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K irjoittaessani tätä pääkirjoitusta kevät antaa ensimmäisiä merkkejä tulos-
taan. Lumikerroksen huvetessa ajatukset siirtyvät luontevasti tulevaan kas-
vukauteen. Sadon varmistamiseksi pitää perusasioiden, kuten kalkituksen ja 
salaojituksen, olla kunnossa. Sama koskee maatilan perusasioita laajemmin-

kin. On huolehdittava tarvittavasta osaamisesta, jotta yritys menestyy. Peruasioista 
tinkiminen kostautuu, jos ei välittömästi, niin kuitenkin väistämättä. Talousahdin-
gossa ponnistelevat viljelijät joutuvatkin nyt tilanteisiin, joissa on valittava, missä voi 
säästää ja mihin pitää investoida. OP:n asiantuntijat ovat juuri arvioineet Suomen 
maatalouden minimi-investointitarpeeksi noin miljardin vuodessa, muutoin taan-
nutaan. Nyt on hyvä selvittää oman maatilan tarpeet. ProAgrian asiantuntijat voivat 
tehdä maatilalle tilannearvion, jossa investoinnit asetetaan tärkeysjärjestykseen.

TÄSSÄ LEHDESSÄ POHDITAAN luomutuotantoon siirtymistä mahdollisuutena pa-
rempaan talouteen. Luomu soveltuu ratkaisuksi nykyistä useammalle tilalle. Siirty-
miseen liittyvät laskelmat kannattaa teettää asiantuntijoillamme.

DIGITALISAATIO ON TULOSSA kovaa vauhtia maatalouteen. Digitaalista tietoa tar-
vitaan, jotta tuotantoa voidaan hallita entistä tarkemmin. Talousdata on siirty-
mässä sähköiseksi. Erilaiset mittausjärjestelmät, kuten lypsyrobotit ja täsmäviljelyn 
peltotyökoneet, voivat kerätä helposti gigabittejä dataa. Suurikaan datamäärä ei 
kuitenkaan ole vielä käyttökelpoista tietoa ilman analysointia, ja siihen tarvitaan 
asiantuntijoita ja helppokäyttöisiä ja yhteensopivia ohjelmistoja. ProAgria yhdessä 
kumppaniensa kanssa haluaa vastata tiedonhallinnan haasteeseen uuden sähköis-
ten palvelujen eProAgria-kokonaisuuden avulla.

MIEHITTÄMÄTTÖMÄT KOPTERIT, niin sanotut dronet, ovat juuri tällä hetkellä mie-
lenkiinnon keskipisteessä. Niiden avulla voidaan varsin nopeasti kerätä tietoa kas-
vustosta ja maaperästäkin ja havaita ongelmakohteiden sijainnit lohkoilla. Jonkin 
verran voidaan myös tehdä toimenpiteitä, mutta niitä rajoittaa laitteen kantokyky, 
joka on yleensä maksimissaan kilon luokkaa. ProAgria Etelä-Pohjanmaa testaa tä-
nä kesänä nurmien kuvausta drone-tekniikalla. Tavoitteena on saada aikaan palve-
lu, jossa tuotetaan kasvuston tilasta entistä tarkempaa tietoa, jonka avulla viljelijä 
voi kohdistaa toimenpiteitä haastaviin kohtiin pellolla. 

ELÄMME MONELLA TASOLLA maatalouden käännekohtaa. Yhtäaikainen tarve sääs-
tää ja investoida haastaa viljelijöitä ja meitä proagrialaisia. Kassabudjetointi ja 
siihen liittyvä analysointi ovat esimerkkejä tilanteeseen räätälöidyistä uusista palve-
luistamme. Taitava taloudenpito on nyt kultaakin arvokkaampaa ja siinä haluam-
me olla asiakkaan asialla.
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ITUA NRO 2/2016 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.proagria.fi/ep • PÄÄTOIMITTAJA  Hannu Haapala I puh. 
043 825 2805 I hannu.haapala@proagria.fi • TOIMITUSSIHTEERI 
Miia Lenkkeri-Tamminen I puh. 0400 159 118 I miia.lenkkeri-
tamminen@proagria.fi • KANNEN KUVA  Jarmo Vainionpää  
ILMOITUSMYYJÄ  Seppo Laitila I puh. 0400 954 747 I mainos-
seppo@netikka.fi • TAITTO JA GRAFIIKKA  Mediaporras Oy I 
www.mediaporras.fi

HannuHaapal a
HANNU HAAPALA 

toimitusjohtaja
ProAgria Etelä-Pohjanmaa

TEHOT IRTI LAITUMESTA
Huonokuntoinen laidun ei tuota 

riittävästi rehua. Laiduntaminen on 
tervydenhuoltoa parhaimmillaan. 

PÄÄKIRJOITUS

ITUA -LEHDEN TOIMITUS21
MAA- JA KOTITALOUSNAISET
Uudessa logossa on nähtävissä 
myös uusi iskulause "Juuret maalla".

12

ETEL Ä -POHJANMA AN MA ANVIL JELYSSEURAN ra-
hoittama järjestöhanke huipentui järjestöristeilyyn 
pääsiäistä edeltävänä viikonloppuna. Kuutisenkym-
mentä järjestötoimijaa kohtasi toisensa laivalla: kes-
kustelu kävi vilkkaana ja uusia yhteyksiä solmittiin. 
Lieneekö järjestöasia aaltoillut pontevasti, kun myö-
hemmin yöllä Perämerellä koettiin maanjäristys?

JÄRJESTÖRISTEILYLLÄ PUHUTTIIN muun muassa yh-
distysten arkistoinnista ja materiaalin säilytysmah-
dollisuuksista, yhdistysten verotuksesta ja taloudes-
ta sekä oltiin perusasioiden äärellä yhdistystoimin-
nan perusteissa ja tiedottamisessa. Lämmin kiitos 
kaikille mukana olleille! 

PROAGRIA ETELÄ -POHJANMA AN HALL ITUKSESSA 
vuonna 2016 ovat (vas.) Juha Kantola (Soini), Päivi 
Hyppönen (Isokyrö), Anssi Muilu (Lapua), Pekka Paa-
vola (Kauhava), Jarkko Kaleva (Teuva), esittelijänä/
sihteerinä tj. Hannu Haapala, Petri Huttunen (Ku-
rikka), edessä (vas.) pj. Merja Keisala (Alavus) sekä 
edustajiston pj. Maarit Noppa (Ilmajoki). Edustajiston 
puheenjohtaja ei ole hallituksen jäsen, mutta hänellä 
on läsnäolo-oikeus ja puheoikeus kokouksissa. 

ASTA ASUNMAA

vs. toiminnanjohtaja

JÄRJESTÖRISTEILYLLÄ 
AJANKOHTAISTA YHDISTYKSILLE

PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAAN 
HALLITUS 2016PERINNEMAISEMASTA 

lisäarvoa Saarelan tilalle

9
TILAA TUKIHAKEMUSTENTÄYTTÖ
Vastuuvakuutetut ProAgria Etelä-Pohjan-
maan asiantuntijat täyttävät vuosittain yli 
tuhannen maatilan EU-tukihakemukset. 
Ota yhteyttä ja varmista laadukas 
tukihakemusten täyttö!

KANNESSA
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"OLEN KIITOLLINEN SIITÄ, että olen saanut tehdä 
työtä karjatalouden eteen. Työura on kestänyt 49 
vuotta ja nyt sain jäädä työkykyisenä eläkkeel-
le. Lehmä on ollut minulle aina kuningatar. Sen 
luottavainen ja rehellinen katse puhuttelee edel-
leen. Lihaksikkaat lihasonnit, tuttavalliset, uteli-
aat hiehot ja hoitajansa tunnistavat emakot sekä 
kanat, kuin myös vuohet ja lampaat olen saanut 
luomutyössä kohdata sekä teidät osaavat viljelijät.

VAIKKA EVÄÄT OVAT OLLEET LEVEÄLLÄ  ja hul-
luuteen olen tuottajia kanssani haastellut, en ole 
koskaan epäillyt teidän viljelijän kykyä tai sitä, 
ettette te pystyisi toteuttamaan luomutuotantoa 
käytännössä. Tavalla, jota tuotanto vaatii ja joka 
ennestään on tuntematon. Se on vaatinut uskal-
lusta tuottajilta ja myös tuotannon ohjauksessa 

hyppyä tuntemattomaan ja uuteen.

LUOMU SOPIIKIN IHMISTYYPILLE, joka uskaltaa 
ottaa haasteita ja vastata niihin. Olen tosi ylpeä 
luomutuottajista ja aina olen sanonut: "Meiltä 
niitä löytyy täällä Etelä-Pohjanmaalta ja uusia 
alansa huippuja kasvaa.

NYT ITSE ANNAN VALLAN  entisille mieliharras-
tuksille ja antaudun erikoiskasvinviljelyyn ja 
marjastukseen. Minä olen onnellinen ja uskallan 
sen sanoa ääneen. Luomukotieläintuotanto on 
hyvässä matkassa ja jatkaja työlle on."

Hukkaa ei ole aina helppo 
tunnistaa. Epäkäytännölliset 
tilat, koneiden tai laitteiden 

huoltamattomuus, heikko tiedon 
kulku tai vaikka vain yleinen epä-
järjestys aiheuttavat usein ylimää-
räistä työtä. Pullonkaulat tuotanto-
ketjuissa hidastavat ”läpimenoai-
kaa” ja lisäävät kustannuksi. Paitsi 
ajanhukkaa, myöskään tuotantopa-
nosten hävikkiä tai saamatta jääviä 

tuottoja, ei ole aina helppo havaita. 
Tule kuulemaan lisää Ratas-hank-
keen tilaisuuteen Enemmän ajatte-
lua – vähemmän askelia Seinäjoel-
le Marttilan Tallille 14.4.2016. 

Lue lisää:
www.proagria.fi/ep/tapahtumat

€

AJANKOHTAISTA AJANKOHTAISTA

Uuden logon terälehdet kuvaavat ruokaneu-
vontaa, yritys- ja maisemapalveluita sekä 
järjestötoimintaa. Uusi Maa - ja kotitalous-
naisten slogan on ”Juuret maalla”. 

MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN  
ILME UUDISTUI

1. Dynaaminen strategia
2. Edetään sopivin askelin - ei harppauksin
3. Johtajuus
4. Pidetään asiat yksinkertaisina
5. Tehdään töitä fiksummin, ei kovemmin
6. Resurssien tehokas hyödyntäminen
7. Hukan poistaminen
8. Tiedä tuotantokustannukset
9. Järjestelmällisyys
10. Ennakointi

Lähde: Ratas-hanke ja vierailut 
tanskalaisille tiloilla

Usealta tilalta suunnitelma on vielä teke-
mättä. Sen viimeinen palautuspäivä on 
30.4.2016. ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
asiantuntijan johdolla teet suunnitelman 
asiantuntevasti ja vaatimuksia noudattaen. 

