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P  
ROAGRIA UUDISTAA STRATEGIANSA TÄNÄ SYKSYNÄ. Tavoitteena on parantaa 
asiakkaidemme ja kumppaniemme kilpailukykyä kestävällä tavalla. Edistämme 
toiminnallamme maaseudun kestävää kehitystä ja hyvinvointia. “Onnistumme 
yhdessä” on keskeinen viestimme. 

YHDESSÄ ONNISTUMINEN EDELLYTTÄÄ ASIAKASKESKEISTÄ TOIMINTATAPAA. Jotta pys-
tyisimme parantamaan asiakaspalveluamme, teemme tarvittavia muutoksia toimin-
taamme. Käytännössä valmistaudumme siihen, että proagrialaisilta vaaditaan jatkossa 
entistäkin parempia palveluja. Asiakkaan tunteminen on tärkeää, ja osaamisemme tulee 
virittää juuri oikealle taajuudelle sitä silmällä pitäen. Palveluistamme on oltava hintaansa 
enemmän taloudellista ja työtä helpottavaa hyötyä, muutoin ne ovat mielestäni turhia.

RUOKINNANOHJAUS ON ESIMERKKI PALVELUSTA, JOSTA VOIDAAN OSOITTAA OLEVAN 

MERKITTÄVÄ HYÖTY, KOSKA SE NOSTAA KESKITUOTOSTA. Tuotostiedoista voidaankin 
lukea, että palvelua käyttävät tilat tuottavat enemmän. Samoin talouspalveluidemme 
käyttäjät menestyvät muita paremmin. Investoinnit onnistuvat meidän avullamme var-
memmin. Sukupolvenvaihdokset ja muut liikkeenluovutukset sujuvat kanssamme am-
mattimaisesti. Tilipalvelumme toimivat yhteistyössä koko muun osaamisemme kanssa. 
Monipuolisuutemme vuoksi voimme ottaa asiakkaan tilanteen paremmin haltuun kuin 
mihin muut palveluntarjoajat pystyvät. 

DIGITALISAATIO ON PÄIVÄN SANA MONESSA SUHTEESSA JA UUSI STRATEGIAMME OTTAA 

SEN HUOMIOON. ProAgriassa digitalisaatio tarkoittaa sitä, että lisääntyvä osa palveluis-
ta tarjotaan jatkossa verkon kautta. Itsepalvelukin lisääntyy sellaisissa palveluissa, jotka 
siihen parhaiten sopivat. Digitaalisia työvälineitä käytetään entistä enemmän tiedonke-
ruussa ja –siirrossa sekä suunnittelussa ja viestinnässä.

VUODEN 2016 ALUSTA PROAGRIA UUDISTAA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄNSÄ. Käy-
tännössä se tarkoittaa, että pystymme entistä paremmin tuottamaan tarvitsemaamme 
tietoa asiakkaillemme tekemistämme palveluista ja suunnittelemaan aikataulumme ja 
viestintämme entistä tarkemmin. Voimme tarjota asiakkaillemme yksilöllisten tarpeiden 
mukaista palvelua helpommin. Kykenemme myös tuottamaan asiakkaille tarvittavia ti-
lanneraportteja.

PROAGRIA ETELÄ -POHJANMAA PÄÄTTI MUUTTAA 1.9. ALKAEN SISÄISTÄ ORGANISOI-

TUMISTAAN. Ko. päivämäärällä palveluryhmiemme määrä väheni kuudesta neljään. Uusi 
Yritys, tuotantotalous ja ympäristö -ryhmä aloitti toimintansa. Samalla viestintä ja asiakas-
palvelu uudistuivat. Muutoksen ansiosta sisäinen yhteistyö lisääntyy ja johtaminen selkiytyy. 
Rakentamisessa keskitymme rakennuttamiskonsultointiin, toisin sanoen haluamme palvella 
asiakkaitamme riippumattomana konsulttina, joka auttaa valitsemaan parhaan kokonais-
ratkaisun. Organisaatiouudistuksen yhteydessä vahvistamme yhteistyöverkostoamme kes-
keisillä kumppanuuksilla, joiden avulla asiakas saa kauttamme kattavan palvelun.

MAAILMA MUUTTUU JA ME SEN MUKANA, TARVITTAVIN ASKELIN. Muutoksia ei tehdä 
muutosten vuoksi vaan siksi, että voisimme edelleen tehdä kaikkemme arvojemme mu-
kaisesti: olla jatkossakin paras kumppani maatalouden ja muun maaseudun yritystoi-
minnan kehittämisessä. –Onnistumme yhdessä!

Muutoksen 
tuulia ProAgriassa

PARI SANAA KANNESTA

KANNESSA Syksyn sadonkorjuukausi  
on ollut haastava. 

Puinnit alkoivat varsin myöhään ja viljat ovat 
tuleentuneet hitaasti puintikuntoon. Sadosta 
on puitu vasta reilu puolet. Pitkään jatkues-

saan sateet saattavat heikentää sadon laa-
tua. Tilan taloudelliseen tilanteeseen se tuo 

haasteita. On hyvä aika selvittää tilan talou-
dellinen tilanne ja katsoa ProAgrian talousasi-

antuntijan kanssa ne vaihtoehdot, joilla tilan 
taloutta ja kannattavuutta voidaan kehittää. 

Ole yhteydessä talousasiantuntijoihimme.  
Yhteystiedot takakannessa. Taloudesta tiuk-

kaa asiaa keskiaukeamalla.

TÄSSÄ NUMEROSSA

PÄÄKIRJOITUS
Muutoksen tuulia ProAgriassa

AJANKOHTAISTA
KoneAgria Tampereella

NYT PALAUTETAAN
perusasiat mieleen

TÄSSÄ JA NYT
Tuotosseuranta uudistettu vastaamaan 
nykyaikaisen lypsykarjatilan tarpeita

ERIKOINEN KESÄ TAKANA
Mitä nurmille ensi keväänä?

TALOUSASIAT OVAT SEKAISIN
Maatila MaitoMahdoton pohtii asiaa

TALOUS
Viisi vihjettä talouden hallintaan

TAULUKOT
Tuet numeroina

MAA- JA KOTITALOUSNAISET
Mainonta ohjaa kuluttajien ruokavalintoja

YHTEYSTIEDOT
Ota yhteyttä!
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ITUA-LEHDEN TOIMITUS

ITUA NRO 3/2015 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 • KANNEN KUVA  Jarmo Vainionpää I puh. 040 569 5404 
• 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
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PÄÄKIRJOITUS

VILJELIJÄ muista 
ilmoittaa ympäristökorvaukset!

Vain hyväkuntoinen 
pelto tuottaa.

JOULUATERIA LYPSYLEHMILLE 
Ruokinnan optimoinnilla saadaan omalle 

työlle hyvä korvaus. 

RANNAT kaipaavat 
pikaista kunnostusta.

21
OLETKO AJATELLUT

Todellinen superruoka
 löytyy läheltä.

V iimeistään nyt on syytä ilmoittautua mu-
kaan viljelijöiden työterveyshuoltoon. Il-
moittautumalla omaan terveyskeskukseen/

työterveyshuollon yksikköön/Mela-asiamiehelle 
viimeistään 30.9. mennessä, saat 20% alennuksen 
Mata-tapaturmavakuutuksesi maksuista heti en-
si vuonna. Alennus vaatii 4 vuoden välein tehtä-
vän tilakäynnin, jossa kartoitetaan tilan olosuhteet 
ja työmenetelmät. Käynnillä työterveyshoitaja ja 
maatalouden asiantuntija yhdessä tilanväen kans-
sa etsivät ratkaisuja työn helpottamiseen, tapatur-
mien ennaltaehkäisemiseen ja työssä jaksamiseen. 

TYÖTERVEYSHUOLTOON liittyy joka toinen vuosi teh-
tävä työterveyshoitajan suorittama terveystarkastus 
(vuosihuolto). Tarvittaessa terveydenhoitaja ohjaa 
eteenpäin esim. lääkärille. Kustannuksia perustoimin-
nasta ei juurikaan synny, sillä tilakäynti on viljelijälle 
maksuton ja terveystarkastuksen kustannukset tulevat 
takaisin Mata-tapaturmavakuutuksen alennuksena. Li-
säksi työterveyshuoltoon kuuluvat saavat hakea kor-
vausta Kelalta mm. ensiapukurssin kustannuksista ja 
ensiaputarvikkeista. Työterveyshuollon kustannukset 
ovat verotuksessa vähennyskelpoista menoa.

LISÄTIETOJA ProAgrian työterveyshuollon asiantuntijoilta.

TYÖTERVEYSHUOLTOON 
MUKAAN

MARJA -LEENA PERÄLÄ

asiantuntija,
kasvintuotanto

HARKITSETKO INVESTOINTIA? 
Tilaa edullinen rakentamisen tarveselvitys 

ja selvitä eri mahdollisuudet. 

KYSY LISÄÄ : 
timo.korpela@proagria.fi
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MIHIN KATOSIVAT YRIT YSTEN KEH IT TÄMISTUET 

MAASEUTUOHJELMASTA , kysyy  yrittäjä Kuusio-
kunnista. Edellisellä ohjelmakaudella esim. tuote-
kehityshankkeeseen saattoi saada jopa 50 % tuen. 

SUORAT YRIT YSKOHTAISET TUET  on tällä ohjel-
makaudella niputettu pääsääntöisesti yhteen in-
vestointitukien kanssa. Näiden tukitaso vaihtelee 
toimialoittain. Uutena tukimuotona on käyttöön 
otettu alkavan liiketoiminnan suunnitelmalliseen 
kehittämiseen tarkoitettu perustamistuki. 

TOIMIVAN YRITYKSEN AINEETTOMIA KEHITTÄMIS -

TOIMIA VOIDAAN TÄLLÄ HETKELLÄ RAHOITTAA kor-
keimmilla tukitasoilla yritysten yhteistyöhankkei-
den kautta. Sana hanke ja ajatus hankebyrokratiasta 
aiheuttavat monelle yrittäjälle puistatuksia, kertoo 
erityisasiantuntija Kari Kallioniemi. Hyvää uusis-
sa yhteistyöhankemuodoissa on kuitenkin se, että 
yritykset voivat välttyä hallinnoinnilta kokonaan, 
koska se voidaan ulkoistaa esim. halutulle kehit-
tämisorganisaatiolle. 

TUKITYYPPEJÄ ON USEITA .  Yritysten yhteistyö-
hankkeet voivat koskea tiedon hankkimista tuot-
teiden, palvelujen, prosessien tai menetelmien 
kehittämiseen. Toinen tukityyppi mahdollistaa 
tiedon perusteella tehtävät pilotit ja prototyypit. 

VÄHINTÄÄN KOLMEN YRITYKSEN RYHMÄN on mah-
dollista saada tukea myös yrityskohtaiseen kehit-
tämiseen ja koulututukseen. Koulutus voi koskea 

esimerkiksi laatuvalmennusta tai muuta yrityksissä 
esiin noussutta osaamisen tarvetta.

TÄRKEÄÄ YRITYSTEN YHTEISILLE KEHITTÄMISPON-

NISTUKSILLE  on selvästi esille nouseva yhteinen 
kehittämistarve ja se, että hankkeen tuloksista voi 
hyötyä jokainen osallistuva yritys. 

