Tervetuloa tapaamaan meitä 
Sarka-messuille. Saat meihin myös yhteyden 

sähköpostitse: 
johanna.mantyharju@proagria.fi 

timo.korpela@proagria.fi 
satu.sillanpaa@proagria.fi 

seija.perasto@proagria.fi 
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TUOTOSSEURANTA
uudistui vuoden alussa

HEVOSYRITYKSEN
menestystekijät ja sudenkuopat

ITUA -LEHDEN TOIMITUS

ITUA NO. 1/2015 PROAGRIA ETELÄ -POHJANMAA  
Itua -lehti on ProAgria Etelä-Pohjanmaan jäsenasiakaslehti. 
Lehden painos 10 000. Lehti ilmestyy neljästi vuodessa.Valmis  
aineisto toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen:  
itua@proagria.fi. Lisätietoja voitte kysellä toimitussihteeriltä.

LEHDEN JULKAISIJA  ProAgria Etelä-Pohjanmaa Huhtalantie 2, 
60220 Seinäjoki  I puh. 06 416 3111 I fax 06 416 3448 I www.pro-
agria.fi/ep • PÄÄTOIMITTAJA  Hannu Haapala I p. 043 825 2805 
I hannu.haapala@proagria.fi • TOIMITUSSIHTEERI  Miia Lenkkeri-
Tamminen I puh. 0400 159 118 I miia.lenkkeri-tamminen@pro-
agria.fi • VALOKUVAAJA  Jarmo Vainionpää I puh. 040 569 5404 
I jarmo.vain@netikka.fi • ILMOITUSMYYJÄ  Seppo Laitila I puh.  
0400 954 747 I mainosseppo@netikka.fi • TAITTO JA GRAFIIKKA 
Mediaporras Oy I www.mediaporras.fi

TULE METSÄÄN
Naisvoimaa-päivänä

Talvisin terveisin,

16
VILJOJEN VIENTITARVE
on miljoona tonnia

6
NEUVO 2020
Maatilojen neuvontajärjestelmä 
alkaa!
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AJANKOHTAISTA

P R OAG R I A  E T E L Ä - P O H J A N M A A  jakaa vuo-
sittain Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuran 
säätiön myöntämät tunnustuspalkinnot ete-
läpohjalaisille edelläkävijöille ja merkittävil-
le vaikuttajille.

 Tänä vuonna palkitsimme edustajiston ko-
kouksessamme  Manunkylän Ratsutallin, 
toimitusjohtaja Antti Tukevan ja hankepääl-
likkö Marita Öhagen. Onnea!

M U U TA M M E  Yrittäjäopiston tiloista pois. 
Uusi osoitteemme on helmikuusta alkaen: 
Kauppatie 115, 62200 Kauhava.

ProAgria Etelä-Pohjanmaan jäsenenä saat selvää säästöä

Maatilajäsenemme saavat palveluistamme 5 %:n alennuksen. Vain muutamat palvelut 
ovat alennuksen ulkopuolella. Maatilajäsenen jäsenmaksu 80 € tulee aika pian maksettua, 
erityisesti jos käyttää palvelujamme paljon. Maatilajäsenyys oikeuttaa myös alennuksiin 
Seilabin palveluista. 

ONNEA PALKITUILLE!

T E E  T I L AU S  E N S I  T I L A S S A .  Olemalla heti 
asialla, saat suunnitelmasi ajoissa! Kai-
killa ProAgian viljelysuunnittelijoilla on 
käytössään myös Tukipuntari, jolla voim-
me arvioida tilasi saamat EU-tuet uudella 
ohjelmakaudella. 

ONKO VILJELYSUUNNITELMA 
KUNNOSSA?

PROAGRIA 
ETELÄ-POHJANMAAN 
KAUHAVAN PALVELUPISTE 
MUUTTAA

HALLITUS JA JOHTOKUNTA 2015

PROAGRIA YRITYSPALVELUT JA  
KARI KALLIONIEMI VASTAA:  
ETENKIN VALMISTAVAA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE 

YRITTÄJILLE OTSIKON TILANNE ON HYVIN TUTTU.  Tu-
loslaskelma näyttää niin kuukausi- kuin vuosita-
solla voitollista tulosta, mutta kassa on tyhjä, eikä 
vaiva tunnu parantuvan. 

KASVU VAATII RAHAA. Varsin usein kannattavan yri-
tyksen heikon kassatilanteen takana on kova kasvu. 
Kasvu, joka ei välttämättä vaadi investointeja. Tuo-
tanto ja myynti kasvavat.  Kasvu sinänsä on toivottu 
ja myönteinen asia, mutta yrityksen tulorahoituksen 
varassa tapahtuvalla kasvulla on rajansa.  

KUINKA SUUREN KASVUN YRITYSTOIMINTA VOI TULO-

RAHOITUKSELLAAN RAHOITTAA ? Eräs tapa on verrata 
kasvua pääoman tuotolla (ROA) mitattuun kannat-
tavuuteen.  Kasvu voidaan rahoittaa yrityksen tulo-
rahoituksella, jos kasvu on pienempi, kuin pääoman 
tuotto. 

JOS YRITYS KASVAA ESIM.  30 PROSENTIN VAUHDILLA  
pääoman tuoton ollessa 5 % , oma rahoitus ei rii-
tä.   Ongelmana mittaamisessa on, että laskentatieto 
pääoman tuotosta saadaan viiveellä. Lisäksi toimi-
aloilla, joissa pääomien määrä taseessa on pieni, 

OSALLISTUMINEN VILJELIJÖIDEN TYÖTERVEYSHUOL-

TOON ON SATSAUS OMAAN TERVEYTEEN JA HYVIN-

VOINTIIN. Maatalousyrittäjille sattuu vuosittain liki 
6000 työtapaturmaa, yli 400 viljelijää sairastuu am-
mattitautiin ja kuolemaan johtaneita tapaturmiakin 
sattuu 8-10 kpl. 

MITÄ TYÖTERVEYSHUOLTO ON? Työterveyshuoltoon 
kuuluu 4 vuoden välein tehtävä tilakäynti ja joka 
toinen vuosi terveystarkastus. Tilakäynnin tekevät 
pääsääntöisesti työterveyshoitaja ja maatalouden 
asiantuntija, joskus myös työfysioterapeutti on mu-
kana. 

MITÄ HYÖTYÄ KUULUMISESTA TYÖTERVEYSHUOLTOON 

ON? Toivomme, että voimme estää joitakin ammat-
titauteja puhkeamasta tai tapaturmia tapahtumasta.  
Yhdessä viljelijän kanssa keskustellaan soveltuisiko 

PROAGRIA KESKUSTEN LIITON TOIMITUSJOHTAJANA 
on aloittanut MMM, MBA Juha Nuutila. Nuutila 
vastaa organisaation, verkoston ja sidosryhmä-
työn johtamisesta, toiminnasta ja kehittämisestä. 
Tehtävä sisältää myös yhä lisääntyvää yhteistyötä 
ja yhteyksiä kansainvälisten toimijoiden kanssa. 
Nuutila seuraa tehtävässä helmikuun lopussa 
eläköityvää Jouko Setälää. ProAgria Keskusten 
Liiton toimipaikka sijaitsee Vantaalla.
 
JUHA NUUTILAN tavoittaa 
numerosta 020 747 2403 ja 
sähköpostilla juha.nuutila@proagria.fi

SYKSYLLÄ 2014 alkoivat Untamalassa Viitaluoman 
kunnostushankkeen kaivutyöt. Viitaluoman kun-
nostushankkeen kaivutöitä suosi syksyn hyvät 
kelit. Ely-Keskus tukee hanketta maatilatalouden 
kehittämisrahaston (MAKERA) varoista. Hank-
keen suunnittelutyöstä vastasivat yhteistyössä 
ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja Maveplan Oy. Sep-
po Väisänen on aloittanut ProAgria Etelä-Poh-
janmaan kuivatussuunnittelijana ja on ollut mu-
kana myös Viitaluoman kunnostushankkeessa. 
Valtaojien kunnostushankkeista (myös valtaojien 
putkituksista). 

joku kone tai laite tilalle auttamaan töiden suju-
mista. Terveystarkastusta parin vuoden välein voi 
verrata vaikka traktorin huoltoon, varaosia tosin 
on hankala saada, mutta piilevät tai alullaan olevat 
vaivat voidaan vielä oikeilla keinoilla korjata tai 
lieventää. Työterveyshuoltoon kuuluva voidaan oh-
jata kuntoutukseen ja elinkeinotukea voidaan hakea 
apuvälineiden hankintaan.

MITEN LIITYTÄÄN? Liittyä voit ilmoittamalla haluk-
kuutesi omaan työterveyshuoltoon, Mela-asiamie-
helle tai ProAgrian asiantuntijoille. Verkossa voit 
tehdä ilmoituksen Melan sivuilla.

KYSYIMME: Miksi  rahat eivät riitä vaikka yritystoiminta on kannattavaa ? 

SATSAA OMAAN TERVEYTEEN

NIMITYS PROAGRIA 
KESKUSTEN LIITOSSA

VIITALUOMAN 
KUNNOSTUSHANKE 
LOPPUSUORALLA

pääoman tuoton tunnusluku ei ole aina luotettava.  
Osaava, ymmärrettävästi raportoiva tilitoimisto tai 
oma laskentatoimi on yritykselle tärkeä tiedon tuot-
taja elinkaaren jokaisessa vaiheessa, etenkin kasvu-
kipujen vuosina. 

PERI NOPEASTI, MAKSA HITAASTI. Näin kertoi koke-
nut yrittäjä ohjeenaan käyttöpääoman hallinnasta 
aloittavalle yrittäjälle.  Ohjeessa on viisautta myös 
maksamisen hitauden osalta, kunhan sovituissa 
maksuehdoissa pysytään.    

ERÄS KÄYTTÖPÄÄOMAN PIILEVÄÄ MÄÄRÄÄ KAS -

VATTAVA SEIKKA on yrityksen oma laskutusviive. 
Laskuttaminen on eräillä toimialoilla työlästä 
suuren nimike- ja yksikköhintapaljouden vuok-
si. Vaarana on, että laskutettavasta lähetyslistapi-
nosta poimitaan loppusummaltaan suurimmiksi 
arvioidut laskut.  Pienemmät siirretään myöhem-
min laskutettavaksi. Tämän mahdollisesti kasvan 
pinon laskutus on pois yrityksen kassasta. Myös 
eettiset syyt voivat vaikuttaa laskutusviiveeseen. 
– Usein varsinkin pienimmät yritykset pitävät 
nopeaa laskuttamista enemmän tai vähemmän 
sopimattomana. 

PROAGRIA TILI-JA YRITYSPALVELUILLA ON VANKKA 

KOKEMUS yritysten tilinpäätöspalvelussa, sisäisessä 
laskennassa ja oleellisen taloustiedon välittämises-
sä yrittäjälle tai yritykselle. Kysy lisää: ProAgrian  
asiakkaana yrittäjä saa peruskirjanpitoa syvempää 
tietoa yrityksen taloudellisesta asemasta ja siitä 
kuinka se pärjää oman toimialansa  ylä- tai ala-
kvartaalin keskimääräisiin yrityksiin verrattuna.

Sekä ProAgria Etelä-Pohjanmaan että Etelä-Pohjanmaan maa- ja 
kotitalousnaisten hallinto on uudistunut. Vuoden 2015 hallituksissa 
ovat seuraavat henkilöt:

JÄSENET

MERJA KEISALA, PJ, Töysä
PÄIVI HYPPÖNEN, Isokyrö 
PETRI HUTTUNEN, Jalasjärvi 
ANSSI MUILU, Lapua
JARMO VAINIONPÄÄ, Kauhava
JUHA KANTOLA, Soini
MATTI RINTAKOMSI, Teuva
SIHT. HANNU HAAPALA

VARAJÄSENET

JUKKA NUUJA, Vaasa
ANNE OJALA, Ilmajoki
JUHA HAKOMÄKI, Kauhava
SUVI RANTALA, Kauhava
MARKKU J SILLANPÄÄ, Alajärvi
TUULA NIEMI-ARO, Kauhajoki
ARJA TALVILAHTI

MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN JOHTOKUNTA 2015
JÄSENET 

MERVI MÄKI-NESTE, PJ, Alavus

MILLA MATTILA, Kristiinankaupunki

HANNA HELANDER, Seinäjoki

PÄIVI PALONEVA, Kurikka

LEENA LAINE, Vaasa

HANNA KOIVULAMPI, Alajärvi

SARI HIRVELÄ, Lapua

SIHT. KAISA VIITALA

OLETKO JO JÄSENEMME?

MARJA -LEENA PERÄLÄ

asiantuntija, kasvintuotanto

PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAAN HALLITUS 2015

Kirjoita etusivun hakukenttään Jäsenyys. Voit liittyä 
jäseneksemme myös Sarka-messuilla Seinäjoki Areenassa 
30. - 31.1.2015. Olemme osastolla C1. 