Kysy lisää: 
NIKO LUIKKU

puh. 0400 297 245

MENESTYVÄN TILAN 
TUNNUSPIIRTEET

VIISIVUOTINEN 
VILJELYKIERTOSUUNNITELMA

P ohjanmaan Peltopäivä järjes-
tetään Ylistarossa 28.7.2016. 
Toista kertaa järjestettävä Poh-

janmaan Peltopäivä on ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan järjestämä kas-
vinviljelyn ammattilaistapahtuma. 
Tapahtuma kerää yhteen ison jou-
kon alan ammattilaisia. Edellisellä 
kerralla tapahtumassa vieraili 1 500 
henkilöä. Näyttelyssä on esillä vil-
jan, erikoiskasvien ja perunan lajik-
keet, lannoitus sekä kasvinsuojelu.

– Näytteilleasettajien kiinnos-
tus tapahtumaa kohtaan on ollut 

edelliskertaista vilkkaampaa, kertoo 
näyttelypäällikkö Henri Honkala.

POHJANMA AN PELTOPÄIVÄ  pide-
tään Luke Ylistaron ja Perunan-
tutkimuslaitoksen ympäristössä ja 
viereisellä pellolla. Tapahtuman ta-
kana on ProAgria Etelä-Pohjanmaa 
yhteistyökumppaneinaan Berner 
Oy ja Boreal Kasvinjalostus Oy.

PROAGRIA 

ETELÄ -POHJANMAA

M aaperä, osaaminen ja yh-
teistyöverkostot ovat vil-
jelijän tärkeimmät resurs-

sit. Uusi OSMO-yhteistyöhanke pyr-
kii kehittämään näitä kaikkia yhdes-
sä viljelijöiden kanssa. Kahdeksalla 
koetilalla selvitetään tehokkaita kei-
noja kasvukunnon kohentamiseen 
eri tuotantosuunnilla, maalajeilla ja 
muokkaustavoilla. Koetilojen koke-
muksia hyödynnetään alueellisissa 
osaamisryhmissä, joissa 15-20  tilaa 
päivittää parhaiden asiantuntijoi-
den johdolla osaamistaan ja jakaa 
kokemuksiaan maan kasvukun-
non kokonaisvaltaisesta hoidosta. 

Lisäksi kolmen vuoden aikana 
järjestetään lukuisia koulutuspäi-
viä, joissa kotimaiset ja ulkomaiset 
asiantuntijat jakavat kokemuksiaan 
maan kasvukunnon kehittämisestä. 

TIETO TAIDOKSI

Alueelliset osaamisryhmät tarjoavat 
ympäristön, jossa viljelijät voivat 
soveltaa uutta tietoa omalle tilal-
leen. Ryhmä tarjoaa vertaistukea 
sekä asiantuntija-apua tutkimuk-
sen ja neuvonnan osalta. Puolen 
vuoden intensiivijaksolla sovelle-
taan uusia tietoja ja kokemuksia 
tilakohtaisiin maan kasvukunnon 

hoitosuunnitelmiin. Tämän jäl-
keen vaihdetaan kokemuksia eri 
toimenpiteiden vaikutuksista ja 
haetaan yhdessä vastauksia uusiin 
ongelmiin. Järjestäjät auttavat ryh-
miä löytämään sopivan tavan toimia 
myös hankkeen jälkeen. Tällä vil-
jelijäyhteistyöllä jalostetaan uudet 
tutkimustulokset käytännön tieto-
taidoksi ja syvälliseksi osaamiseksi. 
Ryhmiin ja yksittäisiin koulutuspäi-
viin ovat tervetulleita kaikki pelto-
jen kasvukunnon parantamisesta ja 
resurssitehokkaasta maan hoidosta 
kiinnostuneet viljelijät. 

VAHVA LUOMUNAINEN ULLA -MAIJA LESKINEN 
on jäänyt eläkkeelle. Hänen työtään jatkaa  
Essi Tarsia.

KOHTI MARJAMETSIÄ!

POHJANMAAN PELTOPÄIVÄ 
YLISTAROSSA HEINÄKUUN 
LOPUSSA

KEHITETÄÄN YHDESSÄ MAAPERÄOSAAMISTA
TULOSSA

Maan kasvukunnon osaamisryh-
mä starttaa Etelä-Pohjanmaalla 
heinäkuussa 2016. 

LISÄTIETOJA

Jari Luokkakallio 
puh. 0400 297 235

Erkki Vihonen 
puh. 040 678 7689

SARI MORRI

TTS

TUNNISTA TUOTANNON PULLONKAULAT

Terveisin
ULLA -MAIJA LESKINEN

eläkeläinen

K assabudjetointi ja seuranta -palvelu auttaa tilan maksuvalmiu-
den suunnittelussa. Kassabudjetti laaditaan yhdessä yrittäjän 
kanssa sovitulla tarkkuudella, yrityskohtaiset tarpeet huomi-

oiden. Lähtötilanne analysoidaan raporttien, pankkitilin ja tuotan-
totietojen sekä erilaisten saatavilla olevien ennusteiden pohjalta. 

MIKSI BUDJETOIDAAN?

• Yrityksen muutosvaiheessa tarve korostuu (SPV, investoinnit,  
lisärahoitustarpeet).

• Silloin, kun tulot ja menot ovat epäsäännöllisiä.
• Varmistetaan, onko kassassa rahaa, silloin, kun sitä tarvitaan  

(investointien ajoitus).
• Silloin, kun on haasteita yksityistaloudessa ja ihmissuhteissa.

KASSABUDJETOINNIN JA SEURANNAN HYÖDYT

• Muutokset kustannuksissa huomaa nopeammin.
• Epävarmuus vähenee ja arki on helpompaa,  

kun on tieto talouden tilasta.
• Rahoittajien kanssa on helpompi neuvotella.
• Investointi on helpompi ajoittaa.

Meillä kassabudjetointipalvelua tekevät ta-
lousasiantuntijat. Ota yhteyttä! 

SUUNNITTELE 
TILAN MAKSUVALMIUTTA

ANJA NORJA

asiantuntija, talous



6 ProAgria Etelä-Pohjanmaa itua  2 • 2016 7

KASVI KASVI

V iime vuonna sato oli peräti 
3,7 miljardia kiloa, vaikka 
kasvukausi oli olosuhteil-
taan erittäin haastava eikä 

kadoltakaan vältytty kaikin paikoin. 
Suomesta on siis vietävä viljaa joka 
vuosi. Tämän vuoksi vientikauppa 
tulisikin mieltää yhdeksi säännöl-
liseksi kauppakanavaksi muiden 
joukossa eikä vain ylijäämän pur-
kukanavaksi.

ENITEN SUOMESTA VIEDÄÄN kauraa. 
Suuri osa siitä on elintarvikekauraa 
Keski-Euroopan myllyille. Myös 
kotimaassa myllykauran kysyntä 
on vakaassa kasvussa. Kauran arvo 
elintarvikeviljana onkin jo yleises-
ti tunnustettu ja arvostus viljana 
noussut.

LAJI JA KÄYTTÖTARKOITUS

Asiassa on opeteltavaa koko vil-
jaketjulla. Lajikkeista ja käyttötar-
koituksenmukaisesta laadusta on 
puhuttu paljon, mutta vielä ei ole 
edetty sanoista tekoihin. Osittain se 
johtuu siitä, että kaikki kauppakel-
poisuuden minimilaadun täyttävät 
viljaerät ovat kelvanneet markki-
noille.

ON KOKO VILJAKET JUN ETU , että 
lajike valitaan käyttötarkoituksen 
mukaan, jolloin saavutetaan halu-
tut laatukriteerit. Luonnollisesti 
hyvästä laadusta viljelijälle kuu-
luu hyvä hinta. Tällöin viljan lop-
pukäyttökohde tulisi olla selvillä 
jo ennen kylvöjä. Asia on erittäin 
tärkeä esimerkiksi myllykauran 

ja rehukäyttöön menevän vehnän 
kohdalla. Esimerkiksi pienijyväinen 
kaura ei sovi suurimoksi ja korkean 
sakoluvun vehnä aiheuttaa ongel-
mia rehutehtailla sekä kotieläinti-
lojen liemiruokkijoissa.

MISTÄ RATKAISU?

Suomen viljatilanteen tasapai-
nottaminen vaatii viljelykiertojen 
monipuolistamista ja säännöllistä 
viljan vientiä. Näin saamme pidet-
tyä kotimaanmarkkinat toimivina. 
Myös kansainväliset viljanostajat 
arvostavat laatua, luotettavuutta ja 
kauppasuhteiden pitkäjänteisyyttä.

HINNOITTELUN AVULLA ostajat saa-
vat viljelyn ohjattua haluttuihin 
lajikkeisiin, jotka täyttävät kunkin 

käyttötarkoituksen kriteerit. Viljeli-
jöitä taas kannustan tekemään vil-
jelysopimuksia, että ostajat tietäisi-
vät hyvissä ajoin millaista viljaa ja 
kuinka paljon heille on tulossa.

KOKO VILJAKETJUN  toimintatapoja 
kehittämällä saamme viljamarkki-
namme toimimaan aiempaa parem-
min ja siitä hyötyvät kaikki.

T ulevana kasvukautena 
onkin syytä olla tarkka-
na, etteivät mahdolliset 
ongelmat pääse lisään-

tymään ja aiheuttamaan satotappi-
oita ja laadun heikentymistä. Alla 
listattuna muutama tärkeä seikka, 
joita kannattaa miettiä tulevan ke-
sän kasvinsuojelua suunniteltaessa.

KASVINSUOJELUN MUISTILISTA

1. Kasvinsuojelu on kokonaisuuk-
sien hallintaa (IPM). Peltojen 
hyvän kasvukunnon ylläpitä-
misellä, viljelykierrolla, esi-
kasvilla, kasvinjätteiden muok-
kauksella ja hyvällä kylvösie-
men laadulla on merkitystä.

2. Kemiallisia kasvinsuojeluaineita 
käytettäessä on tärkeää saada tar-
vittaessa oikeaa ainetta, oikeaan 
paikkaan, oikeana aikana ja oi-
kean kokoisena annoksena. Se on 
myös taloudellisesti kannattavaa.

3. Tee havaintoja ja kirjaa ne muis-
tiinpanoihin. Ne ovat hyödyksi 
seuraavana kasvukautena. Perus-
ta torjuntatoimenpiteet aina todet-
tuun tarpeeseen ja tarkkailuun.

4. Lue pakkauksen käyttöohjeet 
huolellisesti ja noudata niitä.

5. Ota huomioon vesistöjen uudet 
suojaetäisyysvaatimukset.

6. Kiinnitä huomio resistenssiris-
kiin, se on todellista. Älä käytä 
vuodesta toiseen samaan teho-
aineryhmään kuuluvia aineita.

7. Hyödynnä tankkiseosmahdol-
lisuudet, mutta älä yritä liikaa, 
ettei torjuntateho kärsi (mm. 
ongelmarikat, hukkakaura).