AJANKOHTAISTA
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AJANKOHTAISTA

KO N E A G R I A  O N  8 . – 1 0 . 1 0 .  TA M P E R E E L L A , 
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa.  
Tapahtumassa on vahvasti esillä kasvintuotanto.  

Lue lisää: www.koneagria.fi
www.facebook.com/koneagria

KONEAGRIA TAMPEREELLA

Mihin katosivat yritysten kehittämistuet maaseutuohjelmasta?

TUNNETKO VILJALASKURIN?

V O I T  A R V I O I D A  V I L J A L A S K U R I L L A M M E 
vuoden 2015 viljan ja öljykasvien tuotanto-
kustannusta ja sen kautta sadon hintavaati-
musta eri sato- ja lannoitustasoilla. 

Laskuri on vapaasti käytettävissä: 
www.proagria.fi/viljalaskuri  

TUOTTOPEHTORI TUTUKSI
T U OT TO P E H TO R I N AV U L L A  optimoit sadon 
ja tuotoksen omilla yksilöllisillä katetuotto- 
ja tuotantokustannuslaskelmilla. Laskelmi-
en pohjatietoina ovat laajat ja monipuoliset 
mallilaskelmat. 

Tuottopehtorin käyttöön vaaditaan  
tunnukset: www.tuottopehtori.fi

KARI KALLIONIEMI

erityisasiantuntija, 
yrityspalvelut

0400 267 384

YRITTÄJÄ KYSYY – ASIANTUNTIJA VASTAA

PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAA  
ON KOKENUT HANKEHALLINNOIJA.

 
Voimme toimia myös yrityksesi 

kehittämishankkeiden 
hallinnoijana.

SUUNNITTELETKO UUTTA LIIKETOIMINTAA?

I nvestoinnin arviointi ennakkoon kannat-
tavuuden näkökulmasta sekä uutta liike-
toimintaa suunnitellessasi tai yrityksen 

toimintaa kehittäessäsi on ratkaisevaa pää-
töksen teon pohjaksi. Samalla saat ulkopuo-
lisen asiantuntijan näkökulman hyödyksesi. 

INVESTOINNIN JA ERI INVESTOINTIEN VAIKUT-

TAVUUKSIEN ARVIOIMISEKSI  teemme toteu-
tettavuustutkimuksen, joka on selvitys ja voi 
koskea yrityksesi toimintaa, taloutta tai tek-
nologiaa. Yleensä investoitaessa toteutetaan 
myös monia muita kasvuun ja uudistumiseen 
kohdistuvia toimenpiteitä ja nämä saat sel-
ville tekemämme analyysin avulla. Tutkimus 
palvelee myös rahoittajaa heidän arvioidessa 
investointisi rahoituskelpoisuutta. 
 

HYÖTYINÄ SAAT

• arvion investoinnin kannattavuudesta ja 
arvion eri investointivaihtoehdoista 

• analyysin yrityksesi tuotteiden ja palve-
lujen kysynnästä sekä kokonaistarjontasi 
osuvuudesta 

• suunnitelman yrityksesi talouden kehitty-
misestä 

• arvion ja ehdotuksen osaamisen kehittä-
misestä 

• selvityksen rahoitustarpeesta ja ehdotuk-
sen eri rahoitusvaihtoehdoista 

• näkemyksen liiketoimintasi kasvun mah-
dollisuuksista ja suunnasta, vahvuuksista 
ja heikkouksista 

• voit käyttää selvitystä yritysrahoituksen 
haussa liiteasiakirjana 

E nsimmäistä kertaa 
kyseisellä nimellä 
järjestetty tapahtu-

ma keräsi 40 näytteilleaset-
tajaa ja noin 550 vierasta.  
 
POTATO SCANDINAVIA JA PO -

TATO FESTIVAL  -tapahtumien 
aikana aurinko paistoi kum-
matkin päivät ja näyttelyvieraat 

pääsivät tutustumaan moni-
puolisesti perunaan, kirjaimel-
lisesti ”pellosta pöytään”. 

ENSI VUONNA Potato Scandi-
navia pidetään Ruotsissa. Suo-
messa ensi vuonna perunala-
jikkeet ovat esillä Pohjanmaan 
Peltopäivässä Ylistarossa 28.7. 
2016 ja Perunantuottajan 

peltopäivässä Uudessakaarle-
pyyssä elokuussa. 

TOTEUTETTAVUUSTUTKIMUKSEN RAHOITUS on yksi uuden 
Maaseutuohjelman tukimuoto. ELY-keskus tai Leader-
ryhmä voi myöntää tukea ulkopuolisiin asiantuntijapal-
veluihin 50 % kustannuksista (vähintään 3000 euron 
kustannukset). Maataloustuotteiden jalostusta ja kau-
pan pitämistä koskeviin toteutettavuustutkimuksiin tuki 
on 40 %. Kustannukset säilyvät tukikelpoisina silloinkin, 
kun selvityksen kohteena olevaa investointia ei toteuteta. 
Lue lisää: www.proagria.fi/kannattavainvestointi

OTA YHTEYTTÄ HETI! 

KARI KALLIONIEMI

erityisasiantuntija, 
yrityspalvelut 
0400 267 384

PERUNAFESTIVAALI ESITTELI 
PERUNAA PELLOSTA PÖYTÄÄN

JUHANI RAHKO

asiantuntija,
peruna

Potato Scandinavia eli peruna-alan ammattilaistapahtuma 
kokosi väen Kristiinankaupunkiin elokuun lopussa. 

Perunafestivaalit Kristiinankaupungissa oli leppoisa tapahtuma.

KALLIONIEMI SATU

asiantuntija, 
yritys- ja tilipalvelut 
040 848 7759
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K uluva kasvukausi on 
taas palauttanut mie-
leen, että viljelyn pe-

rusasiat on oltava kunnossa. 
Viime vuodet ovat olleet vil-
jelyn kannalta helppoja. Läm-
pösummaa on kertynyt niin 
paljon, että myöhäisimmätkin 
lajikkeet ovat ehtineet tuleen-
tua ja paremminkin veden 
puute kuin runsaus on ollut 
kasvua rajoittavana tekijänä.

TÄNÄ VUONNA  korostuu jäl-
leen kasvien viljelyvarmuus 
ja pellon vesitaloudesta huo-
lehtiminen. Lämpösumman 
kertymällä mitattuna kasvu-
kausi on lähes kaksi viikkoa 
myöhässä pitkän ajan keski-
arvolla mitattuna.  Sateet vai-
keuttivat viljelyä kylvöistä ai-
na heinäkuun loppuun saakka. 

Kasvukausi toikin esille puut-
teet ja kunnostustarpeet pelto-
jen peruskuivatuksessa.

HUOMIO VILJELYVARMUUTEEN

Nyt perusasiat mieleen. Ti-
lojen kasvilajivalikoima on 
mietittävä siten, että aina-
kin osa viljelyssä olevista 
lajikkeista on kasvuajaltaan 
aikaisia tai keskimyöhäisiä, 
jolloin viljelyvarmuus lisään-
tyy ja sadonkorjuu saadaan 
porrastettua siten, että korjuu 
päästään aloittamaan ajoissa. 
Myös sadon laatu pysyy pa-
rempana, kun sato saadaan 
korjattua hyvissä olosuhteissa 
täysin tuleentuneena. Samoin 
erikoiskasvien viljelyssä kan-
nattaa pitää maltti mukana. 
Tilan viljelyalaan suhteutettu-
na niiden osuutta ei kannata 

kasvattaa liian suureksi. Oman 
viljelystrategian miettimiseen 
kannattaa käyttää hetki aikaa. 
Hyvä tilaisuus siihen on, kun 
tekee hallinnon vaatimaa vii-
sivuotista viljelysuunnitelmaa 
(palautus 30.4.2016 mennessä).

KASVUKUNNOSTA  

HUOLEHDITTAVA

Pellon vesitalous ja pH ovat te-
kijät, joille hyvän sadon perus-
ta rakentuu. Kummankin asian 
laiminlyöminen tekee hyvän 
sadon saavuttamisesta mah-
dotonta. Tänä vuonna puutteet 
ojituksessa ovat tulleet selväs-
ti näkyviin. Salaojatkaan eivät 
ole ikuisia vaikka ne maan alla 
hyvässä tallessa ovatkin. Nii-
täkin on huollettava. Alueel-
lamme on paljon 30-40 vuotta 
vanhoja salaojia, jotka alkavat 

vaatia kunnostusta ja täyden-
nystä. Tällä ohjelmakaudella 
salaojitukseen on saatavissa 
30 % investointiavustusta. 
Salaojituksen osalta vaatimus 
saavutettavasta maatalous-
tulosta poistui. Ainoa tuen-
maksua rajoittava tekijä onkin 
pienin maksettavan avustuk-
sen summa eli käytännössä 
salaojitettava pinta-ala. 

MAAN PH vaikuttaa ravintei-
den liukenevuuteen kasvien 
käyttöön. Tämän kesän ääre-
vissä olosuhteissa ravinteiden 
vapautuminen kasvien käyt-
töön on ollut hidasta. Matalan 
pH:n vaikeuttaessa tilannetta 

lisää, kasvustoissa olikin ha-
vaittavissa runsaasti ravinne-
puutoksia. Nyt kannattaakin 
ottaa viljavuusanalyysi käteen 
ja varmistaa onko omalla tilal-
la kalkitsemisen tarvetta.

HENRI HONKALA

palvelupäällikkö, kasvi-, 
sika- ja siipikarjatilat

AJANKOHTAISTA AJANKOHTAISTA

VILJELIJÄ  
MUISTA ILMOITTAA 
YMPÄRISTÖKORVAUKSET!

E räs tärkeä asia on muis-
taa, että ensimmäiset 
tuet tulevat tileille 

lo kakuussa edellisvuosi-
en syyskuun sijaan. Silloin 
maksetaan luonnonhaittakor-
vauksen ensimmäinen osa. 

SYKSYLLÄ ON tärkeä tehdä myös 
ympäristökorvauksen syysil-
moitukset. Muista ilmoittaa 
valumavesien hallintaan ja 
monivuotisiin ympäristönhoi-
tonurmiin liittyvät maa-ana-
lyysitulokset 30.9. mennessä 
kunnan maaseutuelinkeino-
viranomaiselle. Aiemmista 
tiedoista poiketen Vipu-pal-
velussa voi ilmoittaa lohkot, 
joilla toteutetaan lietelannan 
sijoittaminen peltoon-, ravin-
teiden ja orgaanisten aineiden 
kierrättäminen- tai pellon tal-
viaikainen kasvipeitteisyys 
-toimenpiteitä. Ilmoitusajan-
kohta on lokakuun kaksi vii-
meistä viikkoa, 30.10. asti. 

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN syys-
ilmoitukset voi tehdä säh-
köisesti, vaikka olisi jättänyt 

kevään tukihakemuksen 
paperilla. Lohkotiedot ovat 
valmiina Vipu-palvelussa ja 
Vipu laskee automaattisesti 
kasvipeitteisyysprosentin si-
toumusalalla.