Lue lisää kotisivuiltamme: 
ETELA-POHJANMAA.PROAGRIA.FI

VARAJÄSENET

MARIANNE HANHIMÄKI, Kauhava

OUTI HANTULA, Seinäjoki

HANNELE VIIANEN, Laihia

EIJA KILLINEN, Isokyrö

SINIKKA LUOMA, Karijoki

JENNI KOSKI,Seinäjoki

Lisätietoja:
Seppo Väisänen 
puh. 043 825 2810, 
seppo.vaisanen@proagria.fi.
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N euvo 2020 - Maa-
tilojen neuvon-
t a j ä r j e s t e l m ä n 
palvelutarjonta 

korvaa nykyisen tilaneu-
vontajärjestelmän ja se tulee 
laajenemaan nykyisestä mer-
kittävästi. Esimerkiksi ener-
giasuunnitelmien laadinta 

M aatalouspolitiikan uusi ohjelma-
kausi tuo mukanaan uudet lan-
noitustasot ja lannankäyttömää-

rät. Muutoksia on kaikissa tukiehdoissa. 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan asiantuntijan 
tekemän viljelysuunnitelman avulla saat:

•    tukiehtojen mukaisen viljelysuunnitelman
•    oikeat tuotantopanokset oikeaan paikkaan
•    tarkat käyttömäärät lohkokohtaisesti sieme-

nille, lannoitteille ja kasvinsuojeluaineille
•    määrät sisältävät kauppalistat tuotanto-

panosten hankintaa varten
•    asiantuntijan näkemyksen viljelyysi  

TEE TILAUS ENSITILASSA , ET TÄ SAAT SUUNNI -

TELMASI  A JOISSA!  Kaikilla viljelysuunnitte-
lijoilla on käytössään myös Tukipuntari, jolla 
voimme arvioida tilasi saamat EU-tuet uudella 
ohjelmakaudella.

NEUVO2020 - MAATILOJEN 
NEUVONTAJÄRJESTELMÄ ALKAA! 

siirtyy tämän järjestelmän 
alle. Neuvontaa tarjotaan 
Neuvo 2020 -järjestelmän 
puitteissa myös luomu-
tuotantoon, integroituun 
kasvinsuojeluun, erilaisiin 
ympäristökartoituksiin ja 
uusien ratkaisujen testaami-
seen - innovaatioihin - sekä 

Ensi vuodesta lähtien viljelijän on mahdollisuus saada maksutonta neuvontaa ja suunnitelmia, selvityksiä 
ja kartoituksia maatilan ympäristökysymyksiin, kasvinsuojeluun, eläinten hyvinvointi- ja terveysasioihin, 
energiatehokkuuteen ja luomutuotantoon. Neuvo 2020-järjestelmä tuo uusia mahdollisuuksia 
hyödynnettäväksi maatiloilla. 

eläinten hyvinvointi- ja ter-
veyskysymyksiin tai vaikka-
pa tuotantoeläinten tervey-
denhuoltosuunnitelman. 
 
NEUVONTAA SAA HALUAMAS -

TA AN AIHEALUEESTA OMIEN 

TARPEIDEN JA LÄHTÖKOHTIEN 

MUK A AN.  Neuvo 2020-neu-
vontajärjestelmän hyvänä 
puolena on, että jokainen 
viljelijä voi saada neuvontaa 
3500 euron arvosta uudella 
EU -sitoumuskaudella ja vil-
jelijä maksaa tästä vain arvon-
lisäveron osuuden. 

NEUVO 2020-NEUVONTAJÄRJESTEMÄN KÄYTTÖ ON  

HELPPOA JA VAIVATONTA

Neuvo 2020-järjestelmän palvelut saat helposti ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan kautta. Me hoidamme byrokratian. 

Valitse neuvonnan aihe. Ota yhteys ProArian asiantunti-
jaan ja mietitään yhdessä, mistä neuvonnan aihealueesta 
yrityksellesi eniten hyötyä.

Asiantuntija hoitaa käytännön asiat. ProAgrian asian-
tuntija tekee neuvonnan sovitun mukaisesti ja hoitaa 
kaikki tarvittavat paperiasiat.

Me vastuuvakuutetut ProAgrian neuvojat 
täytämme vuosittain yli tuhannen maati-
lan EU-hakemukset. Kun varaat hakulo-
makkeiden täyttämiseen ajan ajoissa, on 
enemmän valinnan varaa ja tukilomakkeet 
tulee täytettyä ajoissa. Asiantuntijat teke-
vät lomakkeiden täytön ammattitaidolla. 

Lomakkeiden viimeinen jättöpäivä:
30.04.2015 

Sähköpostiosoite lomakkeita  
tekeville: etunimi.sukunimi@proagria.fi

ITÄINEN ALUE 
(Alajärvi, Alavus, Evijärvi,  
Kuortane, Lappajärvi, Soini,  
Vimpeli, Ähtäri):

JARI LUOKKAKALLIO
asiantuntija, luomu, 
kasvintuotanto, energia
0400 297 235 

SAILA HONGISTO (L)
Maitotilat
0400 497 516

HANNU KIVISAARI 
kasvintuotanto, nurmi
0400 798 580

MIKKO KRAATARI 
Kasvintuotanto
040 137 3599

JANNE NIEMI 
Kasvintuotanto
0400 422 765

KATARIINA VIHLMAN
Kasvintuotanto
040 582 6775

SEIJA YLI-HUKKALA
Kasvintuotanto 
040 580 2258

POHJOINEN ALUE
(Isokyrö, Kauhava, Laihia, 
Lapua, Seinäjoki,  
Vähäkyrö)

MARIA IKOLA   
Maitotilat, nurmi
040 761 9770

MARITA JÄÄSKELÄINEN 
Maitotilat, nurmi
043 825 4860

NIKO LUIKKU
Kasvintuotanto
0400 297 245

MARKUS LUOMA
Kasvintuotanto
0400 180 071

JARI MÄKINEN
Kasvintuotanto
040 510 2795

MARJA-LEENA PERÄLÄ (L)
Kasvintuotanto
0400 166 200

MIRVA PIETILÄ
Maitotilat
043 825 0524 

TILAA 
TUKIHAKEMUSTEN 
TÄYTTÄJÄT AJOISSA!

PEKKA TUOMISTO 
Kasvintuotanto
0400 891 889 

ETELÄINEN ALUE  
(Ilmajoki, Isojoki, Jalasjärvi, Kari-
joki, Kauhajoki, Kurikka, Teuva)

ANNA-KAISA JAAKKOLA 
Kasvintuotanto
040 525 0375

ARJA KANANOJA
Kasvintuotanto, nurmi
040 507 0475

KIRSI MATTILA-LÖPPÖNEN
Maitotilat
040 594 5745

JUHA MÄKELÄ
Kasvintuotanto 
0400 267 535

TUOMELA TONI (L)
Kasvintuotanto
040 686 0559

YLI-RAHNASTO AULI  
Maitotilat
040 526 2467

RAHKO JUHANI 
Kasvintuotanto
043 8250103

TUKIJÄRJESTELMÄ UUDISTUU: 
VARMISTA TÄYSIMÄÄRÄISET TUET

Investointirahoitusten 
haku siirtyy toukokuulle

Viljelysuunnittelun ja uusien viljelijätukien 
MIETINNÄN AIKA ON NYT!

ASIANTUNTIJA PUHELINNUMERO

Hongisto Saila, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat, myös luomu . . . . . . . . . . . . . . . 0400 497 516
Ikola Maria, asiantuntija, kotieläin- ja nurmituotanto, luomu, maitotilat.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 040 761 9770
Jaakkola Anna-Kaisa, asiantuntija, kasvintuotanto, peruna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 525 0375
Jääskeläinen Marita, asiantuntija, kotieläin- ja nurmituotanto, maitotilat  . . . . . . . . . . . . . 043 825 4860
Kananoja Arja, asiantuntija, kasvintuotanto, nurmi myös luomu.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 040 507 0475
Kivisaari Hannu, asiantuntija, kasvintuotanto, nurmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 798 580
Kraatari Mikko, asiantuntija, kasvintuotanto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 137 3599
Kraatari Vuokko, asiantuntija, lihanauta-, emolehmä- ja nurmituotanto  . . . . . . . . . . . . . . 040 169 6557
Leppä Jouni, asiantuntija, kasvintuotanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 361 250
Leskinen Ulla Maija, erityisasiantuntija, luomukotieläintuotanto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 504 5591
Luikku Niko, asiantuntija, kasvintuotanto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 297 245
Luokkakallio Jari, asiantuntija, luomukasvintuotanto.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0400 297 235
Luoma Markus, asiantuntija, kasvintuotanto, peruna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 180 071
Mattila-Löppönen Kirsi, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 040 594 5745
Mäkelä Juha, asiantuntija, kasvintuotanto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 267 535
Mäkinen Jari, asiantuntija, kasvintuotanto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 510 2795
Mäntyharju Johanna, erityisasiantuntija, maitotilat, luomu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 512 1901
Niemi Janne, asiantuntija, tilipalvelut, talous, kasvintuotanto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 422 765
Perälä Marja-Leena, asiantuntija, kasvintuotanto, myös luomu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0400 166 200
Raatikainen Arja, erityisasiantuntija, marjatuotanto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 377 9530
Rahko Juhani, asiantuntija, kasvintuotanto, peruna .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 043 825 0103
Tuomela Toni, asiantuntija, kasvintuotanto, myös luomu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 686 0559
Tuomisto Pekka, erityisasiantuntija, kasvinsuojelu, kasvintuotanto .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0400 891 889
Vallinhovi Sari, erityisasiantuntija, kasvintuotanto, nurmi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0400 764 217
Vihlman Katariina, asiantuntija, kasvintuotanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 582 6775
Vihonen Erkki, asiantuntija, luomukasvintuotanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 678 7689

sähköposti: etunimi.sukunimi@proagria.fi

TEE TILAUS ENSI TILASSA,  

että saat suunnitelmasi 
ajoissa! 

J oko tiedät miten paljon 

tilallasi  on mahdollista 

saada tukea? Mihin ym-

päristökorvauksen toimenpi-

teisiin tilallasi kannattaa si-

joittua? Miten paljon tilallani 

on mahdollista saada eläin-

ten hyvinvointikorvausta?

NYT ON OIKEA AIKA ENNA -

KOIDA, miten uudistuvat tuet 

vaikuttavat tilasi tulokseen! 

ProAgrian asiantuntijoiden 

opastuksella ja tukimuutos-

ten ennakointiin kehitetyn 

työvälineen, Tukipuntarin 

avulla tukimuutosten arvi-

ointi tapahtuu helposti. Tu-

kivalintoja on hyvä lähteä 

selvittämään hyvissä ajoin 

ennakkoon, jotta tukihaun 

aikaan tilalle sopivimmat va-

linnat ovat selvillä ja toisaal-

ta ehditään vielä reagoimaan 

ajoissa esimerkiksi viljely-

suunnittelussa, lannoitteiden 

ja lannan käytön suunnitte-

lussa sekä eläinten hyvin-

vointikorvauksen mahdolli-

suuksien selvittämisessä.

SELVITÄMME PARHAAT  ym-

päristökorvauksen ratkaisut, 

eläinten hyvinvointikorvauksen 

mahdollisuudet ja pellon käytön 

vaihtoehdot Tukipuntarin avulla. 

Saat tilakohtaisen kokonaistuki-

määrän arvion ja vaihtoehdot pel-

lon käytön muodoista erityyppi-

sille alueille.

T I L AN ON MAHDOLL IS TA 

K ASVAT TA A  TUK IMÄÄRÄÄ 

huomattavasti oikeilla, tilan toi-

mintaan luontevasti soveltuvil-

la toimenpiteillä, joilla voidaan 

samalla parantaa esimerkiksi 

maan kasvukuntoa tai eläinten 

tuotostasoja. Suurimpia muu-

toksia tukimuutoksissa aiheutta-

vat uuden ympäristökorvauksen 

ja eläinten hyvinvointikorvauk-

sen valinnat. Oikeilla valinnoil-

la varmistetaan parhaat tukirat-

kaisut ja kannattavimmat pellon 

käytön vaihtoehdot tilalle. 

JUHA -MATTI TOPPARI

asiantuntija
talous, kasvi-, sika- 

 ja siipikarjatilat

OTA YHTEYTTÄ PROAGRIA ETELÄ -
POHJANMAAN ASIANTUNTIJOIHIN! 

Selvitämme tukien määrän tilallasi 
tukipuntarin avulla! Tukipuntari on osa Neuvo 
2020-järjestelmää eli puntarin käyttö on tilallesi 

vain alv:n osuuden hintainen!

I N V E S TO I N T I R A H O I T U S T E N

HAKU SIIRTYY TOUKOKUULLE.  
Uuden ohjelmakauden ra-
hoituspäätökset siirtyvät syk-
syyn.  Muutoksia aikaisem-
paan on paljon. 

OLEELLINEN MUUTOS ON maa-
taloudesta saatavan yrittäjä-
tulorajan nouseminen 25 000 
euroon. Lievennyksenä on se, 
että yrittäjätulorajaa ei sovel-
leta lainkaan salaojituksessa, 
yhteiskonehankinnoissa sa-
donkorjuuseen, mehiläista-
loudessa eikä työympäristöä, 
tuotantohygieniaa, eläinten 
hyvinvointia tai ympäristön 
tilaa edistävissä investoin-
neissa. 

VALINTAPERUSTEISTA : Jatkos-
sa kaikkien hakemusten täy-
tyy täyttää tietyt peruskritee-
rit, että ne voidaan ottaa edes 
käsittelyyn. Lisäksi tulee jo 
aikaisemmin esillä ollut ns. 
ranking-malli, eli kaikki ha-
kemukset asetetaan järjestyk-
seen ja vain parhaat saavat ra-
hoituksen sen mukaan miten 
varat riittävät.

INVESTOINTIRAHOITUKSEN 

TUKIRAJA nousee 1 500 000 € 
/ hanke kolmen verovuoden 
jakson aikana.

T I LOJEN  SUKUPOLVENVA IH -

DOKSIIN myönnettävä Nuoren 
viljelijän aloittamisavustus 
täytyy aina hakea luonnos-
luovutus-kirjalla. Haku alkaa 
maaliskuulla ja on voimassa 
sen jälkeen jatkuvasti.