8. Tee työ huolellisesti, huomi-
oi olosuhteet, vältä päällek-
käisajoa ja suojele ympäristöä 
sekä hyötyeliöitä. Muista myös 
oma suojautuminen.

9. Tarkista torjunta-aineen uudet 
varastointivaatimukset. Tällä 
hetkellä on yli 120 torjunta-
ainetta, jotka tulee varastoida 
lukitussa tilassa.

10. Kasvinsuojelu on osana täy-
dentäviä ehtoja, joita koskevat 
täydentävien ehtojen valvonta-
ohjeet. 

EHDOT PITÄVÄT SISÄLLÄÄN MM. 

• Kasvinsuojeluun on käytetty 
vain Suomessa hyväksyttyjä 
kasvinsuojeluaineita. 

• Kasvinsuojeluaineita on käytet-
ty asianmukaisesti myyntipääl-
lysmerkintöjä noudattaen ja  
varastoitu myyntipäällyksessä 
annettujen ohjeiden mukaan.

• Kasvinsuojeluaineiden käytös-
tä on tehty lohkomuistiinpanot 
(valmisteen nimi, käyttömäärä   
ja käyttöpäivämäärä).

HENRI HONKALA

palvelupäällikkö,
kasvi-, sika- ja siipikarjatilat

Suunnitelmallisuutta
viljantuotantoon
Suomessa kotimaisen viljan käyttö on noin kolme miljardia kiloa vuodessa. 
Viljasatomme vaihtelee vuosittain neljän miljardin kilon molemmin puolin. 

PEKKA TUOMISTO

ertiyisasiantuntija,
kasvinsuojelu, kasvintuotanto

HUOMIO KASVINSUOJELUUN

VIELÄ EHDIT SAADA 
KASVINSUOJELUTUTKINNON

Kevään viimeinen koulutus- ja 
tutkintopäivä on 28.5.2016  
Seinäjoella. Lue lisää: 
www.proagria.fi/ep/tapahtumat 

Valitse tapahtumakalenterista 
oikea päivämäärä ja ilmoittaudu 
mukaan.

Mennyt kasvukausi oli jälleen kaikilta osin 
haasteellinen. Myös kasvinsuojelun osalta 
sateet ja viileys haittasivat monin paikoin 
torjuntaruiskutusten ajoitusta ja onnistumista. 

On koko 
viljaketjun etu, 
että lajike valitaan 
käyttötarkoituksen 
mukaan. Tällöin 
saavutetaan halutut 
laatukriteerit.
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Maaseutukeskusten lii-
ton 1990-luvun lo-
pussa laskema kal-
kitustavoite oli 1600 

miljonaa kiloa. Sen pohjana on 
viljavuustilastojen kuntakohtaiset 
maalajit, multavuudet ja pH-luvut. 
Jos kyseinen määrä käytettäisiin joka 
vuosi 20 vuoden ajan, peltojen pH 
nousisi keskimäärin tavoitetasolle 
eli savimailla pH 6,5, karkeilla ki-
vennäismailla pH 6,3 ja eloperäisillä 
mailla pH 5,5. Eivät siis mitkään isot 
tavoitteet. Tuohon tavoitteeseen vain 
ei ole ikinä Suomessa päästy.

POHJANOTEERAUS 
Kalkitusaineiden käyttö oli 1990-lu-
vulla keskimäärin 1200 miljoonaa 
kiloa ja 2000-luvulle tultaessa 800 
miljoonaa kiloa. Vuotuiset vaihte-
lut ovat tietysti aina olleet suuret. 
Vuoden 2015 lukema 400 miljoonaa 
kiloa on kaikkien aikojen pohjano-
teeraus sitten hevosaikakauden. ll-
majoen kunnassa on peltoa noin 20 
000 hehtaaria, joten viime vuonna 
Suomessa kalkittiin neljä Ilmajo-
en kokoista kuntaa ja loput yli 300 
kuntaa jäivät ilman.

MONET SYYT

Synkkään kehitykseen on tietysti 
monia hyvä syitä: maatilojen talous-
tilanne on ylipäänsä huono, viljan 
hinta on alhainen, maidon hinta 
laski, tukien maksatus siirtyi jne. 
Takana on myös monia kalkituske-
lien puolesta vaikeita vuosia. Pelto-
jen vesitalous, maan rakenne ja pH 
ovat kuitenkin ne perusasiat, joiden 
on oltava kunnossa. Vasta sen jäl-
keen kannattaa miettiä lajikevalin-
taa, lannoitusta ja kasvinsuojelua.

MAA KANTAA

Tätä kirjoitettaessa (13.3) tilanne 
näyttää paremmalta. LUKE:n Ylis-
taron koeaseman virallinen routa-
mittaus näyttää 52 cm (kynnös rm 
HsS) eli maa kantaa kalkinlevitys-
kalustoa hyvin. Maanparannuskal-
kin hinta on laskenut – kiitos val-
tiovallan energiaveropäätösten – ja 
alhainen öljyn hinta pitää kuljetus- 
ja levitystaksat maltillisina. Nyt 
kannattaa siis hoitaa rästiin jääneet 
kalkitukset kuntoon.

KASVI

V iime vuonna alkaneen ym-
päristökorvauskauden toi-
menpiteiden tavoitealat 

ylitettiin lähes joka osa-alueella. 
Suurin ylitys tapahtui peltoluonnon 
monimuotoisuus toimenpiteessä, 
johon kuuluvat mm. kerääjäkasvit 
ja saneerauskasvit. Kerääjäkasvia-
la ylittyi 3266 % tavoitealasta ja 
saneerauskasviala 796 %. Kolman-
neksi suurin ylitys tapahtui ympä-
ristönhoitonurmien toimenpiteen 

suojavyöhykealassa, joka ylitettiin 
152 % tavoitealasta. Tavoitealojen 
ylityksiä tapahtui myös muissa toi-
menpiteissä, mutta toimenpiteiden 
tavoitealoja jäi vastaavasti täyttymät-
täkin. Esimerkiksi ympäristönhoito-
nurmien toimenpiteen monivuotisis-
sa ympäristönurmissa päästiin vain 
10 % tavoitealasta.

YLITYKSISTÄ JOHTUEN hallinto jou-
tuu nyt kiristämään ympäristökor-

vauksen ehtoja, jotta määrärahat 
riittäisivät koko ohjelmakauden. 
Euromääräisiä leikkauksia ei tänä 
vuonna tehdä, mutta tiettyjä ym-
päristökorvaukseen kuuluvia toi-
menpiteitä rajataan ja joihinkin toi-
menpiteisiin voi ilmoittaa enää tänä 
keväänä uusia lohkoja. ProAgria Ete-
lä-Pohjanmaan asiantuntijan kanssa 

voit selvittää, kuinka muutokset 
vaikuttavat oman tilasi toimintaan. 

KOTISIVUJEMME ajankohtaista-osios-
ta löydät tiivistetysti  ympäristökor-
vauksen muutokset viime vuotiseen 
verrattuna. 

Rästiin jääneet kalkitukset kuntoon

MIKKO JYLHÄ

Nordkalk

Tiukennuksia 
ympäristökorvauksissa

NIKO LUIKKU

asiantuntija, kasvintuotanto

Suomen maaperä on luonnostaan hapan. Jos me 
aiomme viljellä tätä maata, pH:ta on nostettava 
kalkitsemalla. Ikävä kyllä kalkitus on liian 
helppo siirtää odottamaan parempia aikoja, 
syystä tai toisesta.

Me vastuuvakuutetut ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
asiantuntijat täytämme vuosittain yli tuhannen 
maatilan EU-tukihakemukset. 
Ole ajoissa liikenteessä ja varaa aika, 
niin saat tukilomakkeet kuntoon hyvissä ajoin.

TILAA TUKIHAKEMUSTEN TÄYTTÖ

PROAGRIAN ASIANTUNTIJAT NIKO LUIKKU JA TUOMAS PENNALA  perehtyvät 
tulevaan EU-tukihakukauteen. Ota yhteyttä ja varaa aikasi vastuuvakuutetuilta 
asiantuntijoiltamme. 

Ilmoita 
itua-lehdessä

Itua-lehdellä on osoitteellinen jakelu. 
Sen lukijat asuvat Etelä-Pohjanmaalla. 

Painosmäärä on 11.000 kpl.

KYSY LISÄÄ PUH. 0400 954 747

Kun tiloilla tehdään nyt siistit sisähommat eli paperi-
työt viljelysuunnitelmineen ja tukihakemusten täyttä-
miseen huolella, saa peltokauden alkaessa keskittyä 
muihin hommiin rauhassa. 

OTA YHTEYTTÄ JA VARMISTA LAADUKAS TUKIHAKEMUSTEN TÄYTTÖ:

HANNONEN JUSSI kasvintuotanto ...................................... 043 826 6771
HONGISTO SAILA maitotilat (L) ......................................... 0400 497 516
JAAKKOLA ANNA-KAISA kasvintuotanto ............................. 040 525 0375
JÄÄSKELÄINEN MARITA maitotilat, nurmi .......................... 043 825 4860
KANANOJA ARJA kasvintuotanto, nurmi,  ............................ 040 507 0475
KIVISAARI HANNU kasvintuotanto, nurmi (L)  ..................... 0400 798 580
KRAATARI VUOKKO nautatilat (L)  ..................................... 040 169 6557
LUIKKU NIKO kasvintuotanto.............................................. 0400 297 245
LUOKKAKALLIO JARI kasvintuotanto (L) ............................. 0400 297 235
LUOMA MARKUS kasvintuotanto ....................................... 0400 180 071
MATTILA-LÖPPÖNEN KIRSI maitotilat ............................... 040 594 5745
MÄKELÄ JUHA kasvintuotanto ............................................ 0400 267 535
MÄKINEN JARI kasvintuotanto ............................................ 040 510 2795
MÄNTYHARJU JOHANNA maitotilat (L) ............................. 040 512 1901
NUMMIJOKI HELI kasvintuotanto ....................................... 043 826 6773
PENNALA TUOMAS kasvintuotanto .................................... 043 826 6772
PERÄLÄ MARJA-LEENA kasvintuotanto (L) .......................... 0400 166 200
PIETILÄ MIRVA maitotilat ................................................... 043 825 0524
RAHKO JUHANI kasvintuotanto .......................................... 043 825 0103
RINTAMÄKI SANNI maitotilat ............................................. 043 825 8508
TARSIA ESSI maitotilat, luomukotieläintuotanto (L) ............. 043 826 6769
TUOMISTO PEKKA kasvintuotanto ..................................... 0400 891 889
VALLINHOVI SARI kasvintuotanto, nurmi ............................ 0400 764 217
VIHLMAN KATARIINA kasvintuotanto ................................. 040 582 6775
VIHONEN ERKKI kasvintuotanto (L) ................................... 040 678 7689
YLI-HUKKALA SEIJA kasvintuotanto ..................................... 040 580 2258
YLI-RAHNASTO AULI maitotilat .......................................... 040 526 2467

L=myös luomutilat
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M aataloustuotteiden hin-
nat laskevat, halpuutus 
on uusi trendi. Ja kriisi 

osuu tiukasti alkutuottajiin.