L IE TELANNAN  sijoittaminen 
peltoon- ja ravinteiden ja 
orgaanisten aineiden kier-
rättäminen -toimenpiteissä 
ilmoitetaan peruslohkoittain 
seuraavat asiat:

• Levitetyn lannan ja/tai or-
gaanisen lannoitevalmis-
teen levityspinta-ala 

• Lantalajit
• Määrä (m3/ha)
• Levityspäivämäärät

L IE TELANNAN  sijoittaminen 
peltoon -toimenpiteessä il-
moitetaan selvitys käytetys-
tä lannanlevityskalustosta 
ja ravinteiden ja orgaanisten 
aineiden kierrättäminen -toi-
menpiteessä lannoitteen kui-
va-ainepitoisuusprosentti.
JOS LANTAA tai lannoitetta 
vastaanotetaan, tulee lisäksi 

toimittaa erillisenä liitteenä 
maaseutuelinkeinoviranomai-
selle luovutussopimus, maksu-
kuitti ja rahti- tai kuormakirja, 
josta selviää materiaalin han-
kinta ja määrä. Ravinteiden ja 
orgaanisten aineiden kierrät-
täminen -toimenpiteessä tulee 
lisäksi ilmoittaa lannan tai lan-
noitteen tai muun toimenpitees-
sä hyväksyttävän materiaalin 
luovuttajan nimi ja tilatunnus.

PELTOJEN TALVIAIKAINEN kas-
vipeitteisyys toimenpiteessä 
ilmoitetaan peruslohkoittain 
kasvipeiteala ja -muoto koh-
dentamisalueella ja kohdenta-
misalueen ulkopuolella. 

PROAGR IAN  Etelä-Pohjan-
maan asiantuntijat ovat apu-
nasi ilmoittamisiin liittyvissä 
asioissa. Ota rohkeasti yh-
teyttä asiantuntijoihimme. 
Autamme mielellämme ky-
seisissä asioissa.

Uusi tukikausi toi mukanaan paljon uusia 
ympäristökorvauksen toimenpiteitä ja myös paljon 
muistettavaa viljelijöille. 

PROAGRIA 

ETELÄ -POHJANMAA

H yvät satonäkymät 
yleisesti maailmalla 
painavat viljan mark-

kinahintoja alaspäin. Tilanne 
on heikoista satonäkymistä 
kärsivälle suomalaiselle vil-
jantuottajalle karu. Päätöksiä 
viljan myynnissä tulee peilata 

omiin tuotantokustannuksiin, 
maksuvalmiustilanteeseen, 
tehtyihin viljasopimuksiin 
ja kotimaisten toimijoiden 
hintatarjouksiin. Ilman sopi-
musta, heti sadonkorjuun jäl-
keen myynti avoimilla mark-
kinoilla on usein huonoin 

vaihtoehto, ja silti valtaosa 
viljanviljelijöistä toimii niin. 
Maailman ja kotimaan viljan 
hintaseurantaan on tarjolla 
monia lähteitä, jotka on koottu 
hyvin esimerkiksi Vilja-alan 
yhteistyöryhmän sivuille. 
www.vyr.fi 

VILJAN MARKKINAHINNAT

Nyt palautetaan perusasiat mieleen!

A ltian ohran käyttö 
oli ennätyksellinen 
197 380 tonnia kesä-

kuun lopussa päättyneen sa-
tovuoden 14/15 aikana. Tuo-
tantovauhdin on ennakoitu 
edelleen jatkuvan suurena ja 
mikäli kaikki menee suunni-
telmien mukaan 200 000 tn:n 
ohran käyttö saattaa mennä 
rikki vuoden 2016 aikana. 
Tuon rajan rikkominen edel-
lyttää tehtaan eri prosessien 
maksimaalista hyödyntämistä 
ja asettaa samalla vaatimuksia 
raaka-aineena käyttämämme 
tärkkelysohran laadulle sekä 
sen jatkuvalle kehittämiselle. 

SUOMESSA V IL JELYSSÄ  ole-
vien ohralajikkeiden määrä 
on erittäin runsas ja vain osa 
lajikkeista soveltuu hyvin 
Altian prosessiin. Prosessin 

kannalta tärkeimpiä laatuo-
minaisuuksia ovat lajikkeen 
korkea tärkkelyspitoisuus se-
kä mahdollisimman suuri ja 
tasainen jyväkoko. Jyvän koon 
ohella myös jyvän muoto vai-
kuttaa ohran kuorittavuuteen 
kivikuorinnassa, ihanteellinen 
jyvän muoto on mahdollisim-
man pyöreä. Mitä tasaisemmin 
saamme jyvät kuorittua sitä 
vähemmän erotettavaa kuitua 
menee tärkkelysprosessiin 
jolloin tärkkelyksen erotus-
prosessi tehostuu. Usean mo-
nitahoisen lajikkeen jyväkoko 
on liian pieni tehokkaan ja 
tasaisen kuorinnan kannalta. 

KOSKENKORVAN TEHTAAN pro-
sessiin parhaiten soveltuvat 
ohralajikkeet löytyvät tärk-
kelysohran suosituslajikelis-
taltamme. Kaikki 2-tahoiset 

mallasohralajikkeet soveltuvat 
prosessiimme erinomaisen hy-
vin. Näiden lisäksi suositusla-
jikelistalta löytyy myös muita 
2-tahoisia lajikkeita sekä suuri-
jyväisiä monitahoisia lajikkeita.

OHEISISSA TAULUKOISSA  on 
keskiarvotietoa toteutuneesta 

laadusta ja laatuhinnoittelus-
ta lajikkeittain  Altian vas-
taanottamasta tärkkelysoh-
rasta 12.8.2014 – 12.8.2015 
väliseltä ajalta.  Ensimmäinen 
huomio kohdistuu 2-tahoisten 
lajikkeiden selkeästi korkeam-
paan tärkkelyspitoisuuteen ja 
jyväkokoon monitahoisiin 

verrattuna. 2-tahoisissa lajik-
keissa yleisin Saana jää keski-
laadussa ja maksetuissa laatu-
lisissä selvästi jälkeen verrat-
tuna parhaisiin lajikkeisiin. 

hlp tärkkelys valkuainen seulonta Laatuhinnoittelu keskim.€/tn
Lajike kg % % alle 2,2 mm % hlp tärkkelys seulonta yhteensä
Barke 2t 69,3 62,3 11,4 6,1 0 4 -1 3
Fairytale 2t 69,2 62,6 11,1 4,2 0 6 0 6
Harbinger 2t 70,1 62,8 10,9 3,8 1 6 0 7
Iron 2t 70,0 62,8 10,7 2,0 1 6 0 7
Justiina 2t 68,3 61,8 11,8 3,9 0 4 0 4
Maaren 2t 69,9 61,3 12,5 3,0 0 2 0 2
Marthe 2t 69,4 61,4 12,1 5,5 0 2 -1 1
Minttu 2t 66,2 59,7 13,5 4,8 0 0 0 0
SW Mitja 2t 69,4 61,7 12,0 5,1 0 4 -1 3
NFC Tipple 2t 68,2 62,2 11,1 3,9 0 4 0 4
Propino 2t 67,6 61,4 12,2 2,9 0 2 0 2
Rambler 2t 70,1 62,5 11,0 3,2 1 6 0 7
Saana 2t 67,9 61,0 12,4 5,0 0 2 -1 1
Scarlett 2t 68,6 62,3 11,4 4,4 0 4 -1 3
Streif 2t 69,3 61,1 12,3 3,8 0 2 0 2
Tocada 2t 68,5 61,0 12,3 3,6 0 2 0 2
Xanadu 2t 68,4 62,7 11,1 4,6 0 6 0 6
2-t keskiarvo 68,8 61,8 11,8 4,1

hlp tärkkelys valkuainen seulonta Laatuhinnoittelu €/tn
kg % % alle 2,2 mm % hlp tärkki seulonta yhteensä

Aukusti mt 68,1 60,6 12,7 4,9 0 2 0 2
Brage mt 67,6 61,2 11,8 7,7 0 2 -1 1
Edel mt 67,9 60,9 12,1 6,2 0 2 -1 1
Edvin mt 67,3 61,4 11,7 5,2 0 2 -1 1
Einar mt 67,1 61,2 11,8 11,4 0 2 -3 -1
Elmeri mt 67,0 61,1 12,0 4,8 0 2 0 2
Erkki mt 67,6 59,9 12,5 7,0 0 0 -1 -1
Jyvä mt 68,9 61,2 11,9 4,0 0 2 0 2
Kunnari mt 67,6 61,2 11,9 9,2 0 2 -1 1
Tiril mt 64,4 60,6 12,4 11,7 0 2 -3 -1
Toria mt 68,0 62,5 10,6 7,0 0 6 -1 5
Vilde mt 66,4 60,9 12,1 7,9 0 2 -1 1
Voitto mt 67,0 59,9 13,3 5,6 0 0 -1 -1
Wolmari mt 66,3 61,2 11,7 6,5 0 2 -1 1
Monitahoiset keskiarvo 67,2 61,0 12,0 7,1

TÄRKKELYSOHRALAJIKKEELLA 
ON MERKITYSTÄ SEKÄ ALTIAN ETTÄ VILJELIJÄN KANNALTA

KARI KILTILÄ

Altia Oyj

“Hyvää sadonkorjuuta!
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L oppuvuoden aikana 
käynnistynee ketoai-
neiden määritys kai-
kista tuotosseuran-

nan näytteistä. Ensi vuoden 
uutuuksiin lukeutuu uusi 
WebAmmu. Uudella internet-
pohjaisella Ammulla pystyt 
kokoamaan itsellesi entistä 
havainnollisemmat raportit 
ja työlistat päivittäisen tuo-
tannon hallintaan. Voit tehdä 
eläinkohtaisia päätöksiä mm. 
siemennysajankohdasta, pois-
toista ja hoidoista. 

TUOTOSSEURANNAN  raport-
tien avulla saat helposti ja no-
peasti tietoon karjasi ajanta-
saiset tuotannon tunnusluvut. 
Kaikki tuotosseurannan ra-
portit löydät ProAgrian verk-
kopalveluiden ”Raportit”-
osiosta. Verkkopalveluiden 
raporttitilauksesta pystyt 
valitsemaan, mitkä raportit 
lähetetään sinulle postitse 
aina uusien koelypsytietojen 
saavuttua tietokantaan.

UUTTA RAPORTEISSA

Kausiraportin yhteenveto on 
uudistunut kesän aikana ha-
vainnollisemmaksi ja uutta 
ohjesääntöä tukevaksi. Elo-
kuussa verkkopalveluihin tu-
li uusi koelypsyraportti, josta 
löytyvät viimeisen koelypsyn 
lehmäkohtaiset maitomäärät, 
rasva-, valkuais- ja solupi-
toisuudet, EKM-tuotokset, 
rasva-valkuaissuhteet sekä 
lehmäkohtaiset maidonvir-
taukset, mikäli tilalla on 
lypsyrobotti tai elektroniset 
maitomittarit. Loppuvuoden 
aikana kausi-, koelypsy- se-
kä muista raporteista pys-
tyy tulostaman eri versioita, 
joista tuloksia voi tarkastella 

roduittain, lypsykausittain 
sekä lypsykauden vaiheen ja 
tuotosluokan mukaan.