INVESTOINTITUKIHAKU ALKAA 
toukokuussa, päätöksiä teh-
dään elokuusta alkaen.

ESITYKSET OVAT VIELÄ LUON-

NOKSIA eli saattavat muuttua, 
koska valtioneuvoston ase-
tuksia ei ole vielä hyväksytty 
eduskunnassa, rakennetukea 
koskeva laki on tullut voi-
maan 1.1.2015 alkaen. 

VALINTAPERUSTEISSA OLEVAT 

KUUSI KRITEERIÄ OVAT:

1.Vaikutus tuen kohteena olevan 

yrityksen talouteen (25 %) 

2.kilpailukykyyn (20 %)

3.ympäristöön (20 %) 

4.tuotanto-olosuhteisiin (15 %) 

5.vaikutus ohjelman muiden  

tavoitteiden toteutumiseen, 

esim. jos kyseessä on  

yhteishanke (10 %)

6.  elinkeinon merkitys kokonais 

tulonmuodostuksen kannalta 

 ja tuettavan hankkeen 

vaikutus (10 %). 

JUHA -MATTI TOPPARI

asiantuntija
talous, kasvi-, sika- 

 ja siipikarjatilat

ERKKI 

RIIHIKANGAS

erityisasiantuntija
talous, maitotilat

Kotieläintuotanto:

Lypsy- ja lihakarja
Lammas- vuohi
Sika
Hevoset
Lihasiipikarja
Turkistuotanto
Kasvituotanto
Kuivaamot
Salaojitus
Yhteiskoneet
Kasvihuoneet
Muut
Konevarasto
Tuote- tarvikevarasto
Myyntikunnostus
Maatilan energiatuotanto
Työympäristön parantaminen

Avustus- %

35*)
35*)
30*)
30
20*)
  -

25**)
30
10
30*)

20
30
30
35
30

Korkotuki-

laina- %
35*)
35*)
30*)
30
20*)
  -

25**)
30
10
30*)

20
30
30
35
30

Tukitaso 

Yhteensä- %
35*)
35*)
30*)
30
20*)
  -

25**)
30
10
30*)

20
30
30
35
30

*)  = nuorille 10 %:n korotus  ** )= yhteishankkeissa 5 %:n korotus

MAAKUNNALLISESTI :

JUHA-MATTI TOPPARI
Kasvi-, sika- ja siipikarjatilat
043 825 2806 

ERKKI VIHONEN
asiantuntija, luomu,  
kasvintuotanto
040 678 7689 

KRAATARI VUOKKO    
Nautatilat
040 169 6557

MÄNTYHARJU JOHANNA (L) 
Maitotilat 
040 512 1901

SARI VALLINHOVI
erityisasiantuntija, 
kasvintuotanto, nurmi 
0400 764 21

L = Myös luomutilat
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HEVOSTUTKIMUSLUOMU HEVOSTUTKIMUSLUOMU

LUOMUN MAHDOLLISUUKSIA 2015

L uomun kysyntä kas-
vaa maltillisesti jo-
ka vuosi enemmän 
kuin muu elintarvi-

kemyynti. Ministeriössä ja 
hallituksessa on sitouduttu 
tukemaan luomua kuin myös 
Euroopassa luomulle näyte-
tään vihreää valoa. Tämä nä-
kyy tulevan kauden tuissa se-
kä muissa mahdollisuuksissa 
luomun suhteen. Luomutuet 
ovat ainoita tukia jotka nou-
sevat. Tuleva luomulisä tulee 
olemaan 160 €/ha kasvintuo-
tannossa ja kotieläintuotan-
nossa 134€/ha, kun eläinti-
heys täyttää 0,3ey/ha

LUOMUSOPIMUKSEN TEHNEET 

TILAT ovat sitoutuneet tiettyi-
hin sääntöihin, jolloin tilalla 
tehdään säännöllisesti tarkas-
tus ja luomusuunnitelman, 
viljelykierron sekä varasto-
kirjanpidon tulee olla hyvin 
hoidetut ja ajan tasalla. Myös 
käytettävien siementen luo-
mualkuperä kiinnostaa tarkas-
tajaa. Kesäisin kasvukaudella 
tapahtuva tarkastus keskittyy 
myös rikkakasveihin ja pel-
tojen yleiseen kasvukuntoon. 
Eläintiloilla tulee mukaan 
eläinten rekisteröinti, olosuh-
teet ja kirjanpito ruokinnan 
sekä laidunnuksen osalta. 

LUOMUSTA SAATAVA KANNAT-

TAVUUS on mahdollistanut 
monen tilan kehittymisen ja 
laajenemisen. NEUVO2020 
-neuvontajärjestelmä takaa 
luomutiloille ja luomuun 
suunnitteleville paljon mah-
dollisuuksia kehittää ja kar-
toittaa tilan luomua tai luo-
muun siirtymistä. 

PALVELUPAKETTI 
LUOMUKASVITILOILLE
ProAgria Etelä-Pohjanmaa tarjoaa palvelupakettia 
luomukasvitiloille. Paketti on tarkoitettu tiloille, jotka 
haluavat kehittää tuotantoaan ja näin parantaa 
tilan taloutta. Palvelupaketissa tehdään tilalle 
viljelysuunnitelma, kasvukauden aikainen kasvustokäynti 
ja tuotantokustannuslaskelma. Paketin hankkinut 
asiakas pääsee hyötymään ProAgrian vertailutiedoista ja 
verkostoista. Palvelun hinta määräytyy tilakoon mukaan, 
mikä tarkoittaa 100 ha tilalla noin 14 € / ha+alv. Kysy 
lisää LUOMU ViljelyKasvusta ja sen räätälöimisestä 
tilallesi luomukasvintuotannonasiantuntijoilta.

ERKKI VIHONEN

asiantuntija, luomu, kasvi

ULLA -MAIJA LESKINEN

erityisasiantuntija, 
luomu, kotieläintuotantot

Viljan lajikekokeita luomutilalla

P roAgria Etelä-Pohjan-
maa toteutti kesällä 
2014 viljan lajikekokeita 

luomutilalla valtakunnallise-
na yhteistyönä. Havaintopaik-
kakuntia oli seitsemän ympäri 
Suomea. Eteläpohjalaiset laji-
kekokeet toteutettiin Lapual-
la.  Koelohko perustettiin vi-
herlannoitusnurmen jälkeen. 
Lisälannoitteena koelohko 
sai 20 tn naudankuivikelanta-
kompostia.  Kaurakokeissa la-
jikkeina olivat Iiris, Eemeli ja 
Akseli.  Hyväkuntoisella loh-
kolla kauran satotaso oli 4000–
4500 kg/ha.  Kasvustohavain-
tojen ja Megalab- analyysin 

mukaan kasvustoja vaivasi 
mangaanin puute.  Vehnän 
lajikekokeessa lajikkeina 
olivat  Wanamo, Quarna ja 
Anniina.  Vehnän satotaso 
vaihteli 3300 (Anniina) 4000 
(Wanamo) kiloon hehtaarilta.  
Ohrasta lajikkeina olivat  Mit-
ja, Harbinger ja Edwin.  Ohran 
satotaso jäi kolmeen tuhan-
teen kiloon hehtaarilta.  Li-
sätietoja luomulajikekokees-
ta löytyy osoitteesta: www.
proagria.fi/blogit/luomublogi

LUOMUVILJOJEN HAVAINTO -

KOKEET  toteutettiin laajana 
yhteistyönä eri luomuviljelyn 

SELEENIN SAANTI 
LUOMUELÄIMILLÄ

JARI LUOKKAKALLIO

asiantuntija
luomu, kasvintuotanto, energia

T ilanne on verrattain 
heikko Etelä-Pohjan-
maalla, jossa tunne-

tusti on maaperässä vähän se-
leeniä. Luomuväki on tiedos-
tanut tilanteen hyvin, mutta 
tavanomainen tuotanto voi 
tässä kanssa parantaa karjan-
sa tilannetta, jos oireita alkaa 
ilmetä. Kun mietitte eläinten 
seleenin saantia, kannattaa 
tutkituttaa seleenitaso joko 
maidosta tai rehusta. Selee-
nin puutosta voi epäillä, jos 

eläimet ovat laihahkoja ja so-
lutasot ovat koholla. Seleenita-
sojen tulkinnassa voit olla yh-
teydessä ProAgrian asiantun-
tijoihin tai eläinlääkäriin.

Järjestämme sekä päivä- että iltaopetuksena luomuperuskurssit. 
Molemmat kokonaisuudet järjestetään Seinäjoella. 

LUOMUPERUSKURSSIT 
KEVÄÄLLÄ 2015

Päiväkurssi: 2. -  4.2 ja18.- 19.02-2015 kello 9 -15.30. 
Iltakurssi: 3.–5.3.2015 ja 10.–12.3.2015, kello 16.30 – 21.30. 

Molemmissa kohderyhmänä ovat kotieläintilat. Luomutukisopimus edellyttää yhteensä viiden 
kurssipäivän tai kuuden kurssi-illan käymistä huhtikuun loppuun mennessä. Luomuperus-
kurssin (sisältäen yhteensä 5 kurssipäivää tai 6 kurssi-iltaa) hinta 70 € kurssipäivä / ilta  tai 
350 € koko kurssi. 

Kysy lisää: 

• Ulla-Maija Leskinen p. 040 5045 591, ulla-maija.leskinen@proagria.fi
• Jari Luokkakallio p. 0400 297 235, jari.luokkakallio@proagria.fi
• Erkki Vihonen p. 040 6787 689, erkki.vihonen@proagria.fi

edistämishankkeiden sekä 
Luonnomukaisen tuotannon 
edistämissäätiön kanssa.  Yh-
teistyössä olivat mukana myös 
Agrimarket, K-Maatalous, 
MTT, Boreal Kasvinjalostus, 
Tilasiemen ja Peltosiemen. 

Huoli seleenin tarpeesta ei 
ollut aiheeton. 

Oletko kiinnostunut luomusta? Onko tilasi jo luomussa ja haluaisit kehittää tilaasi? 
Nyt on siihen hyvät mahdollisuudet!

OLISIKO LUOMU

tilallasi mahdollisuus?



10 ProAgria Etelä-Pohjanmaa itua  1 • 2015 11

HEVOSTUTKIMUSSARKA-MESSUT RAKENTAMINEN

S arka-messut on va-
kiinnuttanut paik-
kansa maatalous-
alan messuina. Pro-

Agria Etelä-Pohjanmaa on 
ollut mukana Sarka-messuil-
la niiden alusta alkaen. Tänä 
vuonna ProAgrian osastolla 
erityisinä teemoina ovat 

Tervetuloa tapaamaan meitä 

SARKA-MESSUILLE
tilipalvelut, tuotosseuran-
ta, kasvipaketit sekä tietys-
ti rakennussuunnittelu. Jos 
tulevaisuudessa siintää ra-
kentaminen, kannattaa osas-
tollamme käydä tilaamassa 
rakentamisen tarveselvitys. 
Jättämällä tällä aukeamalla 
olevan kilpailulipukkeen 

osastollemme, saavat 50 
ensimmäistä mukaansa vii-
me vuonna valmistuneen 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
historia-kirjan. Kaikki li-
pukkeen palauttaneet osal-
listuvat arvontaan, jossa 
päävoittona on ilmainen 
maanäytteenotto.  

R önnvikin tila Pälkäneen 
Laitikkalan kylässä on 
erinomainen esimerkki 

innovatiivisesta maataloudes-
ta. Tila käyttää sähköenergiaa 
vuosittain 350 000 kwh/v, jos-
ta maatalouden osuus 230 000 
kwh/v. Sähköenergian käyt-
töön päästiin vaikuttamaan 
kun broilerihallien valais-
tuksen uusiminen tuli ajan-
kohtaiseksi. Energian säästön 
saavuttamiseksi valaistus pää-
tettiin toteuttaa Led-valoilla.

VAL A IS TU S INVE STO INT I  to-
teutet t i in yhteistyössä 
LeaseGreen Oy:n kanssa. 
Toteuttamismalli pohjautuu 
ESCO-periaatteeseen.

–  Tein sopimuksen va-
laistuksen vaihdosta ja rahoi-
tuksesta suoraan LeaseGreen 

Oy:n kanssa, kertoo yrittäjä 
Kalle Rönni.

–  Maksamme investointia 
takaisin kuukausierissä viiden 
vuoden ajan. Kuukausierän 
suuruus määräytyy laskennal-
lisen ja toteutuneen energian 
säästön mukaan.

SO P IMU SK AUD EN  JÄ LK E EN 
energiansäästö jatkuu ja jää 
yrittäjän hyödyksi. Laitteil-
la ja asennuksella on viiden 
vuoden takuu.

ENERGIAN SÄÄSTÖN  lisäksi 
isäntä korosti hankkeen to-
teutuksen sujuvuutta. Kun 
rahoitus, urakoitsija ja pro-
jektinjohto on ammattilaisten 
käsissä jää yrittäjälle aikaa 
keskittyä olennaiseen. Lisäksi 
takuuaikana lampun vaihdot 

ja järjestelmän korjaukset 
kuuluvat palvelun tarjoajalle

ESCO -RATKAISUSTA itse tilaa-
ja ei maksa valaistusjärjestel-
mästä toimitusvaiheessa, vaan 
valaistuksen suunnittelus-
ta, hankinnasta ja huollosta 
vastaa ulkopuolinen yrittäjä. 
Tilaaja maksaa, erillisen so-
pimuksen mukaisesti, ESCO 
-yrittäjälle saavutetusta ener-
giasäästöstä. ESCO -mallia 
käytetään yleisesti teollisuu-
dessa ja julkisella sektorilla. 
Maatalouden puolella toteu-
tuneita kohteita vain muuta-
mia. 