KÄVIN HELMIKUUSSA BioFach-luo-
muelintarvikemessuilla Saksassa. 
Se avasi jälleen silmiä mahdolli-
suuksille, joita voisi olla olemassa. 
Laajassa mittakaavassa meiltä va-
litettavasti puuttuu kykyä ja näkyä 
tuottaa suomalaisille tuotteille 
lisäarvoa, jonka avulla niitä voitai-
siin viedä ulkomaan markkinoille. 
Minut herätti lopullisesti pelottava 
näky Kiinan osastolla, jossa komeili 
Deluxe Organic Milk eli luksusluo-
mumaito. Siinä olisi voinut tuote-
merkkinä lukea Valio, mutta se oli 
kiinalainen kilpailija, joka ehti tuot-
teensa kanssa ensin. 

LUOMU! MONELLE KIROSANA?  Se 
voisi kuitenkin tuoda monen tilan 
toimintaan lisäpiristystä. Luomun 
viljely olisi kannattavampaa kuin 
perinteinen ja tiloilla päästäisiin jäl-
leen viljelemään maata. Rikkakasvit 
ja byrokratia ovat monesti suurim-
mat ongelmat luomussa. Ja näkyy-
hän oheistuotteita monilla pelloilla 

luomussa, mutta näkyy niitä ta-
vanomaisessakin. Kyse on siitä mi-
ten tarkka ja huolellinen isäntä tai 
emäntä on, eikä siitä, että luomussa 
on aina pelkästään rikkakasveja. 

OLI ASIA KUINKA TAHANSA, luomu 
on joka tapauksessa elintarvikesek-
torin ainoita kasvavia sektoreita. 
Sen kysynnälle ei näytä olevan tie-
dossa taantumista, vaikka lama on-
kin päällä. Byrokratia on luomussa 
jonkinlainen riesa, mutta ei luomu 
oleellisesti varsinkaan kasvitilalla li-
sää paperitöitä. Ja käytetystä ajasta 
saa tukien myötä ihan kohtuullisen 
korvauksen. Ei myöskään maailman 
ruokkiminen luomulla ole mahdot-
tomuus: tutkimusten mukaan Sak-
sa voi ruokkia saksalaiset luomulla, 
niin mikseivät muutkin maat siihen 
pysty?

SUOMALAINEN TUOTANTO  niin ta-
vanomaisessa kuin luomussa on 
laadukasta ja se kannattaisi mark-
kinoida maailmalle. Ehkä tällöin 
maaseutummekin saattaisi voida 
paremmin? 

Maatalousyhtymä syntyy, 
kun kaksi henkilöä ryh-
tyy harjoittamaan maata-
loutta yhteiseen lukuun. 

Kummallakin osakkaalla tulee olla 
hallussaan viljelysmaata. Lisäksi yh-
tymään täytyy tuoda mukanaan jokin 
pääomapanos.

MAATALOUSYHTYMÄ SYNTYY, kun maa-
tilalla lähdetään toteuttamaan vaiheit-
taista sukupolvenvaihdosta. Vanhem-
mat luovuttavat osan tilasta jatkajalle ja 
tilaa viljellään vanhempien ja jatkajan 
yhteiseen lukuun. Yhtymä purkaantuu 
aikanaan, kun loppuosa tilasta myy-
dään jatkajalle.

YHTYMÄ SYNTYY MYÖS SILLOIN , kun 
tila luovutetaan kahdelle jatkajalle, esi-
merkiksi sisaruksille, yhteisesti. Myös 
avopuolisoiden omistama maatila toi-
mii yhtymänä.

MAATALOUSYHTYMÄ EI OLE yhtiömuo-
to vaan pelkästään verotuksellinen 
laskentayksikkö. Osuudet yhtymän va-
rallisuudesta määräytyvät omistuksien 
mukaan. Velat yhtymässä ovat osakkai-
den henkilökohtaisia, joten osakkaiden 
nettovarallisuusosuudet voivat poiketa 
toisistaan. Tulo-osuus yhtymän tulok-
sesta määräytyy yhtymän eteen tehdyn 
työpanoksen suhteessa.

YHT YMÄN HALL INTO  on kohtalaisen 
kevyttä. Yhtymä perustetaan tekemällä 

ilmoitus verottajan rekisteriin. Yhtymä 
saa oman Y-tunnuksen. Verotettava tulo 
ilmoitetaan yhtymän veroilmoituksella. 
Yhtymä ei ole itsenäinen verovelvolli-
nen, vaan yhtymästä saatu tulo jaetaan 
verotettavaksi osakkaiden ansio- ja 
pääomatulona. Yhtymä purkautuu, kun 
viljely yhteiseen lukuun päättyy.

YHT YMÄMUOTOINEN MA ATALOUDEN 
harjoittaminen sisältää joustavuu-
tensa vuoksi monia etuja. Toiminnan 
harjoittaminen yhtymänä voi aikaa 
myöten johtaa myös erimielisyyksiin. 
Tulevan varalta onkin järkevää laatia 
osakkaiden välinen yhtymäsopimus, 
jossa määritellään etukäteen mm. lu-
nastusmahdollisuudesta ja yhtymän 
hallinnasta toisen osakkaan jouduttua 
toimintakyvyttömäksi. 

SPV

Sukupolvenvaihdos
maatalousyhtymäksi

KOLUMNI - ITUA 2/2016

ERKKI VIHONEN

asiantuntija, luomukasvintuotanto

LUOMU! 
Monelle kirosana? 

LUOMU

OLAVI KUJA -LIPASTI

erityisasiantuntija
verotus, omistajanvaihdokset ja 

yhtiöittäminen

Maatilan sukupolvenvaihdoksessa voi syntyä 
maatalousyhtymä. Se voi olla tarkoitettu olemaan 
toiminnassa vain määräajan tai pysyvästi. Yhtymä 
on joustava ja helppo tapa hallita maatilaa.

www.proagria.fi/ep

Maanäytteiden keräilypisteet ja aikataulu 
Etelä-Pohjanmaalla osoitteesta www.hortilab.fi

Joka viides hivenravinnepaketti (Cu, Mn, Zn) 
kaupan päälle huhti-toukokuussa!

Sulfaattimaa-analyysit meiltä!

Huom!

Katso pätevyysalue www.finas.fi

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

Viljavuus-
      tutkimukset

Kotimainen
       asiantunteva palvelu!

Ilmaista 2016!
Järjestetty maanäytteiden kuljetus 

useasta maatalousliikkeestä 
huhti-toukokuussa!
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T ilalle tehtiin kesällä 2015 
maisema- ja luontokohteiden 
kartoitusta NEUVO 2020 -pal-
veluna. Neuvonnallisen maas-
tokäynnin aikana tilan tiluk-
silla tarkasteltiin monilajisia 
pellon ja metsän reunavyö-

hykkeitä, pitkään laidunnettuja metsälaitumia 
ja hakamaita, pientareita ja kivisaarekkeita.  
Isännän kanssa keskustelua käytiin kohteiden 
hoidosta, ympäristösopimusten ehdoista ja  sii-
tä, mitä muutoksia sopimus mahdollisesti tilan 
käytäntöihin toisi. 

MAATILOILLE LUONTO JA MAISEMA  voivat tuo-
da lisäarvoa. Ympäristö voidaan yhdistää tilan 
tuotteisiin ja markkinointiin. Luomukaritsan-
lihaa, villalankoja ja taljoja tuottavan Saarelan 
tilan imagoon hoidetut perinnemaisemat istuvat 
erinomaisesti. Peltojen ulkopuolisten alueiden 
hyödyntäminen maisemalaiduntamiseen on 
lammastilalla luontevaa ja toteutuessaan viisi-
vuotinen ympäristösopimus toisi hieman kor-
vausta esimerkiksi eläinten kuljetukseen sekä 
aitaus- ja raivauskuluihin. 

LAPUAN YL IK YLÄSSÄ  sijaitsevan tilan tuntu-
massa on mineraaleja sisältävä nähtävyys, Kul-
tasilmän kallio, joka osaltaan vaikuttaa myös 
lähialueen luontoon. Maastokartoituksen tulok-
sena tilan kohteilta löytyi muun muassa perin-
neniitylle tyypillinen, runsaslajinen kukkivien 
kasvien lajisto sekä huomattava määrä perhosia 
ja lintuja. 

PERINNEMAISEMASTA 
LISÄARVOA SAARELAN TILALLE

RIIKKA ASUNMAA

Maisemasuunnittelija
Neuvo2020 ympäristöasiantuntija

Lapualainen Saarelan tila on perinteinen pienviljelystila. Tilan maita laiduntaneet lypsylehmät 
ovat ajan saatossa vaihtuneet lampaisiin. Lampaat ovat sittemmin hoitaneet ympäristöä 
ansiokkaasti paitsi kotikonnuilla niin myös kesälampaina Lapuanjoen varrella. 

YMPÄRISTÖSOPIMUKSET OVAT HAETTAVISSA tämän vuoden tu-
kihaussa 15.6.2016 asti. Näitä viljelijälle vapaaehtoisia maise-
manhoitosopimuksia ovat: 
• Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito  
   (perinnebiotoopit, luonnonlaitumet)
• Kosteikkojen hoito

MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN ja maiseman hoi-
don sopimusta voi hakea pellon ulkopuolisten alueiden esim. 
luonnonlaidunten, saarekkeiden ja reunavyöhykkeiden hoitoon. 
Korvaus on 450 eur/ha/vuosi, arvokkaaksi inventoiduilla perin-
nebiotoopeilla korvaus voi olla 600 eur/ha/vuosi. Perinnebio-
tooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaukseen ja aitaamiseen 
on mahdollista hakea erillistä ei-tuotannollista investointia. 

NEUVO 2020 -PALVELUN KAUTTA tiloille voidaan tehdä maise-
ma- ja luontokohteiden kartoituskäynti. Tilaneuvontakäynnillä 
arvioidaan mm. kohteen soveltuvuutta ympäristösopimukseen.  
Neuvo 2020 -palvelua kannattaa hyödyntää nyt myös päättyvien 
erityistukisopimusten jatkomahdollisuuksien tarkasteluun.

PITKÄÄN LAIDUNNETTU METSÄSAAREKE on vähitellen muodostumassa puoliavoimeksi ja lajistoltaan 
monimuotoiseksi hakamaaksi. Kerroksellinen kasvillisuus, runsaana esiintyvä kataja ja heinävaltai-
nen kenttäkasvillisuus erottavat metsälaitumena käytetyn alan talousmetsästä.

SAARELAN LAMMASTILAN LAMPURIT TANJA JA HANNU SAARELA ovat kiinnostuneita tilansa  
lähiluonnon monimuotoisuudesta.