UUDISTUNUT KAUSIRAPORTTI 

ESITTELYSSÄ

Uudistuneesta kausirapor-
tista näet nopeasti ja helpos-
ti karjasi tuotosseurannan 
tunnuslukujen kehityksen 
viimeisen vuoden ajalta (1). 
Asettaessasi ProAgrian verk-
kopalveluissa karjallesi vuo-
situotostavoitteen, voit seu-
rata sen kehittymistä helposti 
eläinryhmäkohtaisesti jokai-
sen koelypsyn jälkeen (2). 
Uudella kausiraportilla tuo-
tokset on jaoteltu nähtäväksi 

myös roduittain (3). Tuotettu 
energiakorjattumaitomäärä 
elinpäivää kohden (EKM kg/
elinpäivä) (4) kertoo karjan 
tuotoksesta ja kestävyydestä. 
Erityisesti ruokinnan toteu-
tuksen onnistumista voi seu-
rata rasva-valkuaissuhteen 
avulla. Normaalisti se vaihte-
lee 1,1 ja 1,4 välillä. Pääsään-
töisesti liian pieni suhde ker-
too kuidun puutteesta ja liian 
suuresta väkirehun määrästä, 

suuri suhde taas energian 
puutoksesta. Rasva-valkuais-
suhdeluvut löytyvät uudelta 
kausiraportilta ryhmittäin eri 
lypsykausille sekä neljälle 
lypsykauden vaiheelle (5).

UUDEN KAUSIRAPORTIN  oi-
keassa alakulmassa on kooste 
tilan tuotosseurannan laatu-
pisteistä (6). Laatupisteet ker-
tovat tilan tuotosseurantatie-
don luotettavuudesta ja ne 

määräävät tilan tuotostieto-
jen virallisuuden. Mikäli pis-
teiden vuoden keskiarvo on 
positiivinen, karjan vuoden 
tuotostiedot ovat virallisia. 
Laatupisteiden tulkinnassa 
auttavat tuotosseurannan 
asiantuntijamme.

HEVOSTUTKIMUSMAITO HEVOSTUTKIMUSMAITO

TÄSSÄ JA NYT: 

TUOTOSSEURANTA
Vuoden 2015 aikana tuotosseurantaa on uudistettu vastaamaan nykyaikaisen lypsykarjatilan tarpeita. 
Uudistuksen myötä mm. tuotosseurannan ohjesääntö on muuttunut. Tämän syksyn uutuuksia ovat 
tuotosseurantanäytteestä saatava tiineystesti sekä uudistuneet tuotosseurannan raportit. 

PROAGRIA MAITO

“Uudistuneesta kausiraportista näet nopeasti ja helposti 
karjasi tuotosseurannan tunnuslukujen kehityksen viimeisen 

vuoden ajalta.

V alion Seinäjoen laboratori-
ossa on kesän aikana auto-
matisoitu maitonäytteiden 

analysointilinjasto, mikä on tuonut 
mukanaan tuotosseurantaan uu-
det saranakorkilliset näytepikarit. 
Vanhanmallisissa pulloissa tulleita 
näytteitä ei enää analysoida Seinä-
joen laboratoriossa. Uusia pikareita 
käytettäessä on kiinnitettävä erityistä 
huomiota tarrojen liimaukseen. Leh-
mäkohtaisen tarran on oltava pitkit-
täin ja se on liimattava kannen lipan 
alle. Mikäli tarrat on liimattu väärään 
kohtaan, näytettä ei voida analysoi-
da. Esikoodatuissa pikareissa tarrat 
ovat valmiina, joten ne ovat valmii-
ta käyttöön sellaisenaan. Esikooda-
tuilla pulloilla näyte yhdistetään 
lehmään viivakoodilukijan avulla.

UUSIEN NÄYTEPIKARIEN MYÖTÄ myös 
näytelaatikot uudistuivat. Näytepullot 
asetetaan uuteen laatikkoon näytepul-
lotelineissä. Yhteen näytepullotelinee-
seen mahtuu kymmenen näytepikaria 
ja laatikkoon seitsemän näytepullote-
linettä. Tyhjät paikat telineissä eivät 
haittaa analysointia, eikä laatikkoa 
tarvitse täyttää loppuun tyhjillä teli-
neillä. Jokaisen näytepullon pohjassa 
on lovi, jonka avulla näytepullo koh-
distetaan oikein päin näytepulloteli-
neeseen. Näin kaikki pullot ja tarrat 
ovat telineessä samaan suuntaan. So-
piva määrä näytettä on hieman yli 24 
ml eli vähän ylemmän merkkiviivan 
yläpuolelle. Uusia tuotosseurannan 
tarvikkeita voit tilata Valma-kaupasta 
tai noutaa lähimmästä Valion tuote- ja 
tarvikemyynnistä.

Tarrat oikein Valion 
saranakannellisiin 
näytepulloihin 

TIINEYSTESTEJÄ SAA JO

V alion Seinäjoen laboratorion 
analysointilinjaston uudis-
tuksen myötä esikoodattujen 

näytepikarien käyttäjillä on mah-
dollisuus tilata tiineystestejä tuotos-
seurantanäytteistä. Testillä tutkitaan 
istukan tuottamien glukoproteiinien 
(PAG, pregnancy accociated glyko-
proteins) määrää maidossa. Kun is-
tukka muodostuu alkion kiinnittyes-
sä kohdun seinämään, PAG:ta erittyy 
verenkiertoon ja myös maitoon. Testi 
voidaan tehdä, kun lehmän siemen-
nyksestä on kulunut vähintään 28 
vrk ja poikimisesta vähintään 60 vrk. 
Kun testi tehdään annettujen rajojen 
sisään, testin luotettavuus on 98 %. 

TIINEYSTESTIT TILATAAN viivakooditie-
tojen lähetyksen yhteydessä Näyte-lin-
kiltä. Tiineystestin tuloksen voi käydä 
tarkistamassa Ammusta, Valmasta tai 
ProAgrian verkkopalveluiden koelyp-
syraportilta. Yhden tiineystestin hinta 
on 2,5 € (alv 0 %). Mikäli perinteisiä 
tarrapulloja käyttävä tila haluaa tilata 
tiineystestin maidosta, sen voi tilata 
myös lisäanalyysinä. Tällöin yksittäi-
nen näyte otetaan tarrattomaan pika-
riin ja toimitetaan lähetteen kanssa 
laboratorioon. Tiineystestejä on voinut 
tilata tuotosseurantanäytteestä syys-
kuun alusta alkaen. 

TUOTOSSEURANNAN AVULLA LUOTETTAVAA ja ajankohtaista tietoa 
karjasi tuloksista helposti ja tehokkaasti. Tuotosseurannasta eväitä 
tuotannon tehostamiseen ja hyvän tuloksen tekemiseen, taloudelliseen 
ruokintaan, tuottavaan, helppohoitoiseen ja terveeseen karjaan sekä 
hyvään maidon laatuun ja sitä kautta maidon hyvään hintaan. 

TUOTOSSEURANTA KAUSIRAPORTTI - KARJAN YHTEENVETO

6. 

1.2. 5. 

3. 

4.

LUOTETTAVAA JA 
AJANKOHTAISTA TIETOA
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HEVOSTUTKIMUSRUOKINTA

G ordie Jones kehot-
ti karjanomistajia 
miettimään, miten 
saamme lehmän 

syömään aina yhden aterian li-
sää. Lisäksi hän mainitsi: ”Jos 
lehmällä on ongelma, sillä on 
etunimi ja sukunimi”. Tällä 
hän viittasi siihen, että ihmi-
nen on ongelmien taustalla. 

KORKEAN maitotuotoksen sekä 
maidon pitoisuuksien perus-
edellytyksiä ovat runsas syönti 
ja erinomaiset rehut ihanne-
olosuhteissa. Lypsylehmälle 
täytyy antaa parasta pöytään, 
ilman rajoituksia. Ihanneolo-
suhteet ovat sellaiset, joissa 
lehmillä on vapaus liikkua re-
hujen äärelle, juomapisteille 
sekä makuulle muiden lehmi-
en kanssa yhtä aikaa. Lisäksi 
parsiolosuhteiden tulee olla 
pehmeät ja tilavat. Raikas na-
vettailma yhdistettynä hyvään 
valaistukseen varmistavat olo-
suhteiden puolesta runsaan re-
hujen syönnin eli jouluaterian. 
Meidän tehtävämme on huoleh-
tia lypsylehmille huippuateria 
jokaisella (10-14) syöntikerral-
la. Kaikki toimenpiteet, millä 
saamme lehmät syömään jopa 
14 ateriaa päivässä, palkitsevat 
meidät runsaalla tuotoksella ja 
hyvällä terveydellä.

KULUNUT SATOKAUSI VAIHTELEVA 
Säilörehut ovat nyt analyy-
sien mukaan märempiä kuin 
kuluneena ruokintajaksona. 
Karkearehu voi loppua ruo-
kintapöydältä kesken päivän, 
mikäli rehua jaetaan entisen 
kaavan mukaan. Rehujen ja-
kolaitteet tulisi kalibroida uu-
sille rehuerille säännöllisesti. 
Rehujen märkyys vaikuttaa 
syöntimääriin, vaikka säilön-
tälaatu olisikin erinomaista. 
Lehmät syövät vähemmän 
märkiä rehuja, sillä ne täyttä-
vät pötsin ennen kuin nälkä 
on saatu selätettyä. Lehmät 
eivät ehdi syödä riittävästi 
kuiva-ainekiloja vuorokauden 
aikana, jonka seurauksena 
tuotos kärsii hedelmällisyy-
den ohella. 

MITÄ TEHDÄ  maksimisyön-
nin edistämiseksi? Voimme 
huolehtia lehmälle ihanne-
olosuhteet, lehmän kuusi 
vapautta. Näiden lisäksi tar-
vitaan karjakohtaista ruokin-
nan optimointia parhaimman 
maitotuotto-rehukustannus 
€/lehmä ja snt/litra tuloksen 
saavuttamiseksi.

PELKKÄ MAITOTUOTOS ei rat-
kaise paljonko ns. viivan al-
le jää rahaa. Aina ei kannata 

tavoitella mahdollisimman 
korkeita tuotoksia, sillä käy-
tettävissä olevat rehut sekä 
maidosta saatava hinta ratkai-
sevat optimaalisen ruokinnan. 
Ilman karjakohtaista tuotospo-
tentiaalia (vakiotuotos) sekä to-
teutunutta syöntiä, ruokinnan 
taloudellisuus on pelkkä arvio. 
Ohessa esimerkki kuinka pal-
jon maitotuotto-rehukustannus 
vaikuttaa 40 lehmän karjassa 
tilan talouteen. Tulosten pe-
rusteella voi kysyä, haluatko 
arjen pyörittämiseen enemmän 
rahaa vai vielä enemmän rahaa 
(taulukko 1).

HY VINVOINTIA R I I T TÄVÄLLÄ 

KUIDUN SAANNILLA

Lehmä voi hyvin, kun pötsi 
voi hyvin. Pötsi voi hyvin, 
kun lehmän jokainen suupa-
la on aina koostumukseltaan 
samanlainen ja sisältää oikeat 
ravintoaineet sopivassa suh-
teessa. Kun lehmä voi hyvin, 
ihmiset voivat hyvin. 

LEHMÄN RUOKKIMINEN  on 
pääsääntöisesti yksinker-
taista. Pötsi voi hyvin, kun 
rehustus sisältää riittävästi 
karkearehun kuitua. Riittä-
vän kuidun saamiseksi väki-
rehun osuus pidetään koko-
naisruokinnasta märehtijälle 

sopivana, 45-53 %:n tienoilla. 
Karkea nyrkkisääntö maksimi 
väkirehuosuudelle on säilöre-
hun NDF=kuitu. 