Innovatiivinen energiainvestointi

TUNNETKO JO RAKENTAMISEN UUDET VELVOITTEET?
PROAGRIA TILIPALVELUT. Ve-
rottajalle pitää nykyään jättää 
rakentamisilmoitukset urak-
ka- ja työntekijätiedoista. Il-
moittajina ovat niin yritykset 
kuin kotitaloudetkin. Menet-
telyllä verottaja pyrkii kitke-
mään rakennusalalla olevaa 
harmaata taloutta. Lisäksi py-
ritään parantamaan rakennus-
työmaiden työturvallisuutta.
Urakkatiedot ja työntekijätie-
dot annetaan eri perusteilla. 
Lisäksi tiedonantovelvolli-
suuden raja-arvot määräytyvät 
kummassakin ilmoituksessa 
eri perustein. Ilmoitukset ovat 
siis itsenäisiä eivätkä välttä-
mättä liity toisiinsa. 

KUUK AU S I T TA IN .  Yritykset 
ja itsenäiset ammatinharjoit-
tajat tekevät ilmoituksen ra-
kennusaikana kuukausittain. 
Myös maanviljelijä kuuluu 
tähän kuukausittaisen ilmoi-
tusvelvollisuuden piiriin, jos 
rakentaminen liittyy hänen 

yritystoimintaansa. Jokaisen 
rakentamiskuukauden tiedot 
täytyy ilmoittaa viimeistään 
kohdekuukautta toisena seu-
raavan kuukauden viidentenä 
päivänä.

RAKENTAMISILMOITUKSET  pi-
tää jättää verottajalle sähköi-
sesti joko verkkolomakkeella 
suomi.fi- tai tiedostona ilmoi-
tin.fi-palvelun kautta. Maan-
viljelijät voivat lähettää il-
moitukset käyttämällä henki-
lökohtaisia pankkitunnuksia. 
Katso-valtuutuksella kirjan-
pitäjä voi lähettää ilmoitukset 
viljelijän puolesta. 

LAIMINLYÖNTIMAKSU.  lmoi-
tusvelvollisuuden laimin-
lyönnistä seuraa enintään  
15 000 euron laiminlyönti-
maksu. Seuraamuksen suu-
ruuteen vaikuttaa laiminlyön-
nin laajuuden ja laadun lisäk-
si tilaajan ja sopijaosapuolen 
välisen sopimuksen arvo.

Kotitaloudet ovat ilmoitus-
velvollisia, jos rakentaminen 
edellyttää rakennuslupaa. 
Tietojen ilmoittamisella ei 
ole euromääräistä alarajaa. 
Yksityishenkilöiden tarvitsee 
ilmoittaa kaikki rakennus-
luvan alaiset työt pääsään-
töisesti vain kerran ennen 
loppukatselmusta. Tiedot voi 
jättää verkkolomakkeella suo-
mi.fi-palvelussa tai tulostetta-
valla paperilomakkeella, joka 
löytyy vero.fi-sivulta.

PROAGR IA  T I L I PALV ELUJEN 

AS IAKK A ANA  rakentamisil-
moitusten lähettäminen sujuu 
helposti Katso-valtuutuksen 
avulla. Lisätietoja rakentamisil-
moituksista saat verottajan si-
vuilta tai ottamalla yhteyttä 
ProAgria Tilipalveluihin. Lisä-
tietoja myös kotisivuillamme 
ajankohtaista-osiossa. 

Kevään kylvöille!

www.tilasiemen.fi

Kiikan Tilapakkaamo Oy
Isokyrö, p. 0400 564 004 
kiikan.tilapakkaamo@tilasiemen.fi
Suokkaan pakkaamo
Kauhajoki, p. 040 502 7257 
petri.suokas@tilasiemen.fi

Kysy myös:
•	 Timoteit
•	 Nurmiseokset
•	 Kerääjäkasvit
•	 Palkokasvit 

AkseliBORRiinaBOR
Uutuus!

KAURAT

ElmeriBOR WolmariBOR
StreifLuhkas

Uutuus!

OHRAT

AnniinaBOR WellamoBOR
KEVÄT- 
VEHNÄT

ApolloBOR CordeliaBOR

TrapperBOR

ÖLJY- 
KASVIT

Paikalliset pakkaajamme:

ProAgria Etelä-Pohjanmaan jäsenenä saat selvää säästöä

Maatilajäsenemme saavat palveluistamme 5 %:n alennuksen. Vain muutamat 
palvelut ovat alennuksen ulkopuolella. Maatilajäsenen jäsenmaksu 80 € tulee 
aika pian maksettua, erityisesti jos käyttää palvelujamme paljon. Maatilajäsenyys 
oikeuttaa myös alennuksiin Seilabin palveluista. 

OLETKO JO JÄSENEMME?

Kirjoita etusivun hakukenttään Jäsenyys. Voit liittyä  jäseneksemme myös 
Sarka-messuilla Seinäjoki Areenassa 30. - 31.1.2015. Olemme osastolla C1. 

Lue lisää kotisivuiltamme: ETELA-POHJANMAA.PROAGRIA.FI

Nimi:

Osoite:

email:

Puhelin:

Tuotantosuunta:

Palvelu, josta haluan tietoa:

Palauta kuponki osastollemme ja osallistu arvontaan. Päävoittona 
koneellisen maanäytteenoton 50 ensimmäistä hehtaaria ilmaiseksi.

A
R

V
O

N
TA

K
U

P
O

N
K

I

TERVETULOA 

OSASTOLLE C1 

SARKA -MESSUT 

Seinäjoki Areena

30. – 31.1.2015

OSASTOLLAMME ESITTELYSSÄ MM. 
•    kasvipaketit
•    uudistunut tuotosseuranta ja tuotannonohjaus 
•    rakennussuunnittelu
•    rakentamisen tarveselvitus
•    Neuvo 2020
•    tilipalvelut

PROAGRIA TILIPALVELUT

VILLE HAKALA

asiantuntija, energia

 JUHANI TORKKO

asiantuntija, talous

KALLE RÖNNI on tehnyt energiainvestoinnin Esco-sopimuksen kanssa. 

Tervetuloa Sarka-messuille
osastollemme C1
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ROHKEILLA VALINNOILLA

on saatu aikaan toimiva 
pihatto.

TUOTANNONTASON YLLÄPITO vaatii jatkuvaa 
tarkkuutta sekä jatkuvaa seurantaa kertovat Leino 
ja Saija Isoaho.

E L I N A T I I N A N E N  toimi kohteen suunnittelijana ja  
projektinjohtorakennuttajana Leino Isoahon kertomien 

toiveiden mukaan. Hankkeen lopussa kerätään palau-
tetta siitä mikä meni hyvin ja mitä tehtäisiin nyt toisin.

UPEA UUSI PIHATTO PYSTYYN 
ISÄNTÄVÄEN ROHKEILLA 

VALINNOILLA

Maatalousyhtymä Isoahon uudessa pihatossa on lypsetty roboteilla jo reilun vuoden verran.
Isäntäväki ja eläimet ovat viihtyneet uudessa pihatossa hyvin! Yritystä luotsaavat Arja ja Leino Isoaho 

Saija Isoahon kanssa maatalousyhtymänä Kokkolan Ullavassa. 

P ihaton alustava luonnossuun-
nittelu aloitettiin keväällä 2011 
kun tilanväki otti yhteyttä Pro-
Agrian Rakennussuunitteluun 
kertoen tarvitsevansa pihat-
tosuunnittelua. Tilanväki oli 
käynyt tutustumassa monessa 

pihattonavetassa ennen suunnittelun aloittamis-
ta joten heille oli muotoutunut ajatus millainen 
pihaton pitäisi olla.

LÄHTÖKOHTA

Isoahojen pihaton suunnittelun peruslähtökoh-
dat olivat: pihattorakennukseen tulee lehmäpai-
kat vähintään kahdelle robotille sekä tilat koko 
hiehokarjalle eli kahden maitotilan karjat yhdis-
tettäisiin uuteen pihattoon, tavoitteena eläinten 
hyvinvointia huomioiva mitoituksiltaan väljä 
pohjaratkaisu jota pystytään tarvittaessa jouhe-
vasti sisäisellä laajennuksella laajentamaan vaik-
ka kolmannen tai neljännen robotin käyttöön, pi-
larilinjoja mahdollisimman vähän, ruokintapöytä 
keskelle rakennusta, lantamuotona olisi lietesys-
teemi sekä robottilypsy.

SUUNNITELMAT

ProAgrian Rakennussuunnittelu toteutti pi-
haton luonnosvaiheen ja rakennusaikaiset 
ark-suunnitelmat.  Sekä johti myös kohteen 
rakennesuunnittelun, lvis-suunnittelun sekä 
erilaisten laite- ja kalustetoimittajien suunni-
telmien yhteensovittamisesta. Haastetta koh-
teen suunnitteluun toi täysin uudenlaisen 
ruokintatekniikan erilaisten teknisten laittei-
den ja niiden aiheuttamien reunaehtojen so-
vittaminen rehukeskuksen eri rakennusosiin. 
Suunnittelun alkuvaiheesta lähtien laskettiin 
rakentamisen kustannusarvioita ja ProAgri-
an talousasiantuntijat laskivat investoinnin 
kannattavuuslaskelmia.  Maidontuotannon ja 
ruokinnan asiantuntijat ProAgriasta ovat ol-
leet mukana suunnittelemassa ruokinnallisia 
ratkaisuja tavoitteena hyvä maidontuotannon 
tulos, ruokinnan helppous sekä eläinten hy-
vä terveys . Faba-palvelut ovat olleet mukana 
eläinten hankinnan suunnittelussa ennen laa-
jentamisvaihetta, sekä nyt tuotannon aikana. 
Myös paikallinen eläinlääkäri osallistui suun-
nitelmien kommentoimiseen.

 ELINA TIINANEN

asiantuntija, 
rakennussuunnittelu

 ELINA TIINANEN

asiantuntija, 
rakennussuunnittelu

AIKATAULUA

Ympäristölupa haettiin loppusyksystä 2011 ja 
ympäristölupa valmistui loppukesällä 2012, jon-
ka jälkeen haettiin rakennuslupa sekä rahoitus 
joulukuussa 2012. Alkuvuodesta 2013 lyötiin 
lukkoon pihaton lantakäytävien pintalantaraap-
paratkaisu, sekä eläinten ruokintatapa ja laitteet. 
Samaan aikaan ProAgrian Rakennussuunnittelu 
toteutti kohteen tarjouspyyntövaiheen, jonka tu-
losten jälkeen alkoi rakentaminen. Huhtikuun 
puolivälistä marraskuun loppuun 2013 oli kii-
vasta rakentamisaikaa, jonka jälkeen pihatto-
navetta otettiin käyttöön. 

PIHATOSSA ON 158 LYPSYLEHMÄPAIKKA , sekä 
hiehokarja päälle. Peltoa on 158 ha.  Pihattora-
kennus on 3+3 rivinen makuuparsipihatto, jossa 
ruokintapöydän leveys on 3,6m ja se on keskellä 
rakennusta. Rakennuksella on 35,6 m leveyttä, 
pituutta 104,8 m rehukeskuksineen, sekä pitkällä 
sivulla pattina 15,9 m x 6,3 m toimisto ja sosiaa-
litilat sekä maidonhuoltotilat tekniikkatiloineen. 
Neliöitä rakennuksessa on kaikkineen 3831 m2.

MOLEMMIN PUOLIN RUOKINTAPÖYTÄÄ  lypsä-
vät lypsyrobotit. Ruokinnan toteuttamistapaa 
tilanväki harkitsi pitkään ja loppujen lopuksi he 
päätyivät Lelyn uuteen automaattiseen ruokin-
tajärjestelmään, joka otettiinkin tilalla Suomen 
ensimmäisenä käyttöön. Rehua liikkuu päivän 
aikana noin 12 000 kg. 

PIHATON LANTARAAPPAKÄYTÄVIEN sekä uusi-
en lietesäiliöiden 2 x 2500 m3 alla on maaläm-
mön keruuputket, jotka ottavat saadun lämmön 

maalämpöpumpulla talteen ja lämmittävät aputi-
loja sekä rehukeskusta. Maitotankkina on 15 000 l 
pystysiilotankki. Maidon jäähdytyksen yhtey-
dessä lämmönvaihtimen avulla kerätään maidon 
lämpö talteen ja varastoidaan 2000 l lämmin-
vesivaraajaan. Tämä saatu lämpö voidaan hyö-
dyntää pesuvesien, käyttöveden sekä lehmien 
juomaveden yhteydessä, että myös tarvittaessa 
rakennuksen lämmitykseen. 

ILMANVAIHDON POISTOILMA poistuu painovoi-
maisten hormien kautta ja seinillä on tuloilma-
aukkoina 2,1 m ilmatäytteiset ilmapussiverhot, 
jotka ovat kesällä isäntäväen mukaan verratto-
mat. Poistohormien yhteydessä vesikaton har-
jalla on valokatekaistaleet molemmin puolin 
harjaa.

ISÄNTÄVÄKI KERTOO että pihaton sisäänajo-
vaiheessa on pitänyt tutustua ja perehtyä uu-
sien laitteiden ja työvaiheiden toimintaan 

perusteellisesti. Samalla on huomattu että tuo-
tannontason ylläpito vaatii jatkuvaa tarkkuutta 
sekä jatkuvaa seurantaa. Uusien työrutiinien si-
säänajossa on tehtykin pieniä työtä helpottavia 
yksityiskohtia nyt jälkeenpäin, joiden sisustami-
nen on ollut järkevää vasta nyt kun rakennus on 
ollut jo käytössä. 