MAISEMAN- JA LUONNONHOIDON 
RAHOITUS JA NEUVONTA

VINKKI!
Maatilat voivat hakea ympä-
ristösopimusta, joka edistää 
perinnebiotooppien ja muiden 
luonnon monimuotoisuuskoh-
teiden sekä maisemakohteiden 
hoitoa. Ympäristösopimuksen 
myötä tila voi saada tekemälleen 
maisemanhoitotyölle rahallista 
korvausta.  
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NEUVO 2020

A siantuntija Anne Nii-
nistön mukaan tämä 
kevät saattaa olla kar-
jan ruokinnan kannalta 

haasteellinen. Haasteelliseksi sen 
tekee kuluneen kesän oikukas sää, 
joka näkyy säilörehun laadussa ja 
määrässä. Säilörehujen märkyys 
sekä alentuneet valkuais- ja kiven-
näispitoisuudet vaativat aiempaa 
enemmän ruokinnan toteutukselta.

TUOTOSSEURANNAN MAITONÄY T -

TEIDEN analyysitulokset kertovat, että 
maidon urea- ja valkuaispitoisuudet 
ovat olleet edellisvuotta alhaisem-
malla tasolla viime kesästä lähtien. 

– Maitomäärissä ei ole onneksi 
havaittavissa samanlaista notkah-
dusta valtakunnallisesti, sanoo 
ProAgria Keskusten Liiton kehitys-
päällikkö Tuija Huhtamäki.

PROAGRIAN RUOKINNAN asiantun-
tijoille on tullut paljon kysymyksiä 
ihmisiltä, jotka ihmettelevät mai-
don alhaista ureapitoisuuttaa. He 
pohtivat, pitäisikö rypsin määrää 
lisätä ruokinnassa siitä huolimatta, 
että maitotuotos on hyvä.

LUKEN KOETILALLA MAANINGALLA 
on huomattu sama kehitys: maidon 

ureapitoisuudet ovat olleet selvästi 
aiempaa alhaisemmat koko syksyn. 

– Emme kuitenkaan ole lisänneet 
rypsin määrää väkirehuannoksessa, 
sillä maitotuotos ei ole laskenut. 
Se tarkoittaa, että lehmät käyttävät 
valkuaisen aiempaa tehokkaammin 
maidontuottamiseen, mikä on si-
nänsä hyvä asia, ohjeistaa vanhem-
pi tutkija Auvo Sairanen Lukesta. 
Hän painottaa, että ruokintaa ei kan-
nata muuttaa ilman, että ravintoai-
neiden saanti ja tarve on laskettu.

RUOKINTAKARTOITUS KANNATTAA 
tehdä aina, jos vähänkin miettii, on-
ko ruokinta tasapainossa. ProAgri-
an asiantuntijat auttavat, jos mietit, 
maksatko liikaa karjan ruokinnasta 
tai pohdit ruokintamuodon vaihta-
mista kokonaan. Suoran yhteyden-
oton lisäksi voit antaa tiedot päivä-
laskelmaa varten nettisivuilla ja ti-
lata palvelun täyttämällä lomakeen.
Ruokintakartoituksesta enemmän 
osoitteessa 
www.proagria.fi/ruokintakartoitus

V esilaissa kirjoitettuna: 
Pitopaikassa on oltava 
naudoille riittävästi juo-
mapaikkoja. Jos käytetään 

automaattisia juotto- tai ruokinta-
laitteita, eläimet on totutettava nii-
den käyttämiseen. Pihatossa on jo-
kaista alkavaa 10 lypsylehmän ryh-
mää kohden oltava vähintään yksi 
juoma-astia tai juottolaite. Muilla 
kuin lypsylehmillä on jokaista al-
kavaa 20 naudan ryhmää kohden 
oltava vähintään yksi juoma-astia 
tai juottolaite.

YLI  10 NAUDAN RYHMÄÄ kohden 
juoma-astioita tai juottolaittei-
ta on kuitenkin oltava vähintään 
kaksi. Mikäli naudat voivat juoda 
juoma-astioista tai juottolaitteista 
samanaikaisesti, on juomapaik-
kojen vastattava edellä mainittua 
juoma-astioiden tai juottolaitteiden 
määrää. 

MUILLA KUIN LYPSYLEHMILLÄ JUOMA-

ASTIOITA TULEE OLLA SEURAAVASTI :

1-10 eläintä  1 juoma-astia
11-20 eläintä  2 juoma-astiaa 
eli heti, jos samassa karsinassa on 
11 vasikkaa/hiehoa, on vaatimus 
kaksi juoma-astiaa!

21-40 eläintä  2 juoma-astiaa
41-60 eläintä 3 juoma-astiaa
61-80 eläintä 4 juoma-astiaa
LYPSYLEHMILLÄ :

1-10 eläintä 1 juoma-astia
11-20 eläintä 2 juoma-astiaa
21-30 eläintä 3 juoma-astiaa
31-40 eläintä 4 juoma-astiaa                             

ENTÄ JOS  eläimillä on allas, joka 
on jatkuvatäytteinen uimurilla toi-
miva? Laki ei sano enempää kuin 
yllä olevasti vedestä. Vesialtaiden 
miniminä on yleisesti käytetty vä-
hintään 10 cm / lehmä tai hieho ja 
tämä lukee tuettavaa rakentamista 
koskevassa asetuksessa 10.4.2012.  
Eli jos altaan sisäreunaa on 200 cm, 
niin siinä on mahdollista juottaa 20 

lehmää ns. ”samanaikaisesti”. In-
vestointituessa on suositus väh. 20 
lehmää / allas, mutta ei oteta kantaa 
altaan pituuteen. Huomioida kan-
nattaa, että monesti altaista pystyy 
juomaan myös sivuilta ja kenties 
kummaltakin puolelta allasta eli 
senttejä kertyy niinkin. Nämä jutut 
kuuluvat siten täydentäviin ehtoi-
hin, että lakia noudatetaan ja ”kum-
mittelevat” EHK:n taustalla.

ELÄINSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖSSÄ 
on siis säädetty juomapaikkojen lu-
kumääristä pihatoissa eri nautaryh-
mille, mutta ei siitä, kuinka paljon 
juottoaltaan reunaa on oltava nautaa 
kohden silloin, kun naudat voivat 
juoda samasta juottolaitteesta.

E V IR AN  NÄK EMYKSEN  MUK A AN 
juomavesialtaan reunan riittävyys 
on arvioitava tapauskohtaisesti ja 
varmistaen, että eläimet saavat riit-
tävästi vettä. Tuettavaa lypsykarja-
rakentamista koskevassa MMM:n 
asetuksessa sekä lypsylehmäpihat-
toja koskevassa julkaisussa esitettyä 
vähintään 10 cm/lehmä juomavesi-
altaan reunaa voisi näkemyksemme 
mukaan käyttää ohjeellisesti apuna 
arvioitaessa juomavesialtaan reu-
nan riittävyyttä lypsylehmien lisäk-
si myös muille naudoille.

Ota yhteyttä ja ratkotaan asioita 
yhdessä! 

LISÄTIETOJA:
Anne Niinistö 
erityisasiantuntija
ruokinta, maitotilat

K arjan rehukustannukset 
ovat suurin maidontuo-
tannon menoerä. Siksi ruo-

kinnan taloudellisuus kannattaa 
tarkastaa aika ajoin. 

MAITOTILALLA KARJAN oikeanlai-
nen ruokinta varmistaa, että tuo-
tot ovat mahdollisimman suuret 
ja menot mahdollisimman pienet.

– Maitotuotos ylös ja rehukus-
tannus alas, kiteyttää, ProAgria 
Keskusten Liiton kehityspäällik-
kö Tuija Huhtamäki.

OMAN KARJAN  maitotuotto-re-
hukustannus on hyvä mittari. Se 
kertoo heti, miten taloudellisesti 
karja muuntaa rehut maidoksi. 
ProAgrialta saa hyvät vertailu-
tiedot ja toimenpide-ehdotukset 
siitä, miten tavoitteet kannattaa 
asettaa ja kuinka niihin pääsee.

– Pystymme päivän maitotuo-
toksen ja pitoisuuksien sekä päi-
vän rehukulutuksen perusteella 

laskemaan, onko ruokinta koh-
dallaan, kertoo Huhtamäki.

Lähtötiedoiksi tarvitaan karjan 
tuotos- ja rehujen kulutustiedot 
yhden päivän ajalta. Laskelman 
tuloksia verrataan tilakäynnillä 
karja- ja rehuhavaintoihin. Pi-
lottivaiheessa olevaan ruokinta-
kartoituspalveluun kuuluu myös 
muita selvityksiä: kuinka tuottaa 
enemmän maitoa vähemmällä 
rahalla sekä se, maksaako tila re-
husta liikaa. 

Palvelu on saanut hyvää palau-
tetta asiakkailta ja siitä on ollut 
merkittävää hyötyä tiloille.

– Asiantuntijoidemme koke-
mus ja tietotaito ovat käytettävis-
säsi sekä rehujen hyväksikäyttöä, 
tuotoksia että ruokinnan kan-
nattavuutta pohdittaessa, sanoo 
Huhtamäki. 

Haasteellinen ruokintakevät

PUHUTAANKO VEDESTÄ? 
Pyydä apua täydentävien ehtojen suomennokseen

TIINA SOISALO

erityisasiantuntija,
kotieläintuotanto, maitotilat

VARMISTA RUOKINNAN TALOUDELLISUUS

Kostea kesä huononsi säilörehun laatua ja sai maitotilalliset pohtimaan, vaativatko maidon 
alentuneet urea-arvot toimenpiteitä ruokinnan suhteen. 

RUOKINTA

JOS VILJELET 
NIIN KALKITSET 

SINUNKIN PELTOSI KAIPAA KALKKIA

LASKE OIKEA KALKKIMÄÄRÄ: 
www.nordkalk.fi/kalkkilaattori

Member of Rettig Group

Tiesitkö, että saat meiltä Neuvo 2020 -palvelun kautta ”suomennoksia” lain kiemuroista ja 
täydentävistä ehdoista? Seuraavassa esimerkkinä vesilain kiemurat juomapaikkojen osalta. 



16 ProAgria Etelä-Pohjanmaa itua  2 • 2016 17

Se johtaa nopeasti vasikoi-
den alhaiseen päiväkas-
vuun ja mataliin viero-
tuspainoihin. Vasikka on 

edullisinta kasvattaa vieroitusikään 
saakka emon rinnalla laitumella, 
pihaton sijaan.

PROAGR IAN  naudanliha-asian-
tuntijat ovat yhdessä kehittäneet 
emolehmätilojen tarpeeseen pe-
rustuvan laidunkartoituksen. Sen 
kautta tarjoamme laiduntaville 

emolehmätiloille laitumien kun-
toon ja tuottavuuteen keskittyvää 
palvelua. 

ULKOPUOL ISEN  AS IANTUNT I JAN 
kanssa omien laidunnurmien ja 
laidunnusstrategian läpikäyminen 
antaa uusia vinkkejä ja näkökulmia 
laiduntamisen tehostamiseen. Ar-
vioimme kasvustokäynnillä laidun-
nurmien kasvukunnon ja tuottavuu-
den. Saat käyttöösi raportin, jossa 
käy ilmi toimenpide-ehdotukset, 

joiden avulla kehität tilasi laidun-
nustrategiaa. 