ESIMERKIKSI säilörehun NDF 
on 51 % (510 g/kg ka), väki-
rehua annetaan maksimis-
saan 50-51 % kokonaisre-
hustuksesta. Liian vähäisen 
kuidun saannin huomaa 
konkreettisesti maidon al-
haisesta rasvapitoisuudesta 
sekä löysästä lannan koostu-
muksesta. Pidemmän päälle 
hedelmällisyys heikkenee 
kuidun vähäisyydestä, sillä 
pötsin happamuus lisää sork-
kasairauksia. Kipeillä sorkil-
la lehmä vähentää aterioiden 
määrää. Havainto näkyy eten-
kin pihattonavetoissa joissa 
lehmän on mentävä itse jou-
luaterialle. Kun ateriakertoja 

on liian vähän, lehmille tulee 
energiavaje. Energiavaje hei-
kentää hedelmällisyyttä, vä-
hentää tuotosta sekä alentaa 
maidon valkuaispitoisuutta. 
Kova energiavaje lisää riskiä 
sairastua utaretulehduksiin.

Rehuvertailujen ja optimaali-
sen ruokinnan suunnittelun 
aika on juuri nyt käynnissä. 
Jos haluat, että tilallesi jää 
mahdollisimman paljon eu-
roja nykyisillä hintasuhteilla, 
ole yhteydessä ProAgrian ruo-
kinnan asiantuntijaan ennen 
rehuvalintoja. Silloin varmis-
tat, että olet menestyjien kär-
kijoukossa. 
www.proagria.fi/maito 

JOULUATERIA LYPSYLEHMILLE
”Lypsylehmän jokainen ateria tulee olla kuin jouluateria: runsas, maittava ja laadukas”, 
totesi Gordie Jones, eläinlääkäri ja 4500 lehmän omistaja ison rapakon takaa.

K esän haasteelliset kor-
juuolosuhteet varsinkin 
ensimmäisellä sadolla 

vaikuttivat paitsi suoranaisesti 
säilörehun laatuun ja ruokin-
nallisiin arvoihin myös nur-
mien ja maan kasvukuntoon.  
Sateisen kesän jälkeen on syy-
tä kirjata myös lohkokorteille 
ylös, mikäli tarvetta ojituksel-
le tai salaojien huuhtelulle on. 
Näihin ongelmiin pitäisi myös 
mahdollisimman pian tarttua.

TÄLLE SATOKAUDELLE  oli tyy-
pillistä myös se, että tiivisty-
neiden peltojen kasvukunto oli 
heikko. Nurmet olivat selkeästi 
huonompia ja esim. polvipun-
tarpää ja rönsyleinikki lisään-
tyivät lähes räjähdysmäises-
ti. Tällaisille lohkoille ei voi 
muuta suositella kuin kunnol-
lista kyntöä ja tarvittaessa myös 
jankkurointia. Syväjuuriset kas-
vit parantavat maan rakennetta.

USEALLA T ILALLA  karjanlan-
nan levitys pelloille ei mennyt 
suunnitelmien mukaan ja säi-
lörehun rehuanalyyseissa näh-
dään hyvinkin alhaisia valku-
aispitoisuuksia. Lannoituksen 
suunnitteluun tulisi paneutua 
tarkemmin,  runsas sato vie 
voimia maasta eikä kasvuun 
riitä tarpeeksi ravinteita.

KEVÄTTÖIDEN, LANNAN LEVI -

TYKSEN ja  korjuun aikana on 
helposti tullut raiteita ja muita 
vaurioita, jotka voivat aiheuttaa 
nurmen pikaisemman uudista-
mistarpeen.  Koska kaikki uu-
sien nurmien perustamisetkaan 
eivät välttämättä onnistuneet,  
alkaneen syksyn ja talven aika-
na on syytä paneutua järkevän 
nurmikierron suunnitteluun.  
Ympäristötukeen sitoutuneil-
le viljelijöille tuli velvollisuus 
toimittaa viljelykiertosuun-
nitelma maataloustoimistoon 

huhtikuun loppuun mennessä.
Tämä suunnitelma on mahdol-
lista tehdä suit sait sukkelaan 
sutaisten tai miettiä ihan aja-
tuksen kanssa, miten viljojen ja 
nurmien kierrot tehdään. Oman 
haasteensa tähän lisää myös py-
syvien nurmien säädökset.

OTA SI IS YHTEYTTÄ  nurmen-
tuotannon asiantuntijaan hy-
vissä ajoin, että saadaan mm. 
sopivat siemenseokset varauk-
siin ja hankituksi. 

SYKSY SAAPUU ja säilörehut 
alkavat olla kolmatta satoa 
lukuun ottamatta siiloissa. 
Nyt onkin tärkeä aika suun-
nitella ruokintaa tulevaksi 
vuodeksi eteenpäin ja silloin 
on hyvä tietää minkälaista se 
tärkein rehu, eli säilörehu on. 
Säilörehuissa on tämän kesän 
vaihtelevien ja haasteellisten 
korjuuolosuhteiden vuoksi 
analyysien perusteella paljon 
hajontaa. Sen vuoksi niistä 
kannattaakin ottaa säännölli-
sesti näytteitä, jotta tiedetään 
miten rehut muuttuvat.

USEIMMAT MEIJERIT tukevat 
säilörehuanalyysien otta-
mista joko tarjoamalla sen 
kokonaan ilmaiseksi tai kor-
vaamalla osan. Tämä onkin 
aiheellista, koska kannatta-
van maidontuotannon pe-
rusta on tietää, mitä lehmien 
saama karkearehu on niin 
rehuarvoiltaan kuin käy-
mislaadultaan. Ruokkimalla 
sopiva määrä väkirehua kar-
kearehun arvoihin nähden, 
saadaan optimaalisin tulos 
tilan talouden kannalta. Ta-
loudellista on syöttää hyvän 
säilörehun kanssa vähän 
väkirehuja ja toisaalta huo-
nommin sulavan säilörehun 
täydentämiseen tarvitaan 
enemmän väkirehuja, jotta 
sama tuotos saavutetaan.

V ERTA I LUK E LP O I SUU S  eri 
laboratorioiden analytiikan 
välillä alkaa olla kohdillaan, 

joten enää ei tarvitse miettiä, 
näyttävätkö tulokset siltä mil-
tä pitääkin. 

TÄMÄN VUODEN KEVÄTSÄI -

LÖREHU  on monin paikoin 
niukkaa valkuaisarvoiltaan ja 
sen vuoksi ureat ovat saatta-
neet tipahtaa rehunvaihdok-
sen myötä. Ruokinnan valku-
aispitoisuutta voidaan lisätä 
väkirehun avulla. Tämä on-
nistuu parhaiten valitsemalla 
valkuaispitoisempi väkirehu 
tai ottamalla valkuaislisä käyt-
töön. Näin hyödynnetään leh-
mien koko tuotospotentiaali. 

PROAGRIALTA on lainattavis-
sa porakonekäyttöisiä rehu-
kairoja tai jos näytteenoton 
haluaa ulkoistaa kokonaan, 
sekin onnistuu korvausta 
vastaan. Ruokintasuunni-
telman teko valmiista ana-
lyysistä onnistuu myös ker-
tapalveluna tai se sisältyy 
ruokintapaketteihin.

OTA YHTEY T TÄ  ProAgrian 
asiantuntijoihin niin saadaan 
ruokinta-asiat järjestykseen 
ja lehmät tuottamaan! 

Rehu Vesi

Valo

Ilma

Lepo

Tila

PROAGRIA MAITO

Taulukko 1. Ruokinnan optimoinnilla saadaan omalle työlle hyvä 
korvaus. Karjakompassi laskee taloudellisuuden aina käytettävis-
sä olevien rehujen hinnoilla sekä karjan toteutuneella syöntipo-
tentiaalilla

ERIKOINEN KESÄ TAKANA
- MITÄ NURMILLE ENSI KEVÄÄNÄ?

Heinäkuun puolivälin jälkeen kasvien  tyvet alkoivat jo mädäntymään, kuvassa näkyvillä kasvi-
tauteja ja homeita.

SÄILÖREHUN ARVO TIETOON

ANNE NIINISTÖ

asiantuntija,
maito

RUOKINTA

Terveys

Muutos: maitotuotto-
rehukustannus, eur/le/pv 0,1 0,2 0,3 0,4 0,8

lehmiä, kpl 40 40 40 40 40

Viikossa, euroa/karja 28 56 84 112 224

Kuukaudessa, euroa/karja 120 240 360 480 960

vuodessa, euroa/karja 1 460 2 920 4 380 5 840 11 680

LEHMÄN KUUSI VAPAUTTA
Lehmä voi hyvin, kun pötsi voi 
hyvin. Kun lehmä voi hyvin, 
ihmiset voivat hyvin.

SARI VALLINHOVI

erityisasiantuntija, 
kasvintuotanto, nurmi
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M aatila MaitoMahdoton 
on investoinut uuteen 
kahden robotin navet-
taan vuonna 2012. Laa-
jennuksen jälkeen tilalle 
jäi velkaa 1,5 miljoonaa 
euroa liikevaihdon ol-

lessa 500 000 euroa. Yrittäjäpariskunta pyörit-
tää navettaa ilman ulkopuolista työvoimaa ja 
myös peltoviljely on suurimmaksi osaksi omissa 
käsissä. Perheeseen kuuluu kolme lasta, jotka 
harrastavat monipuolisesti eri urheilulajeja. 

HAAVEISSA UUSI ROBOTTI?

Investoinnin jälkeen, kun tuotanto oli saatu va-
kiintumaan omalle tasolleen, tila päätti jatkaa 
toiminnan kehittämistä. Ajatuksena oli parantaa 
tehokkuutta rehuntuotannossa ja lisätä varastoti-
laa rehuille tilakeskuksen välittömässä läheisyy-
dessä.  Lisäksi talvella tehdyt tilavierailut olivat 
saaneet isännän miettimään kolmannen robo-
tin hankkimista. Emäntä pohti näitä asioita 
ääneen tuotosseurannan tilakäynnillä, 
jolloin asiantuntija ehdotti kehityskes-
kustelun pitämistä yhdessä talousasian-
tuntijan kanssa. 

KEHITYSKESKUSTELU

Kehityskeskustelussa käytiin läpi 
maatilan nykytilannetta ja tulevai-
suuden suunnitelmia. Yhdessä asian-
tuntijoiden kanssa yrittäjät pohtivat 
tilan heikkouksia ja vahvuuksia sekä 
seuraavan viiden vuoden tavoitteita. 

KEHITYSKESKUSTELUISSA kävi ilmi, että tuo-
tannon ylösajaminen oli onnistunut hyvin ja 
yrittäjäpariskunta oli pääosin tyytyväinen na-
vettaan. Vasikka- ja nuorkarjatiloissa rutiinit ha-
kivat vielä paikkaansa ja seuraavien investointi-
en tekemisessä arvelutti taloustilanne.  Keskus-
telun päätteeksi sovittiin talouslaskelman teke-
misestä ja kotieläinasiantuntijan lisäkäynnistä, 
jossa paneudutaan nuorkarjan hyvinvointiin. 

KUINKA SE TALOUS?