ASIOITA MITÄ NYT TEHTÄISIIN TOISIN : siemen-
nysikäiselle karjalle ei lukkoaitoja (repivät kor-
vamerkkejä) vaan vinoputkiaitaa tai niskaput-
kiaitaa, pikkuvasikkaosaston yksilökarsinoiden 
nesteiden keräys, lantaraappojen lietteenpudo-
tusaukot isompina kokoojakourussa, rakentami-
sen aikataulutusta sekä roolijakoja eri toteutus-
osapuolien välillä olisi voinut vielä paremmin 
jäntevöittää ja tarkentaa. 

RAKENNUKSEN TUNNUSLUKUJA
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MAITOTILAT

terveydenhuolto-
eläinlääkäri, 
maitotilat

ProAgria Etelä-Pohjanmaa
043 824 8030

SEIJA
PERASTO

T uotosseurannan 
tilaisuudet keräsi-
vät hyvin osanot-
tajia. Viivakoodi-

pullot kiinnostavat yrittäjiä 
erityisesti työn helpottumisen 
näkökulmasta. Huhtikuussa 
käyttöön tuleva maitonäyt-
teestä otettava tiineystesti, 
joka on jo alkuvuodesta koe-
käytössä, kiinnostaa tosi mo-
nia tuottajia. Eläinlääkärimme 
Seija Perasto on mukana tes-
tin käyttöönotossa.

TILOILLE TULEE TEKSTIVIESTI -

MUISTUTUS  koelypsystä sen 
jälkeen, kun tilan koelypsy-
päivä ensimmäisen mitta-
lypsyn yhteydessä on tallen-
tunut Laskentakeskukseen. 
Myös tuotosseurannan laatu-
pisteet tulevat avuksi oman 

tilan tiedon laadun paranta-
misessa.

T U OTO S S E U R A N N A N  M U U -

TOKSISTA voi kysyä asian-
tuntijoiltamme. Välttämättä 
tilatasolla ei tarvitse muuttaa 
toimintaa kovinkaan paljon. 
Muutos antaa mahdollisuu-
den muuttaa omia toiminta-
tapoja ja ottaa tuotosseuran-
nasta enemmän irti. 

T U OTO S S E U R A N TA A N  L I I T -

TYVÄ TYÖ KESKITETÄÄN  Pro-
Agria Etelä-Pohjanmaalla 
kuudelle asiantuntijalle. Viisi 
asiantuntijaa hoitaa tuotos-
seurannan tehtävien lisäksi 
myös ruokinnansuunnittelua 
ja tuotannon ohjausta. Tuotos-
seurannan tekninen asiantun-
tija Tiina Lampen keskittyy 

TUOTOSSEURANTA UUDISTUI 
VUODEN ALUSSA
Tuotannonohjaus on tuotosseurantaa tukeva palvelu. 
Sen avulla parannat maidontuotannon kannattavuutta. 

TILAA 

TUOTANNONOHJAUS : 

Analysointia, 

tavoitteita ja parempaa

kannattavuutta.

AULI 

YLI-RAHNASTO 

Suupohja

MARIANNE 

MINNI

Seinäjoen 
seutu,
Kyrönmaat

PÄIVI PALONEVA

Järviseutu ja 
kuusiokunnat

TIINA LAMPEN 

teknikkopalvelut
koko maakunnan 
alueella, 
AMS-tilat

MIRVA 

PIETILÄ 

Evijärvi ja 
Kauhava

TEIJA ONKAMO-HILL  

Jalasjärvi, Kurikka, 
ja Seinäjoen seutu, 
Maitomittareiden 
testaus ja AMS -tilat

TUOTOSSEURANNASTA VASTAAVAT: 
TUOTOSSEURANTAA toteuttaa meillä: 

U usi lääkitsemislain-
säädäntö tuli voimaan 
joulukuun alussa, ja 

se koskee tuotantoeläimelle 
määrättyjä lääkkeitä ja lääke-
rehuja.  Eläimen omistajan tai 
haltijan on merkittävä kirjan-
pitoon kaikki eläinlääkärin, 
omistajan tai haltijan itsensä 
tai muun henkilön tuotanto-
eläimille antamat lääkkeet tai 
lääkerehut.  Kirjanpidosta on 
käytävä ilmi ainakin seuraavat 
tiedot: eläimen tai eläinryh-
män tunnistustiedot (korva-
numero), lääkityksen antopäi-
vämäärät, lääkityksen aloittaja 
(eläinlääkäri/ eläimen omis-
taja tai haltija tai näiden val-
tuuttama henkilö), lääkkeen 
tai lääkerehun käyttöaihe, 
lääkkeen nimi, lääkkeen tai 
lääkerehun määrä, lääkkeelle 
tai lääkerehulle määrätty va-
roaika sekä lääkkeen tai lääke-
rehun myyjä (eläinlääkäristä 
riittää myös tunnusnumero). 

MYÖS K A IKK I  R ESEPT I T  JA 

K I R J A L L I S E T  S E LV I T Y K S E T 
lääkkeen tai lääkerehun luo-
vutuksesta sekä eläinlääkäril-
tä, apteekista tai lääkerehun 
luovuttajalta saadut muut 
tositteet on säilytettävä. Lää-
kityskirjanpitoa pitää säilyt-
tää viisi vuotta lääkityksen 
loppumisesta.

OLIS I  HY VÄ KIRJATA LÄÄKI -

T YKSET  NASEVA AN,  jolloin 
kaikki tarvittavat tiedot ovat 
varmasti kirjattuna. Monis-
ta eläinlääkäriohjelmistoista 
saadaan lääkitykset siirrettyä 
Nasevaan, mutta omistajan it-
se hyvä aika ajoin varmistaa, 
että ne myös ovat sinne siirty-
neet ja omistajan itsensä aloit-
tamat lääkitykset ovat myös 

varmasti siellä. Vasikkamer-
kinnöissä eläinlääkäriohjel-
mistoista siirtymistä rajoittaa 
esimerkiksi, se että vasikka ei 
ole vielä eläinmerkkirekiste-
rissä. 

TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRIN 
PALSTA
Voit lähettää lisää kysymyksiä terveydenhuoltoeläinlääkäripalstalle Itua-lehteen 
nautojen terveyteen liittyen osoitteeseen seija.s.perasto@proagria.fi

KYSYIMME: 

Uusi lääkitsemislaki, 
mitä se edellyttää?

UUT TA  L ÄÄK EL A INSÄÄDÄN -

NÖSSÄ on lääkkeiden varalle 
luovuttaminen. Tällöin Nase-
vaan kuuluminen ja lääkitys-
kirjanpidon pitäminen siellä 
on pakollista. 

teknisiin kysymyksiin, kuten 
tiedonsiirtoon automaattilyp-
syssä tai viivakoodipullojen 
tallentamiseen sekä koelyp-
syn tekemiseen.

MUUT KOTIELÄINASIANTUNTI-

JAT eivät tee enää tuotosseu-
rantaa perustyötä. He keskit-
tyvät ruokinnan-  ja tuotannon 
ohjaukseen eli navettakäyn-
teihin ja tulosten analysoin-
teihin sekä muihin maitotilan 
palveluihin. 

HALUATKO ETTÄ KANSSASI ANALYSOIDAAN TULOKSIA? 
Määritetään tavoitteita? Jos vastasit kyllä, 
tuotannonohjaus on se palvelu, jota tilasi tarvitsee.

ENSIMMÄISELLÄ TAPAAMISELLA 

mietimme toimintatavat tuottavampaan tekemiseen
•    Katsotaan läpi karja, rehut ja navetan työt 
•    Hyödynnetään tuotosseuranta- ja muita  

tuotantotietoja päätösten pohjana 
•    Autetaan tavoitteiden kirkastamisessa

JATKOPALVELUSSA
tartumme kanssasi yrityksesi tavoitteisiin
•    Yksilöllisen kehityssuunnitelman tekeminen ja  

toteuttaminen yhdessä tavoitteiden saavuttamiseksi
•    Tilakäynneillä tai toimistolla

TUOTOSSEURANNAN 
AISAPARI ON 
TUOTANNONOHJAUS

ARJA TALVILAHTI

palvelupäällikkö

• Katto- ja seinäprofiili, myös tiilikuviot sekä asennustarvikkeet
• Kattoturvatuotteet • Katto- ja seinätikkaat  

• Asennuspalvelu • Kuljetus
www.ylistaronpeltituote.net

Sutelantie 61400 YLISTARO Puh. (06) 474 0203, fax (06) 473 1241

YLISTARON PELTITUOTE KY

MUUTOS antaa mahdollisuuden muuttaa omia toimintatapoja.

Kysy tuotannonohjauksesta omalta 
kotieläinasiantuntijaltasi.
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Viljojen vientitarve 
ON MILJOONA TONNIA

HEVOSTUTKIMUSKASVI HEVOSTUTKIMUSKASVI

ProAgria Etelä-Pohjan-
maa toteuttaa Kylvö-
siemensäätiön rahoitta-

man kaksivuotisen tutkimuk-
sen, jonka tavoitteena on sel-
vittää viljelyteknisiä tekijöitä, 
jotka vaikuttavat punahomei-
den ja niiden tuottamien ho-
metoksiinien esiintymiseen 
kaurakasvustossa. Kokeen 
tavoitteena on selvittää onko 
erilaisilla viljelymenetelmil-
lä vaikutusta hometoksiini-
en esiintymiseen kaurassa.

FUSARIUM- SIENTEN  aiheutta-
mat punahomeet ja homeiden 
tuottamat toksiinit ovat hei-
kentäneet suomalaisen kau-
ran laatua jo useana vuonna. 
Korkeiden toksiinipitoisuuk-
sien johdosta nykyisin kaikis-
ta teollisuuteen toimitetuista 
kauraeristä mitataan toksii-
nipitoisuus. Etenkin Etelä-
Pohjanmaan maakunnassa 
kaurassa on ollut toksiineja 
keskimääräistä enemmän jo 
useampana vuonna.

TOKS I IN I EN  E S I INT YMISEEN 
johtaneita syitä ei tunneta 
tarkasti. On tiedossa, että 
kauran kukinnanaikaiset sa-
teet lisäävät punahomeiden 
esiintymisen riskiä. Sen si-
jaan ei ole tarkasti tiedossa 
miten viljelytekniset tekijät 
vaikuttavat punahomeiden 
esiintymiseen. Julkisuudes-
sa on esitetty, että ainakin 
kylvösiemen laatu vaikuttaa 
punahomeiden ja hometok-
siinien esiintymiseen. Tilan 
omaa siementä käytettäessä 
on syytä epäillä, että etenkin 
surkastuneet jyvät levittävät 
punahomeita kasvustoon. 
Lisäksi peittauksen on ole-
tettu vähentävän punaho-
meiden leviämistä. ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan vetämäs-
sä hankkeessa selvitetään 
muun muassa kauran sie-
menen laadun, peittauksen, 
viljelykierron, viljelyme-
netelmän sekä aluskasvien 
käytön merkitystä hometok-
siinien esiintymiseen. 

P R O J E K T I N  ensimmäinen 
vuosi on takana. Koeruutujen 
sadosta määritettiin DON-tok-
siinipitoisuus Eepee Agrimar-
ketin toimesta. Vuoden 2014 
heinäkuu oli kuuma ja kuiva. 
DON-toksiinia löytyi näytteis-
tä vain erittäin pieniä määriä. 
Kokeet toistetaan vuonna 
2015. Tuloksia hankkeesta 
saadaan syksyllä 2015. 

PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAA TUTKII 

Viljelymenetelmän vaikutus 
kauran hometoksiineihin

TUNNETKO JO KASVUN JA TUOTON?

K aurasta on jonkin yli-
tuotantoa ja vientitar-
vetta on. Näin todet-
tiin järjestämässäm-

me Pohjanmaan viljapäivässä. 
Koko maan kohdalla kaikista 
viljalajeista on ylituotantoa 
ja vientitarvetta noin 1 mil-
joonan tonnin verran. Vilja-
alan yhteistyöryhmän arvion 
mukaan satovuoden 1.7.2014 
– 30.6.2015 loppuvarastot tu-
levat kasvamaan muiden vil-
jojen paitsi kauran kohdalla. 
Vientitarvetta lisää erityisesti 
ennätyssuuri vehnäsato josta 
suuri osa rehuvehnää, joka 
edelleen painaa varsinaisten 
rehuviljojen, ohran ja kauran 
hintaa alaspäin.

MAAILMALLA VILJAN KULUTUS 

K ASVA A ,  mutta samalla on 

kasvanut myös tuotanto ja vil-
javarastot kasvavat jo kolmatta 
satokautta perätysten. Euroo-
passa saatiin suuri viljasato 
ja Suomen tapaan vehnässä 
on ollut laatuongelmia, joten 
rehuvehnää viedään EU:n ul-
kopuolelle. 

VILJAA MUUGAAN. Etelä-Suo-
mesta on jonkin verran viety 
viljaa Eestiin sekä jalostukseen 
että Muugan vientisatamaan. 
Jotta, viljan kuljettaminen 
ensin kuorma-autolla tilalta 
Helsingin satamaan, kuorma-
auton ja viljan kuljettaminen 
lautalla Eestiin ja kuorman 
purkaminen Muugaan saadaan 
taloudellisesti mahdolliseksi, 
on hinnan oltava edullisen au-
to- ja lauttarahdin ja verran pa-
rempi. Miksi Muugassa sitten 

MIKKO 

KRAATARI

asiantuntija, 
kasvintuotanto

maksetaan paremmin? Satama-
maksut ovat pienemmät ja sin-
ne pääsevät suuremmat laivat 
sekä matka vientikohteeseen 
on lyhyempi kuin Suomen sa-
tamista.