VARAA JO LAIDUNKARTOITUS  en-
si kesälle. Laidunkartoituksen 
hinta on 300 € + alv. Hintaan 
sisältyy asiantuntijan käynti ti-
lallasi sekä raportti laidunten 
kehitysehdotuksineen.

TILAISUUKSISSA SETVITÄÄN esimer-
kiksi sitä, miksi nurmien kuiva-ai-
nesato voi vaihdella ± 4000 kiloa 
hehtaarilta? Kuinka kymppitonnin 
sato saadaan aikaiseksi ja millä 
satsauksilla? Miten kustannukset 
ovat voineet vaihdella kahdesta-
sadasta 1024 euroon hehtaarilta? 
Näihin ja moniin muihin nurmen 

viljelytekniikkaan liittyviin ky-
symyksiisi voi löytyä vastaus 
pellonpientareelta, rehusiilolta 
tai vaikka Facebookin keskustelu-
ryhmästä. 

NURMESTA  TULOSTA  -HANKET TA 
hallinnoi ProAgria Etelä-Pohjan-
maa ja kumppaneinamme toimivat 

Työtehoseura TTS ja Luonnonva-
rakeskus LUKE. 

Maidosta Maitoon MaMa 
-hankkeessa on meneil-
lään parhaillaan pilotti-

tilojen valinta. Kaikille hankkeen 
pilottitiloiksi kiinnostusta osoit-
taneille tullaan lähettämään säh-
köpostia huhtikuun alussa. Jotta 
hankkeeseen saadaan luotettavaa 
tutkimusaineistoa, täytyy pilotti-
tiloilta löytyä aikaa ja innostusta 
tehdä mittauksia ja kirjauksia han-
kejaksojen aikana. Ilman näitä mit-
tauksia ei voida tehdä luotettavia 
johtopäätöksiä tilan piilevän ketoo-
sin tilanteesta. Jos olet kiinnostunut 
hankkeen pilottitilaksi lähtemises-
tä, niin mukaan pääsee edelleen.

HANKKEESSA TEHTÄVÄ KYSELY alu-
een maitotiloille on päättynyt ja 
alustavasti tulokset osoittivat että 
piilevää ketoosia karjoissa epäil-
lään, mutta harvempi on sitä mi-
tannut. Kyselyyn vastasi 71 alueen 
maitotilaa. Kiitokset vastanneille! 
Arvonnassa kirjapalkinnon voitti 
Paula Rantamäki. 

Nyt on hyvä aika alkaa miet-
timään, miten laiduntami-
sen saisi omalle karjalle 

järjestetyksi parhaiten. Vaivannäkö 
laiduntamisen järjestämisestä pal-
kitsee mm. paremmin kävelevinä 
lehminä, terveempinä poikimisina 
ja näkyvempinä kiimoina. Kaikki 
nämä tuovat lisävuosia lehmillesi 
ja lisää maitoa tankkiin.

SORKKATERVEYDEN PARANTAMINEN 
riittää yksistään syyksi laidunta-
miseen tai jaloitteluun. Tarttuvia 
sorkkasairauksia alkaa olla enem-
män tai vähemmän jokaisessa pi-
hatossa. Lantakäytävän kosteus 
ja tautipaine ratkaisevat, miten 
pahaksi tilanne pääsee. Laitumen 
tai jaloittelualueen avulla voidaan 
pienentää tautipainetta ja tarjota 
sorkille paikka kuivahtaa. Tämä 
ennaltaehkäisee pahaa epidemiaa, 
joka maksaa tuhansia euroja. Eniten 

tästä on tietenkin hyötyä, jos jaloit-
telua voidaan jatkaa myös talvella 
pitävässä tarhassa.

KUN SORKKA PITÄÄ, tekee lehmän-
kin mieli liikkua, mikä on omiaan 
parantamaan eläimen lihaskun-
toa.  Lihaskunnon paranemisesta 
on hyötyä etenkin umpilehmille, 
koska paremmalla lihaskunnolla 
poikiminenkin sujuu paremmin 
ja riski revähdyksille, vedinpolke-
mille ja makailulle vähenee. Pitävä 
alusta, lisääntynyt tila ja valo ulko-
na inspiroivat lehmiä myös ”seu-
rustelemaan” luonnollisella taval-
la. Alempiarvoisilla on tilaa väistää 
ylempiarvoisia ja kiimakäyttäyty-
miseen liittyvä hyppiminen pääsee 
paremmin esille. Saavatpa lehmät 
auringon valosta D-vitamiiniakin.

JOS NAVETTA on vanha ja parret ah-
taat, niin etenkin silloin kannattaa 

satsata siihen, että kesän aikana 
lehmillä on riittävästi tilaa maata 
ja alusta on pehmeä ja pitävä. Mo-
nilla tiloilla ja sekä myös tutkimuk-
sissa lehmien makuupaikan paran-
taminen on lisännyt maitotuotosta 
pari kiloa päivässä. Aina ei kesäisin 
aurinko paista ja tuuli käy sopivan 
lempeästi. Silloin makuupaikka on 
järjestettävä johonkin katokseen tai 
vanhaan latoon, johon voidaan ajaa 

esimerkiksi hiekkaa tai kuoriket-
ta, missä lehmien on hyvä maata. 
Helpoimmalla tietenkin pääsee jos 
pihatossa on hyvät parret ja laidun 
vieressä. Silloin ovet voidaan vain 
aukaista ja lehmät voivat itse valita 
ollako sisällä vai ulkona. Useissa tut-
kimuksissa on havaittu, että lehmät 
haluavat olla ulkona yöllä, jos siihen 
on vain mahdollisuus.

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

terveydenhuolto-
eläinlääkäri, 
maitotilat

ProAgria Etelä-Pohjanmaa
043 824 8030

SEIJA
PERASTO

TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRIN PALSTA

LAIDUNTAMINEN 
on terveydenhuoltoa parhaimmillaan
Kesä lähestyy ja nautojenkin on päästävä nauttimaan ulkoilmasta. Laiduntamisen tai jaloittelun 
järjestäminen ei ole täysin vaivatonta, mutta sen terveysvaikutukset ovat hyvin onnistuessaan 
kiistattomat.

ANNE NIINISTÖ

erityisasiantuntija, ruokinta, maitotilat

PIILEVÄ KETOOSI JA 
PILOTTITILAT

OTA TEHOT IRTI LAITUMESTA!

LAIDUNKAUSI

Nyt tekemään Nurmesta tulosta!

URPU TANNER-KOOPMANS

asiantuntija, lihanauta- ja 
emolehmätuotanto

SARI VALLINHOVI

erityisasiantuntija, 
kasvintuotanto, nurmi

Muistatko NurmiArtturin ja sen tuloksista koostetun loppuraportin? 
Raportin tekstejä ja hankkeeseen liittyvää materiaalia avataan tarkemmin 
uudessa Nurmesta tulosta -hankkeessamme

Kierre on valmis, jos huonokuntoinen laidun ei tuota riittävästi rehua emolehmien tarpeeseen.

VUOKKO KRAATARI

asiantuntija, lihanauta- ja 
emolehmätuotanto
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1) EU-
nauta-

palkkio €/ 
eläin/v

1) EU-teuras-
karitsa

ja -kilipalk-
kio/ eläin 

2) pohjoi-
nen tuki 
€/eläin-

yksikkö/v

2) pohjoi-
nen tuki 
€/eläin-

yksikkö/v

5) Pohj. 
tuki/eläin/ 

vuosi

5) Pohj. tuki/ 
eläin/ vuosi

 2) Pohj.  
teuraseläin- 
tuki €/eläin

Pohjoisen tuen
eläinyksikkökertoimet 2016

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

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

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

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

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

Viitemääräyksiköt 1-146 186 Emolinnut (broileri) 0,02
yli 146 menevät yksiköt 107 Emolinnut(kalkkuna) 0,05
Viitemääräyksiköt 1-170 163 Hevoset yli 6 kk 1
yli 170 menevät yksiköt 92 Ponit yli 6 kk 1
Sika-siipikarjan tuotannosta irrotettu tuki edellyttää, että tilalla on sika-siipikarjatuen viitemäärä.
Tuen ehtona on, että tilan keskimääräinen eläintiheys v. 2016 on vähintään 0,35 ey/ha eli v. 2016 eläinyksiköiden suhde 
vuoden  2016 peltoalaan on vähintään 0,35 ey.
Eläinyksikkölaskentaan käyvät muutkin kotieläimet kuin siat ja siipikarja.

Siipikarjalla ja hevosilla kuukausittainen kirjanpito,
joka toimitettava kuntaan tammikuussa 2017

Tukitaulukot: 
Kotieläintuet v. 2016 C1-C2 alueella

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

Pinta-alatuet v. 2016 C1-C2 euroa/ha

E-P:n ELY-keskus/Veikko Tuominen 23.3.2016

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN MUISTILISTA,
SISÄLTÄÄ MUUTOKSET VUODELLE 2016

E-P:n ELY-keskus Veikko Tuominen 18.1.2016

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

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

Luvut ovat peräisin 
asetusluonnoksista tai jo 
annetuista asetuksista 
18.1.2016 tilanteen 
mukaan

Ohra, 
kaura, 

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

Vehnä Ruis Tattari 
maissi 
kuitu-
pellava 
kuitu-

hamppu

Rypsi/ rapsi 
öljypellava 

öljyhamppu 
camelina 

herne 
härkäpapu 

makea 
lupiini

Herne/ 
härkä-
papu/ 
makea 
lupiini 

yli 50 % 
+ vilja

Tärk-
kelys-
peruna

Sokeri-
juurikas

Kumina 
ja muut 
siemen-
maus-
teet

Avo-
maan 
vihan-
nekset

Moniv. 
Puutar-
hakasvit

Suoja-
vyöhyke

Viherlan-
noitus-
nurmi, 
max 

100%

 Luonn. 
hoito-
pelto-
nurmi, 

max 5%

 Monimuo-
toisuuspel-
to lintu-, 

riista, 
-maisema, 

-niitty, 
max 15 %

Kesanto 
max
25 %

 Kesanto 
yli 25 %

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

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

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

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

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

TUKITAULUKOT TUKITAULUKOT

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

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

VALUMAVESITOIMENPIDE -TOIMENPIDE
- Uusia valumavesitoimenpiteen lohkoja voi il-
moittaa vain tänä keväänä.
- Toimenpiteen pitää olla valmiina 1.5.2016.