Taloustilanteen selvittämiseksi päätettiin tehdä 
tulosanalyysi ja likwi. Maatilan tulosanalyysi 
selvitti tilan todellisen toteutuneen tuloksen ja 
antoi lähtökohtia tilan kehittämiseen. Laskel-
ma sisälsi edellisen vuoden kannattavuuslas-
kelman, joka koostui tuloslaskelmasta, taseesta 
sekä keskeisistä talouden tunnusluvuista. Las-
kelman etuna on taloustietopankista saatavien 
vertailutietojen käyttö tilakohtaisten tulosten 
analysoinnissa. Vertailutiedoista nähtiin, että 
tilalla oli muihin verrattuna suuret ostorehu- ja 
siemennysmenot. Tunnusluvut eivät olleet vielä 
hälyttävällä tasolla, mutta kehitettävää löytyi. 

ONNISTUUKO LAAJENNUS?

Tilan kassajäämälaskelmaa ei ollut investoin-
nin jälkeen päivitetty, joten siitä ei ollut enää 

hyötyä investointien suunnittelussa. Tulopuo-
lella muutoksia oli tullut sekä maidon hintaan 
että tuotantotukeen yksikkökertoimen astuttua 
voimaan. Lisäksi tukimäärät olivat nyt erilaiset 
eläinten hyvinvointi- ja ympäristökorvauksen 
myötä. Kassajäämälaskennan avulla arvioitiin 
yrityksen kehittämistä ja taloustilannetta muu-
taman vuoden eteenpäin. Laskelma sisälsi muun 
muassa investointi-, ja rahoitussuunnittelun.  

K AS SA JÄÄMÄL ASKELMA A  ANALYSOITAE S SA 
huomattiin, ettei navetan laajennus ole taloudel-
lisesti mahdollista ennen kuin saadaan koholla 
olevat kustannukset kuriin. Myös rehunteos-
sa huomattiin, että se kaipaa sujuvoittamista.  
 
 
 

Talouden luvut tulivat yrittäjille pienenä yllä-
tyksenä. Laajennuksenlykkäämistä oli vaikea 
hyväksyä, sillä yrittäjät uskoivat tilansa olevan 
kustannustehokas yksikkö, jota vain alentunut 
maidon tuottajahinta hetkeksi hidasti. Selkeän 
tavoitteen asettaminen kuitenkin antoi puhtia 
yrittäjäparin tekemiseen, laajennus on mahdol-
lista myöhemmin kunhan saadaan ensin talous 
ja tuotanto parempaan iskuun.

NEUVOTTELUT PANKIN KANSSA

Taloustilannetta helpottaakseen tila kävi ensin 
neuvotteluja maksuohjelmista pankin kanssa 
uuden laskelman kera. Pankin kanssa avoimesti 
keskusteleminen, varsinkin haastavina aikoi-
na, helpottaa talouden suunnittelua. Lainan 
lyhennyksiin tehtiin muutoksia kassatilanteen 

parantamiseksi, mikä helpotti tukien maksuai-
kataulujen muutoksista aiheutunutta painetta.  
Rehupuolella lähdettiin kartoittamaan vaihto-
ehtoja, jotka olivat ulkoistaminen tai omaan 
koneketjuun korvausinvestointien tekeminen. 

EDULLISEMPI APERESEPTI

Ruokinta-asiantuntijan kanssa oli löytynyt edul-
lisempi ja toimiva aperesepti. Nuorkarjakäynnin 
jälkeen emäntä oli käynyt tutustumassa isom-
paan maitotilaan, jossa oli samankaltaisessa 
pohjaratkaisussa saatu hyviä tuloksia hiehojen 
kasvatuksessa. Uusista ideoista ja toimintata-
voista kannattaa keskustella asiantuntijan kans-
sa, sillä ProAgrian etuna on koko maan kattava 
verkosto. Asiantuntijat usein tietävät tilan, jossa 
vierailla ja nähdä idean toteutus käytännössä.

SÄÄNNÖLLISESTI SUUNNITTELUUN

Muita toimia oli entistä säännöllisempi ta-
louden suunnittelu, joka toi suurimman 

varmuuden jokapäiväisen tekemisen 
kannalta. Maitotilistä säästettiin pieni 
osa pahan päivän varalle.    Maitotiliä 
ja tukien maksuaikataulua seuraamal-
la kassavirran ennakointi helpottui. 
Isompien tarvikeostojen ajankohdat 
pystyttiin suunnittelemaan tarkem-
min. Toimivien rutiinien avulla niin 
toimistossa kuin navetassakin työt 
sujuivat ja aikaa jäi enemmän per-
heelle.

TASASUURUISET OTOT

Yksityistalouden otot tehtiin maatalous-
tililtä perheen käyttötilille säännöllisesti 

tasasuuruisina, jotta pysyttiin koko ajan kär-
ryillä kulutuksesta niin kotieläin kuin yksityis-
talouden puolella. Se antaa varmuutta sille, että 
rahaa jää riittävästi yksityistalouteen ja lasten 
harrastuksiin. Tilalla siirryttiin myös kuukau-
sittaiseen arvonlisäveron ilmoitusjaksoon, jotta 
alv-palautukset tulevat tilan toimintaan nope-
asti.

MAATILAN TALOUDEN SUUNNITTELU on erittäin 
tärkeä osa tilan toimintaa. Siten pystyt ennakoi-
maan toiminnan muutoksia pitkällä tähtäimellä 
ja suunnittelemaan tulevia investointeja. Ota 
yhteyttä ProAgria Etelä-Pohjanmaan talousasi-
antuntijaan suunnittelemaan talouttasi. 

(Tämä tarina on täysin fiktiivinen, mutta sisäl-
tää otteita oikeasta elämästä.) 

TALOUSASIAT 
OVAT SEKAISIN

Maatila MaitoMahdoton 

Kun tuet ovat myöhässä, eikä tehty työ tunnu kannattavan, mitä silloin tehdä?  
Hyppäsimme Maatila MaitoMahdottoman saappaisiin pohtimaan asiaa.

ERKKI RIIHIKANGAS

erityisasiantuntija, talous 

NOORA RUUSKANEN

nuorempi asiantuntija, talous

• Viisihenkinen perhe (äiti 37 v., isä 39 v., kolme lasta). 

• Tilalla vuonna 2012 valmistunut navetta kahdella robotilla. 

• Velkaa on 1.5 milj. euroa. Tilan liikevaihto on 500 000 euroa. 

• Tilalla ei ole ulkopuolista työvoimaa. 

• Peltoa 110 hehtaaria (vuokrapeltoa 40 ha).

“ProAgrian kokeneet 
talousasiantuntijat auttavat 

talousasioiden suunnittelussa.
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TALOUS

– ASIAKKAIDEN ANTAMAT pa-
lautteet palvelusta ovat olleet 
positiivisia ja usein komment-
tina on, etten tätäkään olisi 
ilman Neuvo 2020 -palvelua 
muuten tiennyt. Neuvo-pal-
veluiden tarjonta on todella 
monipuolista, mutta innovaa-
tioneuvonta ja hyvinvointitu-
en mahdollisuudet ovat olleet 
oman kokemukseni mukaan 
niitä asioita, joihin asiakkaat 
ovat halunneet perehtyä, Pro-
Agria Etelä-Pohjanmaan asian-
tuntija Niko Luikku kertoo.

NEUVO 2020 -PALVELU  on ke-
hitetty viljelijän avuksi. Neu-
vontajärjestelmän avulla asiakas 

pystyy saamaan suunnitelmia, 
selvityksiä ja kartoituksia moni-
puolisesti eri tarpeisiin, esimer-
kiksi eläinten hyvinvointiin, 
luomu- ja kasvintuotantoon sekä 
ympäristökysymyksiin ja ener-
giasuunnitelmiin. Neuvo 2020:a 
ei voi yhdistää muihin palvelu-
maksullisiin palveluihin. Neu-
vontajärjestelmän käyttäminen 
viljelijälle on edullista. Ohjel-
makauden aikana Maaseutura-
hasto rahoittaa palvelun käyttöä 
3500 eurolla viljelijää kohden. 
Asiakkaan maksettavaksi jää 
ainoastaan palvelusta kertyvän 
alv:n summa, joten viljelijä voi 
olla rauhallisella mielellä. Neu-
vo 2020:n asiantuntijat ovat 

Maaseutuviraston kouluttamia 
ja hyväksymiä. 

SELKEYTTÄ EHTOIHIN

Kotieläintilalliselle Neuvo 
2020 -palvelu antaa mahdol-
lisuuden saada tilalleen asian-
tuntijan edullisesti. Keväällä 
asiantuntijoiden avulla tar-
kistettiin hyvinvointikorvauk-
seen kuuluvia ehtoja ja lasket-
tiin viljelijän saavuttama tuki-
summa ehtojen täyttyessä. Nyt 
kannattaa selvittää täydentävi-
en ehtojen täyttyminen. Maa-
taloustukiin voi tulla sanktioi-
ta, jos kaikki vaadittavat ehdot 
eivät täyty. Tästä syystä tilal-
lisen kannattaa tilata Neuvo 

2020-asiantuntija paikalle. 
– Neuvo 2020-palvelun 

avulla tilallinen saa esimerkik-
si täydentävät ehdot kuntoon, 
jolloin pystyy säästämään 
useiden tuhansien tukileikka-
ukset. Jos nämä tukileikkaukset 
pystyy estämään valitsemalla 
paikalle puoli-ilmaisen asian-
tuntijan, joka katsoo asioiden 
olevan kunnossa – niin miksi 
sitä ei valitsisi? Hyödynnetään 
EU:n myöntämiä tukia niin pal-
jon kuin mahdollista, ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan asiantuntija 
Satu Sillanpää sanoo.

VILJELIJÄN AIKA MENEE oman 
päivittäisen työn hal litsemiseen 

ja hoitamiseen, eikä aikaa jää 
paksujen lakitekstien lukemi-
seen. Neuvo-asiantuntijat ovat 
aina ajan tasalla uusimmista 
säädöksistä sekä lakitekstien 
koukeroista.  Jos olet epävarma 
täyttyvätkö kaikki tarvittavat 
ehdot, niin palvelun käyttämi-
sen jälkeen voit olla varma, että 
kaikki on niin kuin pitää. Neu-
vo-palvelun kautta asiakas saa 
aina raportin, missä käydään 
läpi tilalla oikein olevat kohdat 
sekä parannusehdotukset.

1. HAE LAINOILLE LYHENNYS -
VAPAUTTA. Lainoille kannattaa 
hakea lyhennysvapaus vuo-
den 2015 osalle. Vapauden 
voi hakea niin pankki- kuin 
korkotukilainoillekin. Lyhen-
nysvapaus tulisi jättää kui-
tenkin yhteen vuoteen, koska 
pidempiaikaisena ratkaisuna 
se saattaa olla epäedullinen. 
Lyhennysvapaus voi kostautua 
myöhemmin korkeampina kor-
koina, kun lainojen korkotaso 
hyvin todennäköisesti tulevai-
suudessa nousee nykyisestä. 
Samoin tulisi tuloverotukses-
sa poistojen käyttö suhteuttaa 
lainojen lyhennyksiin.