T U L E VA L L E  K E VÄ Ä L L E  tu-
li Tukesilta poikkeuslupa 
öljykasvien peittaamiseen 
perinteisillä neonikotinoidi-
valmisteilla. Tämä saattaa li-
sätä öljykasvien viljelyä ensi 
kesänä. Altia ostaa tulevalle 
keväälle erän luomuohraa, 
lisäksi tavanomaisen ohran 
käyttö kasvaa edelleen noin 
190 000 tonnin luokkaan. 

LUOMUPERUSKURSSIT 
KEVÄÄLLÄ 2015

Päiväkurssi: 2. -  4.2 ja18.- 19.02-2015 kello 9 -15.30. 
Iltakurssi: 3.–5.3.2015 ja 10.–12.3.2015, kello 16.30 – 21.30. 

Molemmat kokonaisuudet
 järjestetään Seinäjoella. 

KYSY LISÄÄ 

HENRI HONKALA 

palvelupäällikkö
kasvi- sika -ja siipikarjatilat
040 827 7100

JARI LUOKKAKALLIO 

asiantuntija, luomu- 
kasvintuotanto, energia
0400 297 235

PROAGRIA ETELÄ -POHJANMA selvittää, onko erilaisilla viljelymenetelmillä vaikutusta 
hometoksiinien esiintymiseen kaurassa.

ProAgrian kasvintuotannon palvelut ovat uudistuneet. 
ViljelyKasvu ja ViljelyTuotto –palvelut tähtäävät viljelyn 
kehityskohteiden löytämiseen ja korjaamiseen sekä 
tuotannon ja sen myötä yrityksen kannattavuuden 
parantamiseen.

Uusina asioina ViljelyKasvu ja ViljelyTuotto -palveluissa 
ovat markkinanäkymien huomioiminen, sadon määrä- ja 
hintatavoitteiden asettaminen sekä tuotantokustannusten 
laskenta. Viljelysuunnittelu muodostaa edelleen palvelujen 
perusrungon.

Uudet palvelut on tarkoitettu viljatiloille ja viljaa 
käyttäville sika- ja siipikarjatiloille sekä luomuviljatiloille. 
Peruna- ja puutarhatiloille palvelut räätälöidään näiden 
tuotantosuuntien vaatimusten ja tarpeiden mukaan 
painottuen enemmän kasvustokäynteihin. Kysy lisää 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan asiantuntijoilta.

VILJELYKASVU - KANNATTAVUUTTA, 

VERTAILUTIETOA JA VERKOSTOITUMISTA

• Palvelu sopii kannattavuutta, vertailutietoja sekä  
verkostoitumista hakeville yrityksille

• Kasvustokäynnit, talouden seuranta ja ammatti-
tapaamiset ohjaavat viljelyä oikeaan suuntaan

• Asiantuntijatukea ja laskelmia muutosten  
ennakointiin ja kannattavuuden parantamiseksi

VILJELYTUOTTO - MARKKINARISKIEN 

HALLINTAA JA KANNATTAVUUTTA

• Palvelu tarjoaa ammattimaisuutta ja  
markkinatietoutta kannattavaan viljelyyn

• Viljelyn suunnittelu sisältää kasvivalintojen, lan-
noituksen ja kasvinsuojelun eri vaihtoehtojen 
vertailun markkinanäkymien mukaan

• Sadon hintavaatimuksen ja sadon 
myyntistrategian arviointi

• Kasvintuotannon tuloksen ennakkolaskelma
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NUORKARJA

                            

KEU-palkkioiden luvut ovat arvioita, 
pohjoisen tuen luvut sovittu  
tukineuvotteluissa ennen joulua

1) EU-
nauta-

palkkio €/ 
eläin/v

1) EU-
teuras-

karitsa ja  
-kilipalk-
kio/ eläin

2) poh-
joinen tuki 

€/eläin-
yksikkö/v

2) poh-
joinen 
tuki €/ 
eläin-

yksikkö/v

5)  Pohj. 
tuki/ 
eläin/ 
vuosi

5)  Pohj. 
tuki/ eläin/ 

vuosi

2)   pohj. 
teuras-eläin 
tuki €/eläin

Pohjoisen tuen 
eläinyksikkökertoimet 2015

Tukialue c1-c2 c1-c2 c1 c2 c1 c2 c1-c2 eläin eläinyks. 
Sonni 3)  150 422 430 253 258 Sonnit, härät,lehmät, muut naudat yli 2 v 1

Emolehmä 140 300 300 300 300  Sonnit,härät, muut naudat 6 kk-alle 2v 0,6

Emolehmähieho 4) 140 300 300 180 180 Lampaat, uuhet 0,2

Teurashieho 299 Vuohet, kutut 0,2
Uuhi 6) 363 369 73 74 Hevoset
Teuraskaritsa 7) 50   - siitostammat (myös ponitammat) 1

Kuttu  8) 761 780 152 156    - suomenhevoset (pl siitostammat) 1v - 0,85

Teuraskili 9) 50   - muut 1-3 v hevoset ja ponit 0,6

Siitostammat (m. ponit.)  10) 90 90 90 90

Suomenhevonen (pl. Siitostammat)  10) 90 90 77 77  Luonnonhaittakorvauksen ey-kertoimet
Muut 1-3 v.muut hevoset ja ponit 
10)

90 90 54 54 Sonnit, härät,lehmät, muut naudat yli 2 v 1

Maito senttiä/kg  11) 8,0 8,7 Sonnit,härät, muut naudat 6 kk-alle 2v 0,6

(vuoden 2013 lopulliseksi tueksi 
valtioneuvosto vahvisti C1-alueelle 8,4 ja 
C2-alueelle 8,8, senttiä/kg)

Sonnit,härät, muut naudat alle 6 kk 0,4

1) Tukitasot arvioitu käytettävissä olevien euromäärien ja v. 2013 eläinmäärien perusteella   
2) Pohjoisen tuen tasot sovittu tukineuvotteluissa ennen joulua    
3) Sonnien tukikelpoisuusaika EU-palkkiossa lyhenee, se on entisen 6-22 kk sijasta 6-20 kk    
4) Emolehmähiehoilla ei enää EU-palkkiossa 40 %:n enimmäismäärärajoitusta     
5)  sarakkeessa tuki laskettu 6-23 kk ikäistä sonnia ja 8-23 kk emolehmähiehoa kohden, jotka 0,6 ey.    
6) Lampaille C-alueella vain pohjoinen tuki. Ei enää uuhikiintiötä eikä pitoaikoja, mutta lampaita pitää olla 
keskim. vähintään 20      
Tuen edellytys että v.2015 synt. karitsoiden lukumäärä on vähint. yhtäsuuri kuin v.2015 tukea haettujen uuhien määrä. 
7) Maksetaan v. 2015 teurastetuista enintään 12 kk:n ja vähintään 18 kg:n teuraspainoisista karitsoista.   
8) Vuohia vähintään keskim. 20, oltava maidontuotantoa keskim. 400 litraa/vuosi. Maidontuotannosta on pidettävä kirjan-
pitoa päivittäin 
9) Maksetaan v. 2015 teurastetuista enintään 18 kk:n ja yli 15 kg:n teuraspainoisista kileistä   
10) Hevosia vähintään 3 ey, pitoaika 1.5. - 8.8.2015
11) Kiintiöt rajoittavat pohjoisen tuen maksua vielä 1.1- 31.3.2015

Siitosemakot 0,5

Muut siat 0,3

Vieroitetut porsaat 0-3 kk, ikäluokasta 2/3 0,3

Karjut 0,3

Lampaat, uuhet 0,2

Karitsat yli 3 kk 0,06

Vuohet, kutut 0,2

Kilit yli 3 kk 0,06

Muu siipikarja(kalkkunat) 0,03

Muu siipikarja (hanhet,ankat, sorsat,fasaanit) 0,03

Broilerit 0,007
Munivat kanat 0,014
Emolinnut 0,03
Emolinnut (broileri) 0,02

Emolinnut(kalkkuna) 0,05
Hevoset yli 6 kk 1

Arvio sika-siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta euroa/viitemääräyksikkö Ponit yli 6 kk 1

C2 C2
Viitemääräyksiköt 1-146 183

yli 146 menevät yksiköt 106

Viitemääräyksiköt 1-170 136

yli 170 menevät yksiköt 92

Sika-siipikarjan tuotannosta irrotettu tuki edellyttää, että tilalla on sika-siipikarjatuen viitemäärä.

Tuen ehtona on, että tila täyttää luonnonhaittakorvauksen kotieläintilaa vastaavat edellytykset eli vuoden  2015  
eläinyksiköiden suhde vuoden  2015 korvauskelpoiseen pinta-alaan on vähintään 0,35 ey.

Kotieläintilan edellytykset voi täyttää muillakin kansallisen tuen eläimillä kuin sioilla/siipikarjalla.

Kansallisten eläinyksikkötukien ja EU-eläinpalkkioiden saamiseksi pitää jättää uudet osallistumisilmoitukset keväällä 2015.

Tukitaulukot:
VEIKON TERVEISET 
Kotieläintuet v. 2015 C1-C2 alueella 

ylitarkastaja
Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskus
Taulukot päivitetty
14.1.2015

VEIKKO
TUOMINEN

TUKITAULUKOT         
   

LOHKOJEN TUKIKELPOISUUS: Tilatuessa lohko on tukikelpoinen, jos se on viljelykunnossa 

1.1.2015.  Muiden tukien (luonnonhaittakorvaus.,  ympäristökorvaus , luomukorvaus  ja 

pohjoinen tuki) tukikelpoisuuden = korvauskelpoisuuden voi saada pääsääntöisesti kai-

kille viljelyssä oleville peltolohkoille paitsi ei v. 2004 jälkeen raivatuille lohkoille. Lohkot 

saavat korvauskelpoisuuden vaikka  em. tukia ei haettaisikaan. Lohkot eivät enää putoa 

em. tukien piiristä ellei niitä poisteta maatalouskäytöstä.   VÄHIMMÄISPINTA-ALA: 5 ha 

kaikissa muissa tuissa paitsi tilatuessa, jossa ei alarajaa. Ympäristökorvauksessa, luomussa 

ja pohjoisessa tuessa myös 1 ha puutarhakasvialaa riittää. IKÄRAJAT JA ELÄKEKYTKENTÄ: 

Missään tuessa ei enää yläikärajaa eikä eläkekytkentää. Alaikäraja 18 vuotta. TILATUKI: 

Tilatuessa perustuki (jossa nykyiset lisäosat) ja lisäksi viherryttämistuki ja nuoren viljelijän 

tuki, joiden saanti edellyttää perustukioikeuksia.  TUKIOIKEUDET = PERUSTUKIOIKEUDET: 

Ylimääräiset perustukioikeudet mitätöidään (=tilalla 15.6.2015 tukioikeuksia enemmän 

kuin peltoa). Tukioikeuksia voi vuokrata ilman peltoa. Tukioikeuksien siirto ja vuokraus 

ERÄITÄ V. 2015 MUUTOKSIA LYHYESTI C-ALUEELLA 15.1. LUONNOSTEN PERUSTEELLA

vain aktiiviviljelijälle. Uudet lomakkeet valmistunevat helmikuussa.  AKTIIVIVILJELIJÄ: 

Viljelijä, joka hakee keväällä tukea tai on hakenut viime vuonna tukea on aktiiviviljelijä 

(joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta). PYSYVÄ NURMI: Yli 5 vuotta vuoden 2015 jälkeen 

nurmella peltolohko saattaa saada pysyvän nurmen ominaisuuden. Ehdot tarkentuvat 

helmikuulla. Pellolla olevalle pysyvälle nurmelle maksetaan kaikki tuet. SITOUMUKSET: 

Kaikki nykyiset luonnonhaittakorvaus-, ympäristötuki-, luomu- ja eläinten hyvinvoinnin-

tuki -sitoumukset päättyvät 30.4.2015. Uusiin ei ole pakko sitoutua. YMPÄRISTÖKORVAUS: 

Lohkokohtaisia toimenpiteitä haettava 1. vuonna, mutta useimpien toteuttaminen ei joka 

vuosi pakollista.  ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS: Uudet 1v sitoumukset, myös lampaille 

ja vuohille ja siipikarjalle. TUKIHAKU 2015: Kasvulohkot on piirrettävä kartalle, esim. säh-

köisesti Vipussa. TILANEUVONTA: Mahdollista hakea tilaneuvontaa kaikista tukiehdoista. 

Ympäristökorvauksen toimenpiteitä voi uusia vain tilaneuvonnan kautta. 