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

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

SANEERAUSKASVIT
- Saneerauskasvien korvaus 300€/ha maksetaan 
korkeintaan 25 %:lle ympäristökorvausalasta. 
- Edellytyksenä, että tilalla on viljelykierrossa yh-
teensä 1 ha perunaa tai sokerijuurikasta joko tänä 
vuonna tai jonakin vuonna 2015, 2014 tai 2013.  
- Saneerauskasvina on käytettävä öljyretikkaa, 
valkosinappia, samettikukkaa tai näiden seoksia. 
Öljyretikaksi katsotaan myös muokkausretikka. 
- Saneerauskasvi on kylvettävä keväällä ja sen saa 
muokata maahan kahden kuukauden kuluttua 
kylvöstä. 
- Kasvusto voidaan niittää tai murskata kasvu-
kauden aikana. 
- Sama kasvulohko voi olla saneerauskasvilla kyl-
vettynä enintään kaksi vuotta peräkkäin. 
- Saneerauskasvia saa lannoittaa samalla tavalla 
kuin luonnonhoitopeltonurmea. 

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

MUUTA HUOMIOITAVAA
- Jos suojavyähykettä + luonnonhoitopeltonur-
mea + kesantoa on korvauskelpoisesta peltoalasta 
yli 25 %, luonnonhaittakorvausta leikataan. Se 
pinta-ala mitä luonnonhaittakarvausta voidaan 
maksaa em. aloille, saadaan jakamalla muiden 
luonnonhaittakorvaukseen oikeuttavien kasvien 
ala kolmella. Esim. tilalla on suojavyöhykettä ja 
luonnonhoitopeltoa ja kesantoa 7 ha ja viljaa ja 
nurmea on yhteensä 18 ha. Silloin suojavyöhyke 
+lhpnurmi+kesantoalalle voidaan maksaa luon-
nonhaittakorvausta 18/3 = 6 ha:lle.
- Talviaikaisen kasvipeitteisyyden korvausta ei 
silloin makseta, jos tilalla on nurmikasveja + ke-
santoa yli 75 % (ja muuta kuin nurmea + kesan-
toa on alle 30 %), koska tila on silloin vapautettu 
viherryttämisen kahden kasvin vaatimuksesta.
- Luonnonhoitopeltonurmen on oltava lohkolla 
vähintään kaksi vuotta, aikaan voidaan laskea 
myös vuosi 2015 ja luonnonhoitopeltonurmiloh-
ko on niitettävä joka toinen vuosi. 
- Monimuotoisuuspelto niityn on oltava lohkol-
la vähintään kaksi vuotta, aikaan ei voi laskea 
mukaan vuoden 2014 luonnonhoitopeltoniittyjä, 
koska niityt piti perustaa uudestaan v. 2015.
- Kerääjäkasvin, viherlannoitusnurmen ja moni-
muotoisuuspellon saa päättää kemiallisesti.
- 5-vuotinen viljelykiertosuunnitelma vuoden 
2015 tukihakemuksessa olleista lohkoista on 
jätettävä kuntaan viimeistään 2.5.2015, tai jos 

sovittu maataloustoimiston kanssa, niin skan-
nattuna sähköpostilla.

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

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

LOHKOKOHTAISESTA TOIMENPITEESTÄ VOI 
LUOPUA SEURAAVISSA TAPAUKSISSA
- Jos on valittu talviaikainen kasvipeitteisyys, 
siitä voidaan luopua, jos maatilan korvauskel-
poisesta alasta v. 2016 kohdentamisalueella 
vähintään 80 prosentilla ja kohdentamisalueen 
ulkopuolella 60 prosentilla on suojavyöhyke, 
monivuotinen ympäristönurmi, luonnonhoito-
peltonurmi, viherlannoitusnurmi, monimuotoi-
suuspelto, monivuotisten puutarhakasvien ka-
tettu ala tai edellisen kauden erityistukisopimus.
- Puutarhakasvien vaihtoehtoisesta kasvinsuo-
jelusta on luovuttava, jos aloitetaan luomutuo-
tanto.
- Toimenpiteestä voi luopua, jos toimenpiteen 
kohteena ollut ala kokonaisuudessaan siirtyy 
pois hallinnasta. Esim. jos suojavyöhykelohkot 
siirtyvät pois hallinnasta eikä ole toisen vuo-
den luonnonhoitopeltonurmeakaan eikä ilmoita 
uutta, silloin voi luopua ympäristönhoitonurmet 
-toimenpiteestä.  
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S uoramyynti voi tapahtua 
suoraan omalta tilalta, 
tienvarsikojusta, torilla, 
ruokapiirien tai REKO-

renkaiden kautta. Uudet myyntika-
navat vauhdittavat sekä tuotteiden 
myymistä että ostamista. Se mah-
dollistaa tuottajalle paremman hin-
nan ja riippumattomuuden. Suoris-
ta myyntitilanteista saa palautetta ja 
kehittämisideoita suoraan kuluttajil-
ta. Markkinoinnin voi itse kohdentaa 
halutulle kohderyhmälle, esimerkik-
si sosiaalisen median kautta.

Toisaalta suoramyynti vaatii yrit-
täjältä uudenlaista ajattelutapaa. 
Laadukkaiden tuotteiden lisäksi on 

osattava markkinoida, viestiä ja pal-
vella asiakkaita uudella tavalla.  

HELPOTTUNUT LAKI

Byrokratian paljous saattaa pelot-
taa monia suoramyyntiä aloittavia. 
Lainsäädäntöä on kuitenkin viime 
vuosina muutettu suoramyyntiä hel-
pottavaksi. Alkutuotannon tuotteita, 
kuten vihanneksia, munia ja marjoja, 
voi alkaa myydä suoraan kuluttajille 
hyvin pienillä toimenpiteillä. 

Kun toiminta on pienimuotoista ja 
vähäriskistä, elintarvikelain säädök-
siin voi saada helpotuksia, mikä antaa 
paremmat mahdollisuudet tuotteiden 
suoramyynnille. Pienimuotoinen 

toiminta määritellään tuoteryhmä-
kohtaisesti, ja tuotteille on myös kul-
lekin sallitut maksimimyyntimäärät. 

PYYDÄ APUA

Maa- ja kotitalousnaisten ja ProAg-
rian yritysasiantuntijoilta saat mo-
nipuoliset palvelut suoramyynnin 
aloittamiseen ja kehittämiseen. Kun 
kehität suoramyyntiä asiantuntijoi-
demme avulla, säästät aikaa ja pie-
nennät kustannuksia. Samalla saat 
rinnallesi asiantuntijan, joka auttaa 
kehittämään yritystäsi kokonaisuu-
dessaan. Tarjoamme myös palveluita 
tuotteittesi kehittämiseen, markki-
nointiin sekä elintarvikelainsäädän-
nön vaatimusten toteuttamiseen.

ESIMERKKEJÄ PALVELUISTAMME

• Liiketoiminnan suunnittelu, in-
vestointi, rahoitus ja taloussuun-
nittelu ja liiketoimintasuunnitel-
man ohjaus

• Markkinointi, tukea suunnitte-
luun ja toteutukseen 

• Tuotteistaminen, esimerkiksi 
tuotesuunnittelu ja hinnoittelu 

• Elintarvikelainsäädännön vaati-
mukset, esimerkiksi omavalvon-
nan ohjaus, pakkausmerkintöjen 
laatiminen ja hygieniaosaamis-
koulutukset ja -testit

• Elintarviketilojen suunnittelu ja 
vaatimukset.  

Tuottajat ja kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia ruuan suoramyynnistä. Kuluttajat haluavat 
lähellä tuotettua, tuoretta ruokaa ja tuottajat paremman hinnan tuotteistaan. Suoramyynnillä 
kaikki voittavat! 

Suomessa on 4360 vuohta 
165 tilalla. Osa kasvattajista 
on harrastajia. Pirkanmaa ja 
Etelä-Pohjanmaa ovat suu-

rimpia eläinmääriltään. Suomes-
sa valtarotuna on suomenvuohi 
ja muita rotuja on vain yksittäisiä 
eläimiä (kääpiövuohi ja villakuitua 
tuottava mohair-vuohi). 

TALOUDESTA

Samat periaatteet pätevät kaikessa 
yritystoiminnassa. Tulojen ja meno-
jen suhde tulee olla sopiva ja velan 
pitäisi olla kohtuullinen suhteessa 
yrityksen liikevaihtoon. 

VUOHITALOUDESSA OL IS I  HY VÄ 
suunnitella kohtuuhintaiset raken-
nukset sekä ruokinta ja lypsyjärjes-
telmien valinnassa huomioida työtä 
helpottavat ratkaisut.  Vaikka kuttu 
kokoonsa nähden tuottaa paljon 
maitoa (keskituotos 600-800 litraa 
vuodessa), niitä pitäisi olla noin 
150-200, jotta homma toimii. 

REALISMIA

Talouden lukuihin on aina suhtau-
duttava realistisesti. Vuohet saa-
vat kuttutukea, jonka perusteena 
on maidon tuottaminen vähintään 
400 litraa vuodessa kuttua kohden. 
Muita eläinkohtaisia tukia ovat 

hyvinvointikorvaus ja teuraskilin 
laatupalkkio. Alkuperäisrotutukea 
saavat suomenvuohirotuiset vuo-
het, jotka ovat mukana säilytysoh-
jelmassa. Myytävä tuote on pääasi-
assa maito ja  sivutuotteena tulee 
lihaa. Muita mahdollisia tuotteita 
ovat jatkojalosteet kuten juusto, ju-
gurtti jäätelö ym. makeiset. Osa ah-
kerista tuottajista hyödyntää myös 
nahat ja jopa sarvet ja luut.

OMATOIMISTA KIRJAUSTA

Vuohille on tehty oma sukuseu-
rantarekisteri ja jalostusopas Vuo-
hirekisteri-hankkeessa. Varsinaista 
tuotosseurantaa ei ole vaan tilat 

pitävät omatoimisesti kirjaa tuo-
toksesta. Tämän hetken tavoitteina 
on säilyttää vuohien sukusiitosaste 
riittävän matalana sekä kiinnittää 
huomiota eläinten rakenteeseen ja 
lypsettävyyteen.

"Vuohenmaidolle olisi tarvetta, 
haluaisimme lisätä tuotantoa!"

MILLA ALANCO

erityisasiantuntija,
lammas- ja vuohituotanto

Otsikon sanoin avasi Timo Keski-Kasari Juustoportilla järjestetyn vuohikoulutuksen helmikuussa. 
Paikalla oli reilu 10 hengen joukko hakemassa tietoa vuohituotannosta ja -taloudesta. 

Ruokaan vai roskiin Impinpäivänä? 
Tule Tapion kaupalle testaamaan, erotatko villiyrtin 

vieraslajista! 
Maakunnallista Impinpäivää vietetään 

la 11.6. klo 10–14 os. Oikotie 4, Päntäne, Kauhajoki

Impinpäivän tilaisuudessa on maa- ja kotitalousnaisten 
ja yhteistyökumppanien tempauksia, hyviä tarjouksia, 

800 m2 lankaa ja paljon muuta. Vapaa pääsy, ei 
ennakkoilmoittautumista! 

Tapion kauppa on 80 000 kerän käsityöntekijän pa-
ratiisi Kauhajoen Päntäneellä. Jos olet aina halunnut 
käydä siellä, nyt kannattaa toteuttaa suunnitelma! 