2. HAE ENNAKKOVEROT PIE -
N E M M I K S I .  Ennakkoveroja 
kannattaa hakea pienemmäksi, 
koska kuluvan vuoden vero-
tettava tulo jäänee tavallista 
matalammalle tasolle. Verot-
taja on yleensä hyvin joustava 
ennakoiden kohdalla, koska lo-
pullisessa verotuksessa tilit joka 
tapauksessa tasataan.

3. LUOVU YLLÄPITOINVESTOIN-
NEISTA. Ylläpitoinvestoinneista 
kannattaa luopua kuluvan vuo-
den osalta, jos se suinkin on 
mahdollista. Yleensä koneiden 
ja rakennusten ylläpitoinves-
tointeja on perusteltua tehdä ta-
saisesti joka vuosi suunnitelman 
mukaan. Tyypillisellä maito- ja 
viljatilalla suositeltava taso on 
10-20 % vuoden liikevaihdos-
ta. Poikkeuksellisen heikkona 
talousvuonna kannattaa poiketa 
suunnitelmasta ja pitää hankin-
noissa välivuosi.

4. KÄYTÄ VARASTOT TYHJIK-
SI .  Varastot kannattaa käyttää tyh-
jiksi. Rehuja, lannoitteita, varaosia, 
torjunta-aineita jne. on monesti 
kertynyt varastoon vähän ylimää-
räistä, kun on varauduttu tuleviin 
heikkoihin vuosiin. Nyt on se 
huono vuosi, jolloin varastot tulee 
kuluttaa tyhjiksi. Samoin käyttä-
mättömät työkoneet, esim. käyttöä 
vaille jääneet nurmiviljelykoneet ja 
turhat paripyörät kannattaa laittaa 
nyt myyntiin. Vanhoille pienille 

peltoviljelykoneille löytyy helpoi-
ten ostaja hevostalouden piiristä 
esim. alan lehtien palstoilla.

5. LAADI KUUKAUSIBUDJETTI. 
Rahat eivät laskemalla lisäänny, 
mutta siitä huolimatta nyt vii-
meistään tulee laatia kuukausi-
budjetti tuloille ja menoille. Sa-
moin kannattaa avata maatilalle 
oma pankkitili, jossa liikkuu vain 
maatilan rahoja. Sieltä siirretään 
yksityistilille kuukausittain vain 
oman "palkan" osuus. 

PROAGRIALTA  löytyy helppo-
käyttöiset budjetointipohjat niin 
kuukausi- kuin vuosibudjetoin-
tiinkin. Tarvittaessa budjetin voi 
laatia yhdessä ProAgrian asian-
tuntijan kanssa ja konsultoida 
asiassa myös rahoittajapankin 
edustajaa. Laadittua budjettia 
pitää myös seurata, jotta siitä on 
hyötyä. Esim. viljan ja maidon 
hintaan on tulossa syksyn ai-
kana muutoksia, jotka saattavat 
vaikuttaa merkittävästi yksittäi-
sen maatilan talouteen. 

V iime keväänä käyn-
nistyi uusi maatilojen 
neuvontajärjestelmä 

Neuvo 2020, jota kotieläintilat 
voivat hyödyntää esimerkiksi 
eläinten terveydenhuoltoon. 
Neuvo 2020 -palvelut ovat 
käytettävissä koko ohjelma-
kauden ajan vuosina 2015-
2020. 3500 euron rahasum-
malla tekee melko monella 
kotieläintilalla koko viiden 
vuoden terveydenhuoltokäyn-
nit, jos käyntitiheys on noin 

kerran vuodessa. Kannattaa 
huomata, että neuvonta sisäl-
tää matkatkin, joten on mah-
dollisuus käyttää asiantunti-
jaeläinlääkäriä kauempaakin.

HYVÄKSYTYT ELÄINLÄÄKÄRIT 

löytyvät osoitteesta: tilaneu-
vojat.mavi.fi/#/fi. Sieltä voi 
valita oman kunnan ja neu-
vontaosioksi tuotantoeläimet, 
terveydenhuoltosuunnitel-
mat. Sivulta löytyy Neuvoa 
tekevien eläinlääkäreiden 

yhteystiedot. Tarvitaan siis 
vain soitto halutulle eläin-
lääkärille. Eläinlääkäri hoitaa 
maksatukseen liittyvät pa-
perityöt. Käynnistä tehdään 
terveydenhuoltosuunnitelma 
Mavin ohjeiden mukaisesti ja 
eläinlääkäri toimittaa sen Ma-
viin samalla, kun hakee kor-
vausta tehdystä neuvonnasta.

MITÄ KÄY TÄNNÖSSÄ  näillä 
Neuvo 2020 terveydenhuolto-
käynneillä on tehty? Monella 

Neuvokäynnillä terveyden-
huoltokäynti on lähtenyt ti-
lan omasta aloitteesta ja tilan 
itsensä tunnistamista tarpeis-
ta. Omilla Neuvo 2020-käyn-
neilläni pääpaino on ollut 
esimerkiksi utaretulehduson-
gelmien selvittelyssä tai on 
mietitty seleenin puutteeseen 
liittyviä terveydellisiä ongel-
mia. Paljon huomiota ovat 
myös saaneet muut kivennäis-
ten tai hivenaineiden saantiin 
liittyvät ongelmat tai lehmien 

tiinehtymättömyys. NASEVA 
on hyvä työväline, jolla tilan 
toimintatavat, eläinten terve-
ydentila ja olosuhteet tulevat 
eläinlääkärille tutuksi ja sen 
voi täyttää siinä sivussa. Neu-
vo-terveydenhuoltokäynnistä 
saakin eniten irti, kun tilalla 
itsellään on jokin asia mietit-
tynä mitä halutaan kehittää 
yhdessä eläinten terveyden 
asiantuntijan kanssa. Muis-
ta hyödyntää tämä edullinen 
mahdollisuus!

Hyödynnä NEUVO 2020 terveydenhuollossa!
Maksuvalmiudessa alkaa olla ongelmia – mikä avuksi? 

KUINKA NEUVO-PALVELUT ON OTETTU VASTAAN?

RIIKKA NIINISTÖ

harjoittelija

S ateisen kesän jälkeen 
peltolohkojen vesita-
louden tila ja maan ra-

kenteen kunto ovat tulleet sel-
keästi esille. Nyt voit hyödyn-
tää Neuvo 2020 -palvelua ja 
teettää tilasi ongelmalohkoil-
le toimenpidesuunnitelman.   
Tilaa ProAgrian asiantuntijat 
arvioimaan maan rakenne ja 
laatimaan pellon kuivatus-
tarvekartoitus. Lisäksi voim-
me yhdessä tehdä peltomaan 
laatutestin itsearvioinnin, 

joka on ympäristökorvauksen 
ehtona.
ESIMERKKEJÄ SAATAVILLA OLEVIS-

TA NEUVO 2020 –PALVELUISTA

• Peltomaan rakenteen ja  
vesitalouden parantaminen

• Ravinnetaselaskelma
• Peltomaan laatutesti
• Uuden nitraattiasetuksen 

vaatimukset käytännössä 
maatilallasi

• Pellon käytön vaihtoehdot
• Täytänkö ympäristöehdot 

ja voinko olla huoletta? 

NYT HUOMIO 
MAANRAKENTEESEEN

KÄYTÖSSÄSI ON 3500 EUROA! 
Hyödynnä rahanarvoiset Neuvo 2020 -palvelut maatilasi 

kehittämiseen. www.proagria.fi/neuvo2020 

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 PALSTA5 VIHJETTÄ 
TALOUDEN 
HALLINTAAN
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V aikka pinta-alat nou-
sevatkin alueellamme, 
on meillä suuri pula 

valkuaiskasveista. Niin hernet-
tä, härkäpapua kuin seosviljo-
ja tarvitaan koko ajan lisää. 
Etelä-Pohjanmaalle kaivataan-
kin siis lisää luomutuottajia.

SÄÄSTÖÄ

Kasvukausi on ollut jälleen 
mielenkiintoinen. Moni jo 
luomussa mukana oleva on 
kiittänyt valintaansa siirtyä 
luomuun, vaikka eivät luomu-
kasvustotkaan mitään loistavia 
ole. Kuitenkin viljelypanosten 
suhteen luomussa on säästetty 
verrattuna tavanomaiseen, kos-
ka niihin ei ole laitettu kiinni 
kuin siemenen ja työn määrä.

TULOKSESTA

Toisaalta tutkimukset osoittavat, 
että luomutilojen tuloksesta tu-
lee keskimäärin 60 % myynnistä 
ja loppuosa tuista. Tämä vuosi 
voi olla kuitenkin monella tilalla 
poikkeus. Tämän lisäksi luomu-
tuotteiden hinta on tullut alas-
päin, joten ei markkinoiltakaan 
taida saada sitä parasta hintaa. 
 
SYYSVILJAT

Luomussa parhaiten ovat me-
nestyneet syysviljat ja paikoin 

on saatukin ennätyksellisiä 
syysrypsisatoja. Myös rukiit 
ovat olleet varsin hyviä. Tälle 
syksylle ei enää kerkiä syysvil-
joja laittamaan, mutta tuleville 
vuosille niitä kannattaa ehdot-
tomasti harkita.

LUOMUSIEMENTUOTANTO

Luomuun tarvitaan myös uusia 
luomusiemenentuottajia. Koko 
kasvukauden on ollut pulaa 
luomusiemenistä. Tutkimukset 
ovat osoittaneet, että luomusie-
men on paras siemen luomu-
peltoon. Toisaalta pitäisi saada 
uusia lajikkeita luomusiemen-
tuotantoon. Tähän paras keino 
olisi saada tuottajiksi uusia vil-
jelijöitä ja saada sekä määrää et-
tä laatua nostettua entisestään. 

PROAGRIA on ottanut vastuuta 
siementuotannon kehittämises-
tä ja marraskuussa 2015 olisikin 
Kokkolassa koko Pohjanmaan 
yhteinen päivä tähän liittyen. 
Myös lauantaina 10.10.2015 
Pirkkalassa KoneAgriassa pää-
see tutustumaan siementuotan-
non saloihin pienryhmässä.

LOPUKSI voisi tiivistää, että tä-
mä vuosi on minulle vahvistanut 
edelleen ajatusta siitä, että kan-
nattaa ensisijaisesti huolehtia 

peltojen kunnosta, tehdä hyvä 
viljelykierto ja keskittyä itse vil-
jelyyn. Kun perusasiat ovat kun-
nossa, ja siitä huolimatta tulee 
ylitsepääsemättömiä ongelmia, 
kannattaa miettiä, voisiko mene-
tettyjä tuloja mitenkään paikata 
tukivalinnoilla. 

Ps. Twiittaan Twitterissä kuu-
lumisia ja linkkejä säännölli-
sen epäsäännöllisesti. Löydyn 
nimellä Erkki Vihonen. 

P ellon kasvukuntoa 
uhkaavaa maan tiivis-
tymistä voidaan selvit-
tää lapiolla ja penet-

rometrillä. Lapiolla tehtävä 
analyysi on jokaisen viljelijän 
helpoin tapa selvittää maan 
kuntoa. Maan mururakenne, 
maan rakenne, maan tiiviys, 
jankko, olkien hajoamisnope-
us,  veden läpäisynopeus,  kas-
vien juuret sekä lierojen määrä 
kertovat maasta paljon.