NUORKARJA

                         
6)    1) 4) 1) 4) 1)  2) 

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

Taulukossa olevat suojavyöhykenurmi, 
viherlannoitusnurmi, luonnonhoitopel-
tonurmi ja monimmuotoisuuspellot 
ovat ympäristökorvauksen lohkokoh-
taisia toimenpiteitä

Ohra, 
kaura, 

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

Vehnä Ruis Tattari, 
maissi, 
kuitu-

pellava, 
kuitu-

hamppu

Rypsi/rapsi 
öljypellava 

öljyhamppu 
camelina 

herne 
härkäpapu 

makea 
lupiini

Valku-
aiskas-
vustot

Tärk-
kelys-
peruna

Sokeri-
juurikas

Kumina 
ja muut 
siemen-
maus-
teet

Avo-
maan 
vihan-
nekset

Moniv. 
Puu-

tarha- 
kasvit 

Suoja-
vyöhyke-

nurmi

Viher-
lan-

noitus-
nurmi, 
max 

100%

 Luonn. 
hoito- 
pelto-
nurmi, 
max 
5%

Monimuo-
toisuuspel-
to, lintu-, 

riista, 
-maisema, 
-niitty, max 

15% 

Ke-san-
to (max 
25 %)

Ke-santo 
yli 25 %

C1-alue   

Perustuki (Cap) 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101

Viherryttämistuki (Cap) 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66

Peltokasvipalkkio (Cap) 5) 60 90 600 70
Luonnonhaittakorvaus (LHK) 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242

 - ” - ,  kotieläinkorotus 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Ympäristökorvaus 54 54 54 54 54 54 54 54 200 200 200 450 100 100 300
Sokerijuurikkaan kans. Tuki 350
Pohjoinen tuki 20 100 80 80 45 100 100 348

yht., kasvitila 463 483 623 543 633 508 1163 983 609 957 609 859 509 509 709 409 167
yht., kotieläintila 523 543 683 603 693 568 1223 1043 669 1017 669 919 569 569 769 469 167

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

C2-alue     

Perustuki (Cap) 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101

Viherryttämistuki (Cap) 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66

Peltokasvipalkkio (Cap) 60 90 600 70
Luonnonhaittakorvaus (LHK) 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242

 - ” - ,  kotieläinkorotus 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Ympäristökorvaus 54 54 54 54 54 54 54 54 200 200 200 450 100 100 300
Sokerijuurikkaan kans. Tuki 350
Pohjoinen tuki 20 100 45 45 45 100 100 348

Yleinen ha-tuki 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

yht., kasvitila 477 497 637 522 612 522 1177 997 623 971 623 873 523 509 723 409 167
yht., kotieläintila 537 557 697 582 672 582 1237 1057 683 1031 683 933 583 569 783 469 167
Kans. Pohj. nuoren vilj. Tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
EU:n nuoren viljelijän tuki 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

                            
Pinta-alatuet v.2014 euroa/ha

Taulukon ympäristötuessa on vain 
perustoimenpiteiden tuki, ei sisällä 
lisätoimenpiteiden tukea

Ohra, kaura, ruoka- ja 
siemenperuna,  
viljellyt nurmet

C1-alue
Tilatuki (tasatuki)   194

Valkuais- ja öljykasvipalkkio

Tärkkelysperunapalkkio  

LFA-tuki, kasvitila 219

LFA-tuki, kotieläintila 299

Ympäristötuki, kasvitila 93

Ympäristötuki, kotieläintila 107

Sokerijuurikkaan kans. tuki 

Pohjoinen tuki  

yht. kasvitila 506

yht. kotieläintila 600
Kansallinen pohj. nuoren viljelijän tuki 36

C2-alue
Tilatuki 170

Valkuais- ja öljykasvipalkkio 

Tärkkelysperunapalkkio 

LFA-tuki, kasvitila 234

 LFA-tuki, kotieläintila 314

Ymptuki 2), kasvitila, 2 lisät. 93

Ymptuki 2), kotieläintila, 2 lisät. 107

Sokerijuurikkaan kans. Tuki

Pohjoinen tuki 

Yleinen hehtaarituki 28
yht. kasvitila  525
yht. kotieläintila 619
Kansallinen pohj. nuoren viljelijän tuki 36

                            
Pinta-alatuet v.2015 euroa/ha

Luvut ovat peräisin valtioneuvoston  
asetusluonnoksista

Ohra, kaura, ruoka- 
ja siemen-peruna, 

viljellyt nurmet

C1-alue
Perustuki (Cap)  1) 101

Viherryttämistuki (Cap)  2) 66

Peltokasvipalkkio (Cap)  3)

Luonnonhaittakorvaus 242

Luonnonhaittakorv. kotieläintilan korotus 60

Ympäristökorvaus  5) 54

Sokerijuurikkaan kans. tuki 6)

Pohjoinen tuki  6)

yht. kasvitila  463

yht. kotieläintila luonnonhaittakorvauksessa 523
EU:n nuor. vilj. tuki  (90 ensimm. hehtaarille)  7) 50
Kansallinen pohj. nuoren viljelijän tuki  8) 36

C2-alue
Perustuki (Cap)  1) 101

Viherryttämistuki (Cap)  2) 66

Peltokasvipalkkio (Cap)  3)

Luonnonhaittakorvaus 242

Luonnonhaittakorv. kotieläintilan korotus 60

Ympäristökorvaus  5) 54
Sokerijuurikkaan kans. tuki 6)

Pohjoinen tuki  6)

Yleinen ha-tuki  6) 14

yht. kasvitila  477
yht. kotieläintila luonnonhaittakorvauksessa 537
EU:n nuor. vilj. tuki  (90 ensimm. hehtaarille)  7) 50

Kansallinen pohj. nuoren viljelijän tuki  8) 36

TUKITAULUKOT

Luvut peräisin asetusluonnoksista.

Pinta-alatuet v. 2015 C1 -C2 euroa/ha

Vertailu eräiden viljelykasvien tuista v. 2014 ja 2015
1) PERUSTUKEA KOROTTAVAT mahdolliset tilakohtaiset 
lisäosat. V. 2015 maksetaan  viimeisen kerran  maito-, 
sonni- ja  tärkkelysperunalisäosia. Timoteilisäosaa mak-
setaan vuoteen 2016 ja sokerilisäosaa vuoteen 2018 asti. 
2) VIHERRYTTÄMISTUKI : Yli 10 ha:n tiloilla  vähintään 
kaksi kasvia,  pääkasvia korkeintaan 75%. Alle 10 
ha:n tilat sekä luomutilat ja nurmitilat, joilla muu 
kuin nurmiala alle 30 ha, on vapautettu em. vaati-
muksista. Eri viljalajit ovat eri kasveja, nurmet ovat 
yksi kasvi, kesanto on yksi kasvi. Viherryttämiseen 
kuuluvaa ekologista alaa ei tarvita C-alueella met-
säisyyspoikkeaman vuoksi. Pitkään nurmella olleil-
le pelloille saattaa tulla pysyvän nurmen vaatimus. 
3) PELTOKASVIPALKKIOTA maksetaan öljy- ja vakuaiskas-
veille, tärkkelysperunalle, rukiille ja sokerijuurikkaalle 
4) LUONNONHAITTAKORVAUSSITOUMUS on 1-vuotinen, ei 
yläikärajaa. Peltoa vähintään 5 ha. Kotieläintilalla olta-
va 0,35ey/ha, eläinyksiköt ja ha:t lasketaan pelkästään 
tukihakuvuoden eläimistä ja hehtaareista.  
5) YMPÄRISTÖKORVAUKSESSA ei jaotella kasvi- ja koti-
eläintiloja. Sitoumus on 5-vuotinen, ei yläikärajaa. Pel-
toa väh. 5 ha tai 1 ha puutarhamaata. Valittavissa lohko-
kohtaisia toimenpiteitä, joista maksetaan lisäkorvaus. 
6) KANS. TUESSA tilan vähimmäispeltoala nousee 5 ha:iin 
tai 1 ha:iin puutarhamaata ja yläikäraja ja eläkekytkentä 
poistuu.   
7) HAKIJA V. 2015 korkeintaan 40v ja tilanpidon aloitta-
misesta kulunut enintään 5 vuotta, maksetaan enintään 
90 ha:lle   
8) POHJOISEEN NUOREN VILJELIJÄN tukeen tulossa samat 
ehdot kuin mitä on EU:n nuoren viljelijän tuessa. 

1) Suojavyöhyke, viherlannoitusnurmi, luonnonhoitopeltonurmi ja monimmuotoisuuspellot ovat ympäristökorvauksen lohkokohtaisia toimenpiteitä
2) Luonnonhoitopeltonurmea ja monimuotoisuuspeltoja saa olla yhteensä max 15 %
3) Kesantoa ja luonnonhoitopeltonurmea voi yhteensä olla maksimi 25 %
4) Suojavyöhykkeet, viherlannoitusmurmi ja monimuotoisuuspellot luetaan viljelyksi  
5) Peltokasvipalkkiota ei makseta enää valkuaiskasvin ja viljan seokselle
6) Valkuaiskasvustot (herne yli 50% - vilja) on uusi pohjoisen tuen kasvilaji       
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NAISVOIMAA-PÄIVÄ

KAISA VIITALA

vs. toiminnanjohtaja
Etelä-Pohjanmaan

 maa- ja kotitalousnaiset

METSÄSTÄ VOIMAA

M aa- ja kotitalous-
naiset  viet tävät 
alkuvuodesta val-

takunnallista Naisvoimaa-
päivää, jossa näkyy tänä 
vuonna Metsästä voimaa 
-järjestökampanjan teema.

ETELÄ -POHJANMAAN MAA- JA 

KOTITALOUSNAISTEN PIIRIKES -

KUS  järjestää viimevuotiseen 
tapaan Naisvoimaa-päivänä 
puurobrunssin. Tällä kertaa 
puuroa, kahvia ja ohjelmaa on 
tarjolla Ähtärin eläinpuistossa 
ystävänpäivänä 14.2. 

K äsillä tekemisen ystä-
vät kokoontuvat jälleen 
risteilemään upealle 

Viking Gracelle Turusta Tuk-
holmaan! Risteily järjeste-
tään 18.–19..2015 ja sitä ovat 
toteuttamassa Maa- ja kotita-
lousnaiset, Koti ja maaseutu 
-lehti, Martat, Käsityöliike 
Katariina ja Sandnes Garn. 

MAIS SA  EMME  KÄY,  mut-
ta laivalla riittää tekemistä. 

TULE METSÄÄN 
Naisvoimaa-päivänä!

PÄIVÄN AIKANA TUTUSTUM-

ME  ystävänpäivän merkeissä 
toisiimme sekä metsän eri 
puoliin: eläimiin, puihin, syö-
täviin kasveihin. Näin talvisai-
kaan eläimet (tietysti karhuja 
lukuun ottamatta) ovat vilk-
kaampia kuin kesäkuumalla, 
joten nähtävää riittää.

HUOMIOI PUKEUTUMISESSASI 

sää ja noin kolmen kilometrin 
mittaisen eläinpuistoreitin 
maastoisuus! Huonolla säällä 
kokoonnumme kylpylähotelli 
Mesikämmenen tiloissa.

HINTA -  JA ILMOIT TAUTUMIS -

T IEDOT löydät ilmoituksesta 
tässä lehdessä sekä yhdistyk-
siin tulleesta järjestökirjeestä.

Tervetuloa mukaan! 

Käsityöristeilemään!
Ohjelmassa on neulemaail-
man uusia tuulia, lankauu-
tuuksia, neulemalleja, muo-
tinäytös ja tietoiskuja sekä 
käsillä tekemisen minimessut. 
Etelä-Pohjanmaan maa- ja 
kotitalousnaisten piirikeskus 
järjestää oman risteilymatkan, 
jolle lähdetään bussilla reittiä 
Evijärvi–Kortesjärvi–Kauha-
va–Lapua–Seinäjoki–Jalasjär-
vi, ja mukana on koko matkan 
ajan piirikeskuksen edustus.

L U E  L I S Ä Ä  O S O I T T E E S TA  
etela-pohjanmaa.maajakoti-
talousnaiset.fi/tapahtumat-
ja-ajankohtaista/tapahtumaka-
lenteri ja ilmoittaudu mukaan 
heti, paikkoja on rajoitetusti! 

Suomi on metsien maa. Miksemme siis ottaisi 
kaiken hyödyn irti tästä vihreästä kullasta?

M aa- ja kotitalousnaisten Metsästä Voimaa-kampanja keskittyy met-
sään ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Helppo tapa hyödyntää 
metsien virkistävä ja rauhoittava vaikutus on lähteä metsäiselle 
retkelle.

JOKAMIEHENOIKEUDET sallivat liikkumisen kaikissa metsissä vahingoittamatta 
metsää. Jokamiehenoikeudet ovat voimassa kaikkialla. Niiden lisäksi eri alueilla 
voi olla lisäksi omat sääntönsä, jotka on syytä selvittää ennen retkelle lähtöä.

Helppo ja vaivaton tapa on suunnata retkensä valmiille patikkapoluille esimer-
kiksi metsähallituksen ylläpitämille metsäreiteille, erityisesti kansallispuistoi-
hin.

“Jokamiehenoikeudet sallivat liikkumisen kaikissa 
metsissä vahingoittamatta metsää.

KARHUNKIERROS VAI KOROUOMA? 
Yksi monipuolisista retkeilykohteista on Kuusamon Karhunkierros. Karhun-
kierroksen pohjoisin osa on jylhää erämaata, jossa kiinnostavia nähtävyyksiä 
on paljon. Oulankajoen könkäät, Kitkajoen kanjoni ja monet syrjemmässä olevat 
rotkot sekä muut poikkeavat luontokohteet eivät jätä kylmäksi. Alueella voi 
tehdä lukuisia lyhyitä vaelluksia tai patikoida kerralla useamman päivän retken.

Korouoman rotkolaakso sijaitsee Perä-Pohjolan ja Koillismaan rajoilla. Korouo-
man alue tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet retkeilyyn, luonnon tarkkailuun, 
kalastukseen ja luonnon käytön kulttuurihistoriaan tutustumiseen. Suomen tun-
netuin kansallismaisema on Kolilla. Sekin on suosittelimisen arvoinen paikka. 