Lue lisää: 
http://etela-pohjanmaa.maajakotitalousnaiset.fi

HAITALLISET VIERASKASVIT VALLOITTAVAT LUONTOAMME ja tukahdutta-
vat oman kasvilajistomme. Kasveista pidetään vahingollisimpana jätti-
palsamia, jättiputkea ja lupiinia. Impin päivä 11.6.2016 sopii ajallisesti 
erinomaisesti jättipalsamin ja lupiinin poistotalkoisiin! 

VALITKAA KOHDE, jossa lupiini tai jättipalsami on valloittanut tai on 
valloittamassa kasvutilaa niittykasveiltamme. Haastakaa talkoisiin mu-
kaan muut kylällä toimivat yhdistykset. Yhteiset talkoot saavat luon-
nonkasvimme jälleen kukoistamaan! 

Ohjeet vieraskasvien poistoon: 
www.maajakotitalousnaiset.fi/impinpaiva

Rukkaset käteen ja vieraskasveja vähentämään! 

IMPIN PÄIVÄ 11.6.2016 

LISÄÄ KANNATTAVUUTTA
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Yhteystiedotwww.proagria.fi/ep

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

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

VILJATILAT ETELÄ
Leppä Jouni, asiantuntija, kasvintuotanto  .................................................0400 361 250
Mäenpää Mika, asiantuntija, talous, kasvi-, sika- ja siipikarjatilat .......040 528 7922
Mäkelä Juha, asiantuntija, kasvintuotanto  ................................................0400 267 535
Nummijoki Heli, nuorempi asiantuntija, kasvintuotanto ......................043 826 6773
Pennala Tuomas, asiantuntija,  kasvintuotanto ......................................043 826 6772
Tuomisto Pekka, erityisasiantuntija, kasvinsuojelu, kasvintuotanto ...0400 891 889
Vihonen Erkki, asiantuntija, luomukasvintuotanto .................................040 678 7689

VILJATILAT POHJOINEN
Ala-Luukko Kaija, asiantuntija, talous, kasvi-, sika- ja siipikarjatilat  040 832 3521
Hannonen Jussi, asiantuntija, kasvintuotanto .........................................043 826 6771 
Luikku Niko, asiantuntija, kasvintuotanto  ................................................0400 297 245
Luokkakallio Jari, asiantuntija, luomukasvintuotanto, energia  ...........0400 297 235
Mäkinen Jari, asiantuntija, kasvintuotanto ...............................................040 510 2795
Perälä Marja-Leena, asiantuntija, kasvintuotanto  ................................0400 166 200
Vihlman Katariina, asiantuntija, kasvintuotanto ....................... 040 582 6775

PERUNA - JA MARJATILAT 
Jaakkola Anna-Kaisa, asiantuntija, kasvintuotanto, peruna  ..............040 525 0375
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
Mäntyharju Johanna, erityisasiantuntija, ruokinta, teknologia, 
luomu, maitotilat ...................................................................................................040 512 1901
Niinistö Anne, erityisasiantuntija, ruokinta, maitotilat ..........................043 825 0522
Riihikangas Erkki, erityisasiantuntija, talous, maitotilat ......................0400 160 041
Sillanpää Satu, erityisasiantuntija, ruokinta, teknologia, maitotilat  ...040 672 4567
Soisalo Tiina, erityisasiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat  ...........040 502 5590
Tarsia Essi, asiantuntija, kotieläintuotanto, luomu ...........................043 826 6769 
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
Norja Anja, asiantuntija, talous, maitotilat ................................................043 826 6770 
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 )
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
Rintamäki Sanni, asiantuntija, maitotilat ...............................................043 825 8508

LIHANAUTA -, LAMMASTILAT
Alanco Milla, erityisasiantuntija, lammas- ja vuohituotanto   ...............040 706 0558
Hakomäki Sini, asiantuntija, lammas- ja vuohituotanto, luomu  ..........043 825 0526
Kraatari Vuokko, asiantuntija, lihanauta- ja emolehmätuotanto  ........040 169 6557
Tanner-Koopmans Urpu, asiantuntija, 

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

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

SPV-, TILI -  JA YRITYSPALVELUT
Kuja-Lipasti Olavi, erityisasiantuntija, yhtiöittäminen, 
omistajanvaihdokset, verotus ............................................................................040 127 2420
Lampinen Samuli, erityisasiantuntija, omistajanvaihdokset, 
kiinteistöarvioinnit ..............................................................................................040 526 0147
Autio Kaija, asiantuntija, tilipalvelut Kauhava  ..........................................040 139 5597
Harju Ella, asiantuntija, tilipalvelut Kauhajoki, Seinäjoki .........................043 825 6323
Kallioniemi Satu, asiantuntija, yritys- ja tilipalvelut Seinäjoki .............040 848 7759
Saari Inkeri, asiantuntija, tilipalvelu, Alajärvi ..........................................040 554 2669 
Yli-Hukkala Seija, asiantuntija, kannattavuuskirjanpito, 
tilipalvelut Seinäjoki ............................................................................................040 580 2258
Kallioniemi Kari, erityisasiantuntija, yrityspalvelut  ..............................0400 267 384

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

MAA- JA KOTITALOUSNAISET
Asunmaa Asta, erityisasiantuntija, ruoka, kotitalous
vs. toiminnanjohtaja ............................................................................................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 115

SUUPOHJA Teknologiapuisto 1

TUURI Tuurintie 2 (Avoinna sopimuksen mukaan)

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@proagria.fi

www.proagria.fi/ep

Maa- ja kotitalousnaisten 
Keskuksen toiminnanjoh-
taja Mirja Hellstedt vie-

raili helmikuun lopulla Etelä-Poh-
janmaalla historiallisella tavalla. 
Keskuksen toiminnanjohtajat ovat 
ennemminkin käyneet yksittäisissä 
tilaisuuksissa maakunnassa, mutta 
eivät aiemmin kiertueella. 

Nyt Mirja Hellstedt ja Etelä-Poh-
janmaan maa- ja kotitalousnaisten 
vs. toiminnanjohtaja Kaisa Viitala 
kyläilivät Naisvoimaa-tilaisuuksien 
merkeissä Jalasjärven Hirvikylässä, 
Lappajärven Itäkylässä ja Alahär-
män Perkiömäellä.

– Vuorovaikutus jäsenten kanssa 
on erittäin tärkeää, Mirja Hellstedt 
sanoo.

– Yhdistyksessä päätösvalta on jä-
senillä, ja tietoisuus tästä pitää nöyrä-
nä. Siksi kuuntelen hyvin herkällä kor-
valla jäsenten toiveita ja näkemyksiä. 

Tilaisuuksissa Mirja Hellstedt kertoi 
järjestön historiasta, nykypäivästä ja 
ennen kaikkea tulevaisuudesta, sillä 
helmikuun alussa otettiin käyttöön 
järjestön uusi logo, uusi iskulause 
”Juuret maalla” ja uusi strategia.

– Juuret maalla -slogan muistut-
taa meitä siitä, että Suomi on maalta 

lähtöisin ja tarvitsee maaseutuaan, 
Mirja Hellstedt korosti tilaisuuksissa.

– Me maa- ja kotitalousnaisten 
järjestössä teemme töitä sen eteen, 
että tulevaisuuden maaseutu on 
maistuva, viihtyisä ja elinvoimai-
nen. Se luo hyvinvointia kaikille 
meille suomalaisille, niin maaseu-
dulla kuin kaupungeissa.

Tilaisuuksissa syntyi paikoin hyvin-
kin vilkasta keskustelua järjestön toi-
minnasta ja jäsenkunnan toivomuk-
sista. Samalla eri yhdistyksistä tulleet 
maa- ja kotitalousnaiset saivat vaihtaa 
keskenään kokemuksia ja kuulumisia. 

Yhteisöllisyyden merkitys on tär-
keää maa- ja kotitalousnaisten toi-
minnassa, ja näissä tilaisuuksissa se 
toteutui. Eli kuten eräs Perkiömäen 
tilaisuuteen osallistunut lähtiessään 
kiitokseksi huudahti: "Täältä sai to-
dellakin naisvoimaa!"

Naisvoimaa-kiertueen järjestäjinä 
olivat Hirvikylän maa- ja kotitalo-
usseura, Itäkylän maa- ja kotitalous-
seura ja Perkiömäen maamiesseuran 
naisosasto. 

TOIMINNANJOHTAJAN SIJAISUUTTA HOITAA huhtikuusta alkaen Asta 
Asunmaa. Email: asta.asunmaa@maajakotitalousnaiset.fi, puh. 040 592 9226. 
Kaisa on siirtynyt uusiin haasteisiin ja kiittää sydämellisesti kaikkia jäseniä ja 
yhteistyökumppaneita hyvästä yhteistyöstä.

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISESSA  maa- ja kotitalousnaiset tekevät 
yhteistyötä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Tarkoitus on koordinoida 
yhdistysten vapaaehtoistoimintaa rohkaisemalla ja tukemalla jäsentemme 
ja maahanmuuttajien kohtaamista ja vuorovaikutuksen syntymistä käytän-
nönläheisissä tilanteissa vuoden 2016 aikana. Hankkeesta lähetetään tietoa 
yhdistyksiin.

MAAKUNNALLISTA IMPINPÄIVÄÄ 11.6 . vietetään tänä vuonna Kauhajoen 
Päntäneellä Tapion kaupalla. Tapion kauppa on 800 m² lankataivas, jonka 
valikoima houkuttelee kävijöitä ympäri Suomen. Impinpäivänä maa- ja koti-
talousnaiset järjestävät kaupalla kaikille avoimen tilaisuuden, jossa teemana 
ovat mm. vieraslajit ja varautuminen. Mukana myös muita näytteilleasettajia. 
Tervetuloa mukaan! Tapion kauppaan voit tutustua osoitteessa:  
personal.inet.fi/yritys/tapionkauppa

KAISA VIITALA

vs. toiminnanjohtaja 31.3. saakka

«LAPPAJÄRVEN ITÄKYLÄN KYLÄTALOLLA Etelä-Pohjanmaan maa- ja 
kotitalousnaisten puheenjohtaja Mervi Mäki-Neste Alavudelta keskusteli 
aamukahvin ääressä Mirja Hellstedtin kanssa

TÄÄLTÄ SAI TODELLAKIN NAISVOIMAA!

MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN PIIRIJOHTOKUNTAAN KUULUVAT VUONNA 2016 

Milla Mattila (Härkmeri), Maija Rantamäki (Jalasjärven Hirvijärvi), Sari 
Hirvelä (Lapuan Hirvikylä), Hanna Helander (Ylistaron Hanhikoski), Lee-
na Laine (Isokyrö), Mervi Mäki-Neste (puheenjohtaja, Alavus) ja Hanna 
Koivulampi (Lehtimäki). Jos sinulla on toiveita piirikeskuksen toiminnan 
suhteen, ota yhteyttä lähimpään piirijohtokunnan jäseneen.

UUTISIA PIIRIKESKUKSESTA