 
MARIKA TURPEINEN

maisemasuunnittelija
MKN maisemapalvelut

vihreästä kullasta 
VIRKISTY

MUISTA EVÄÄT!
Virkistävälle metsäretkelle on hyvä varata vaivattomat eväät. 
Retkieväät on tarvittaessa pystyttävä syömään lapaset 
kädessä, etteivät sormet kylmety talven pakkasilla. Mitä jos 
kokeilisit retkievääksi makkaran sijasta sosekeittoa?

Valmista termoskannuun sileäksi soseutettu sosekeitto 
juuri ennen retkelle lähtöä. Sileä sosekeitto voidaan nauttia 
mukeista, eikä lusikoita tarvita. Jos tahdot tuhdimman 
aterian, voitele ja täytä mielesi mukaan sämpylöitä tai 
ota mukaan makkaroita, jotka voidaan paistaa nuotiolla. 
Nuotiolla voi myös grillata vuollulla tikulla vaahtokarkkeja 
jälkiruoaksi tai makeaksi välipalaksi. 

Retkieväillä ei ole tarkoitus tuottaa ähkyä, vaan täyttää 
ruokavarastot. Liian täydellä vatsalla on hankala touhuta 
talvisessa ympäristössä. Mukaan kannattaa varata myös 
vettä janon yllättäessä sekä ruokailuvälineiden puhdistusta 
varten. Näin sama muki käy hyvin niin keitolle kuin 
kaakaollekin.

ALIISA HANHIMÄKI

restonomiopiskelija

Metsästä voimaa -järjestökampanjan merkeissä vietämme ystävänpäivää 
tutustumalla metsän eri puoliin: eläimiin, puihin, syötäviin kasveihin.
Päivän hinta on 25 €e / aikuinen ja 15 e / lapsi, perhehinta 75 e / 2 
aikuista ja 2 lasta (sis. pääsymaksun eläinpuistoon, puuron, kahvin ja 
ohjelman). Varaudu säänmukaisin varustein! 
Ilmoittautumiset viimeistään 6.2.2015 puh. 040 706 3386 tai tuula.
perala@proagria.fi.

TERVETULOA! 
http://etela-pohjanmaa.maajakotitalousnaiset.fi  Lisätietoja:  Kaisa Viitala, 040 680 3418, 

kaisa.viitala@maajakotitalousnaiset.fi

Naisvoimaa-päivän 
puurobrunssi

Ähtärin eläinpuistossa 
la 14.2.2015 klo 10–14
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Yhteystiedot

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

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

VILJATILAT
Leppä Jouni, asiantuntija, kasvintuotanto ..................................................0400 361 250
Luikku Niko, asiantuntija, kasvintuotanto  ................................................0400 297 245
Luokkakallio Jari, asiantuntija, luomukasvintuotanto, energia  ...........0400 297 235
Mäkinen Jari, asiantuntija, kasvintuotanto ...............................................040 510 2795
Tuomela Toni, asiantuntija, kasvintuotanto  .............................................040 686 0559
Tuomisto Pekka, erityisasiantuntija, kasvinsuojelu, kasvintuotanto ...0400 891 889
Vihlman Katariina, asiantuntija, kasvintuotanto ..................................040 582 6775
Vihonen Erkki, asiantuntija, luomukasvintuotanto .................................040 678 7689

SIKA - JA SIIPIKARJATILAT
Ala-Luukko Kaija, asiantuntija, talous, kasvi-, sika- ja siipikarjatilat  040 832 3521
Mäenpää Mika, asiantuntija, talous, kasvi-, sika- ja siipikarjatilat .......040 528 7922
Mäkelä Juha, asiantuntija, kasvintuotanto  ................................................0400 267 535
Perälä Marja-Leena, asiantuntija, kasvintuotanto  ................................0400 166 200
Toppari Juha-Matti, asiantuntija, talous, kasvi-, sika- ja siipikarjatilat ..043 825 2806

PERUNA - JA MARJATILAT 
Jaakkola Anna-Kaisa, asiantuntija, kasvintuotanto, peruna  ..............040 525 0375
Kraatari Mikko, asiantuntija, kasvintuotanto  .........................................040 137 3599
Luoma Markus, asiantuntija, kasvintuotanto, peruna  ...........................0400 180 071
Raatikainen Arja, erityisasiantuntija, marjatuotanto  ...........................050 377 9530
Rahko Juhani, asiantuntija, kasvintuotanto, peruna  ..............................043 825 0103

PROAGRIA MAITO -, LIHANAUTA - JA LAMMASTILAT
Talvilahti Arja, palvelupäällikkö, toimitusjohtajan sijainen ..................0400 168 489

MAITOTILAT, TOIMIALUE KOKO MAAKUNTA
Lampen Tiina,  asiantuntija, tuotosseurannan tekniikka  ......................043 825 2408
Leskinen Ulla Maija, erityisasiantuntija, luomu, kotieläintuotanto ...040 504 5591
Mäntyharju Johanna, erityisasiantuntija, ruokinta, teknologia, maitotilat  040 512 1901
Niinistö Anne, asiantuntija, ruokinta, maitotilat .....................................043 825 0522
Perasto Seija, terveydenhuoltoeläinlääkäri, maitotilat  ...........................043 824 8030
Riihikangas Erkki, erityisasiantuntija, talous, maitotilat ......................0400 160 041
Sillanpää Satu, asiantuntija, ruokinta, teknologia, maitotilat  ..............040 672 4567
Soisalo Tiina, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat  .......................040 502 5590
Vallinhovi Sari, erityisasiantuntija, kasvintuotanto, nurmi  .................0400 764 217

ITÄINEN MAITO (JÄRVISEUTU, KUUSIOKUNNAT)
Hongisto Saila, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat  ...................0400 497 516
Kivisaari Hannu, asiantuntija, kasvintuotanto, nurmi ..........................0400 798 580
Niemi Janne, asiantuntija, tilipalvelut, talous, kasvintuotanto  .............0400 422 765
Paloneva Päivi, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat.....................043 825 6327

ETELÄINEN MAITO (SUUPOHJA, JALASJÄRVI, KURIKKA, ILMAJOKI )
Kananoja Arja, asiantuntija, kasvintuotanto, nurmi  ..............................040 507 0475
Kujala Arja, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat ............................040 759 8618
Lämpsä Jarmo, asiantuntija, talous, maitotilat ........................................040 126 3481
Mattila-Löppönen Kirsi, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat  040 594 5745
Onkamo-Hill Teija, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat ...........040 481 3818
Yli-Rahnasto Auli, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat .............040 526 2467

POHJOINEN MAITO (KAUHAVA, KYRÖNMAA, LAPUA, SEINÄJOKI )
Ikola Maria, asiantuntija, kotieläin-, nurmituotanto, luomu, maitotilat ....040 761 9770
Jääskeläinen Marita, asiantuntija, kotieläin-, nurmituotanto, maitotilat 043 825 4860
Minni Marianne, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat ................040 528 4582
Pietilä Mirva, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat  .......................043 825 0524
Torkko Juhani, asiantuntija, talous, maitotilat  ........................................0400 589 569

LIHANAUTA -, LAMMAS - JA HEVOSTILAT
Alanco Milla, asiantuntija, lammas- ja vuohituotanto  ...........................040 706 0558
Hakomäki Sini, asiantuntija, lammas- ja vuohituotanto  .......................043 825 0526
Korpivaara Nanne, asiantuntija, hevostalous  ........................................040 161 2552
Kraatari Vuokko, asiantuntija, lihanauta- ja emolehmätuotanto  ........040 169 6557
Viitasalo Marjut, asiantuntija, talous, nauta- ja lammastilat ...............040 353 0227

PROAGRIA RAKENNUS -, SALAOJA - JA MITTAUSPALVELUT
Korpela Timo, palvelupäällikkö  ..................................................................040 596 4032
Keltto Markku, asiantuntija, salaojitus  .....................................................040 730 9820
Laakso Juha, asiantuntija, mittaus, salaojitus  ..........................................040 526 4930
Niemelä Harri, asiantuntija, mittaus, salaojitus ......................................040 544 4510
Pirttimäki Heimo, asiantuntija, mittaus, salaojitus  ..............................0400 367 212
Väisänen Seppo, asiantuntija, vesitalous  .................................................043 825 2810
Ylikantola Juha, asiantuntija, salaojitus, rakentaminen ........................043 825 8510

PROAGRIA SPV-, TILI -  JA YRITYSPALVELUT
Pajula Timo, palvelupäällikkö ......................................................................040 503 2650
Kangas Unto, erityisasiantuntija, omistajanvaihdokset  .........................040 766 7598
Kuja-Lipasti Olavi, erityisasiantuntija, yhtiöittäminen, omistajanvaihdokset, verotus 
.................................................................................................................................040 127 2420
Lampinen Samuli, asiantuntija, omistajavaihdokset, kiinteistönarvioinnit 
.................................................................................................................................040 526 0147
Autio Kaija, asiantuntija, tilipalvelut Kauhava  ..........................................040 139 5597
Harju Ella, asiantuntija, tilipalvelut Kauhajoki, Seinäjoki .........................043 825 6323
Hytönen Leena, asiantuntija, tilipalvelut ..................................................040 584 7559
Kallioniemi Satu, asiantuntija, yritys- ja tilipalvelut Seinäjoki .............040 848 7759
Niemi Janne, asiantuntija, talous, tilipalvelut Alajärvi ............................0400 422 765
Takala Sanna , asiantuntija, tilipalvelut Alajärvi......................................040 554 2669
Yli-Hukkala Seija, asiantuntija, kannattavuuskirjanpito, tilipalvelut Seinäjoki
.................................................................................................................................040 580 2258
Kallioniemi Kari, erityisasiantuntija, yrityspalvelut  ..............................0400 267 384

MAA- JA KOTITALOUSNAISET
Viitala Kaisa, vs. toiminnanjohtaja  .............................................................040 680 3418
Asunmaa Asta, erityisasiantuntija, ruoka, kotitalous .............................040 592 9226
Asunmaa Riikka, maisemasuunnittelija  .................................................040 534 9337
Turpeinen Marika, maisemasuunnittelija  ..............................................043 825 2410

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

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

PROAGRIA ETELÄ -POHJANMAAN  
PALVELUPISTEET MAAKUNNASSA :
SEINÄJOKI Huhtalantie 2 (Elinkeinotalo)

ALAJÄRVI Kauppakatu 26

KAUHAVA Kauppatie 109 (Yrittäjäopisto) 1.2.2015 alkaen: Kauppatie 115, 62200 Kauhava

SUUPOHJA Teknologiapuisto 1, Kauhajoki

TUURI Tuurintie 2 (Avoinna sopimuksen mukaan)

www.proagria.fi/ep

Maatalousalan 
julkaisut helposti  
saatavilla uudesta  
nettikaupasta!
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HEVOSYRITYKSEN  
menestystekijät ja sudenkuopat

S elvitimme tutkimuksen keinoin, millai-
set ratkaisut hevosyrityksen johtamises-
sa johtavat menestymiseen tai altistavat 
epäonnistumiselle. Tutkimuksen koh-

teeksi valittiin kolme palveluja tuottavaa hevos-
yritysten tyyppiä: ratsastuskoulut, yksityistallit 
ja ravivalmennustallit. Ratkaisu menestykseen?

TUTKIMUSAINEISTON PERUSTEELLA hevosyri-
tyksen menestysmahdollisuudet ovat seura-
usta strategiasta ja sen onnistumisesta. Joka-
päiväiseen käytännön toimintaan liittyvät 
ratkaisut eivät vaikuta yhtä paljon. 

A S I A K K A I D E N  T Y Y T Y VÄ I SY YS  hevosyri-
tysten palveluihin kulkee käsi kädessä 

osallistumisen kanssa. Mitä enemmän asiakas 
osallistuu palvelun tuottamiseen, sitä tyyty-
väisempi hän on. Käytännössä ratsastuskou-
lun asiakkaat ovat tyytyväisimpiä ja ravival-
mennustallien asiakkaat tyytymättömimpiä.

JOHTAMISOSA AMINEN KUNNIA AN.  Hevos-
alan tutkimus-, koulutus- ja kehittäjätahot 
tekevät ansiokasta työtä hevosyritysten me-
nestymiseksi. Käytännön tekemisen lisäksi 
tarvitaan myös strategisen johtamisen kehit-
tämistä. Toinen selkeä kehityskohde on he-
vosyritysten palvelun kehittäminen asiakkaan 
osallistumista nykyistä enemmän tukevaksi 
varsinkin yksitalli- ja ravivalmennusyrityk-
sissä.

KIINNOSTUITKO? Tutkimus on luettavissa ko-
tisivuillamme. Etusivun oikeassa reunassa on 
hakupalkki. Kirjoita sinne hakusana hevosyri-

tyksen menestystekijät. 

ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS
 hevosyritysten palveluihin 

kulkee käsi kädessä osallistumisen kanssa.

HEVOSYRITTÄJYYS

KARI KALLIONIEMI  
erityisasiantuntija 

yrityspalvelut 
Hevospisnes-hanke
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Lähellä ihmistä

nyt ON viisasta

lämmittää
niin kotia kuin tulevia suunnitelmiakin.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.
Saat ajankohtaista tietoa tukiasioista ja 

rahoitusvaihtoehdoista.

ISOJOEN OSUUSPANKKI     KURIKAN OSUUSPANKKI     KYRÖNMAAN OSUUSPANKKI
LAIHIAN OSUUSPANKKI     LAPPAJÄRVEN OSUUSPANKKI     LAPUAN OSUUSPANKKI

POHJANMAAN OSUUSPANKKI     SUUPOHJAN OSUUSPANKKI     TIISTENJOEN OSUUSPANKKI