LAPIOANALYYSIÄ näppärämpi 
laite maan tiivistymien sel-
vittämiseen on penetrometri. 
Laite mittaa maan tiiviyttä.  
Pellon tiiveys kertoo paljon 
maan kasvukunnosta. Yksin-
kertaistettuna liian tiivis maa 
heikentää kasvien kasvua ja sa-
don muodostusta. Muokkaus-
kerroksen alapuolinen tiivis 
kerros jankko heikentää maan 
vesitaloutta. Sateen jälkeen 
pelto kuivaa hitaasti ja pou-
dalla tiivis jankko estää kas-
vien juurten kasvua ja veden 

saantia. Paras aika pellon 
laatutestin suorittamiseen on 
loppukesä ja alkusyksy. Pellon 
laatutestin suorittaminen pe-
rustuu lohkolla tehtyihin ha-
vaintoihin. Aikaa laatutestin 
suorittamiseen on varattava 
työpäivän verran. Pellon laatu-
testi voidaan toteuttaa Neuvo 
2020 -palveluna. Neuvo 2020 
-palveluissa työkustannukset 
korvaa Maaseutuvirasto. (Pal-
velusta perittävä arvonlisävero 
jää viljelijän kuluksi).

KOKEMUKSIA

Nurmolaisen Petter Sandeli-
nin maatilalla pellon kuntoon 
on aina kiinnitetty huomiota.   
Sandelinin tilalla viljellään 
monipuolisesti eri syys- ja ke-
vätviljoja sekä rypsiä. Myös här-
käpapua ollaan ottamassa vilje-
lykiertoon.  Tilalla on käytössä 
osittainen suorakylvö, jossa tar-
peen mukaan maata myös muo-
kataan.  Kevennetty muokkaus 
ja monipuolinen viljelykierto 
tulivat ilmi myös kesäkuulla 

tehdyssä pellon laatutestissä. 
Rakenteeltaan Sandelin tilan 
pellot olivat keskimääräistä pa-
remmassa kunnossa.

TESTAUKSEN LISÄKSI pellon laatu-
testiin kuuluvat toimenpidesuo-
situkset, joilla maan kasvukun-
toa voidaan parantaa. Toimen-
pidesuositukset ovat lohkokoh-
taisia tai maatilan kaikki pellot 
käsittäviä. Pellon laatutesti on 
testauksen lisäksi viljelijälle 
opintomatka maatilan omille 
pelloille. Omista maistaan oppii 
lisää tiivistymämittauksin ja la-
pioanalyysillä. Tutkimusmatkan 
jälkeen tietää, millä lohkoilla on 
kohentamisen tarvetta.

- Kauhat heftattuna

- Sorastuskasetti

- Telakengät

- Salaojitin

Tuurinkoski-yhtymä Oy 
on nytMONIX OY

Iivaalantie 15, 61400 Ylistaro              
Puh. 010 3221 462 ,  0400661205 

• Osalla suorakylvetyistä 
lohkoista ilmeni tiivisty-
mää 15-20 cm syvyydessä. 
> Hanhenjalkakultivaatto-
rin käyttö kuohkeuttaisi 
kuohkeutettua syvempää.

• Viljelykierrossa on mata-
lajuurisia kasveja. > Vilje-
lykiertoon syvä- ja runsas-
juurisia kasveja. > Kasvien 
juuristo kuohkeuttaa maata 

• Kerääjäkasvien käyttöön-
otto. Nyt kierrossa olevat 
kasvit jättävät maahan 
verraten vähän juurimas-
saa. Kerääjäkasveilla saa-
daan lisää juurimassaa, 
joka on tärkein ravinto 
maan pieneliöstölle.  Li-
säksi kerääjäkasvit sito-
vat ravinteita ja suojaavat 
pellon pintaa syyssateilta. 

Kerääjäkasvien käyttö on 
suunniteltava rikkakasvi-
torjunnan sekä viljelykas-
vien kanssa yhteensopi-
viksi.

• Nurmilohkolla happa-
muus, tiivistymä sekä 
kesän märkyys (ojitus toi-
mii heikosti) heikentävät 
nurmen kasvua. > Piirio-
jien kunnostus ja salaoji-
en huuhtelu sekä lohkon 
kalkitus.  

Pellon laatutestin toimenpi-
desuositukset tukevat vilje-
lysuunnittelua, siksi laatu-
testi on hyvä tehdä ennen 
viljelysuunnitelman tekoa. 
Palvelu on tarjolla kasvu-
kauden aikana lokakuulle 
saakka.  

VAIN HYVÄKUNTOINEN 
PELTO TUOTTAA

JARI LUOKKAKALLIO

asiantuntija,
luomu, energia

HEVOSTUTKIMUSPELTO LUOMU

Viljelysmaan tiivistyminen on sateisessa Suomessa merkittävä 
uhka.  Maatilat kasvavat. Isoja pinta-aloja on hoidettava 
nopeasti ja tehokkaasti. Traktoreiden ja korjuukoneiden 
tehot sekä akselipainot kasvavat. 

PETTER SANDELININ TILA, 
TOIMENPIDESUOSITUKSET:

Etelä-Pohjanmaalle tarvitaan 
lisää luomutiloja
Suomessa luomutiloja on tullut tänä vuonna reilusti lisää. 
Etelä-Pohjanmaalla kasvu on ollut maltillista ja suurin kasvu 
onkin pinta-alassa eikä tilojen määrässä.

Näyttää siltä, että erikoistuminen, 
laatu ja isommat myyntierät tuo-
vat luomussa parempaa taloudel-
lista tulosta. Tarjoamme näihin 
asioihin apua niin LuomuVilje-
lyKasvu-paketin muodossa kuin 
myös normaalina tilaneuvontana. 
Kannattaa hyödyntää myös Neu-
vo -2020 palvelut luomussa. 

ERKKI VIHONEN

asiantuntija, 
luomu

ERIKOISTUMALLA 
PÄRJÄÄ
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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)  160 422 430 253 258 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) 40   - siitostammat (myös ponitammat) 1

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

Teuraskili 9) 40   - 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) Tukitasoina asetuksessa olevat, ennakoidut tukitasot   
2) Pohjoisen tuen tasoista annettu asetus tammikuulla
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 vaatimuksena rotu ja käyttötarkoitus 
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. 2,0 ey eli 10 eläintä     
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 kesimäärin 1 ey eli 5 kpl, oltava maidontuotantoa keskim. 400 litraa/vuosi. Maidontuotannosta on 
pidettävä kirjanpitoa 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

C1 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.

Eläinyksikölaskentaan käyvät muutkin kotieläimet kuin siat ja siipikarja.

Tukitaulukot: 
Kotieläintuet v. 2015 C1-C2 alueella 

TUKITAULUKOT

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

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

pohjoinen tuki) tukikelpoisuuden = korvauskelpoisuuden lohkoille, jotka ilmoitettu tu-

kihakemuksessa jonakin vuonna 1995-2004 ja joko 2013 tai 2014, paitsi ei v. 2004 jälkeen 

raivatuille lohkoille. Lohkot saavat korvauskelpoisuuden vaikka  em. tukia ei haettaisi-

kaan. Lohkot eivät enää putoa em. tukien piiristä ellei niitä poisteta maatalouskäytöstä.  

 VÄHIMMÄISPINTA-ALA: 5 ha kaikissa muissa tuissa paitsi tilatuessa, jossa ei alarajaa. Ym-

päristökorvauksessa, 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 nuo-

ren viljelijän tuki, joiden saanti edellyttää perustukioikeuksia.  Viherryttämistuki makse-

taan vaikka olisi vapautettu viherryttämisestä.

TUKIOIKEUDET = PERUSTUKIOIKEUDET:  Ylimääräiset perustukioikeudet mitätöidään (=tilalla 

15.6.2015 tukioikeuksia enemmän kuin peltoa). Tilapäisesti viljelemättömältä alalta ei mitätöidä. 

Tukioikeuksia voi vuokrata ilman peltoa. C2-C4-alueen tukioikeuksia voi siirtää C1-alueelle ja 

B-C1-alueen tukioikeuksia C2-alueelle 15.6. asti.  

ERÄITÄ V. 2015 MUUTOKSIA LYHYESTI C-ALUEELLA 10.4. TILANTEEN PERUSTEELLA

AKTIIVIVILJELIJÄ: = tuenhakija, joka hakee keväällä tukea. Poikkeus: jos tuenhakijalla on 

maneesi, pitää tarkistaa hakuoppaasta, täyttyykö aktiiviviljelijän ehto 

PYSYVÄ NURMI: Mikään pelto ei ole vielä pysyvä nurmi. Lohkoille laskettu nurmivuosia 

0-5. Jos lohko 2015 on kuudennen vuoden rehu/siemennurmella, lohkosta tulee pysyvän 

nurmen lohko. Pysyvällä nurmella saa viljellä viljaa ym., mutta jossain vaiheessa voi tulla 

eteen ennallistaminen.

YMPÄRISTÖKORVAUS: Lohkokohtaisia toimenpiteitä haettava 1. vuonna, mutta useimpien 

toteuttaminen ei joka vuosi pakollista. 

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS: Uusi sitoumus 1.5.2015-31.12.2016, myös lampaille ja 

vuohille ja siipikarjalle.

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN SYYSILMOITUKSET: tehtävä 30.10.2015 mennessä.

TILANEUVONTA: Mahdollista hakea tilaneuvontaa kaikista tukiehdoista. Ympäristökorva-

uksen toimenpiteitä voi uusia vain tilaneuvonnan kautta.

NUORKARJA

                         
5) 6) 5)    1)  3) 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

Viher-
lan-

noitus-
nurmi, 
max 

100%

 Luonn. 
hoito- 
pelto-
nurmi, 
max 
5%

Monimuo-
toisuuspel-
to, lintu-, 

riista, 
-maisema, 
-niitty, max 

15% 

Kesanto 
(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) 40 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 54 100 300
Sokerijuurikkaan kans. Tuki 350
Pohjoinen tuki 20 100 80 80 45 100 100 348
yht., kasvitila 463 483 603 543 633 508 1163 983 609 957 609 859 463 509 709 409 167
yht., kotieläintila 523 543 663 603 693 568 1223 1043 669 1017 669 919 523 569 769 469 167
Kans. Pohj. nuoren vilj. Tuki 36 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) 40 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 54 100 300
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 14  
yht., kasvitila 477 497 617 522 612 522 1177 997 623 971 623 873 477 523 723 409 167
yht., kotieläintila 537 557 677 582 672 582 1237 1057 683 1031 683 933 537 583 783 469 167
Kans. Pohj. nuoren vilj. Tuki 36 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, viljel-

lyt 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 tai jo annetuista asetuksista.

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 :  Viherryttämistuki: Yli 10 ha:n 
tiloilla  vähintään kaksi kasvia,  pääkasvia korkeintaan 
75%. Alle 10 ha:n tilat sekä luomutilat ja nurmitilat, 
joilla nurmea (+kesantoa) 75 % ja muu kuin nurmiala 
alle 30 ha, on vapautettu em. vaatimuksista. Eri viljala-
jit ovat eri kasveja, nurmet ovat yksi kasvi, kesanto on 
yksi kasvi. Viherryttämiseen kuuluvaa ekologista alaa 
ei tarvita C-alueella metsäisyyspoikkeaman vuoksi. 
3) PELTOKASVIPALKKIOTA  Peltokasvipalkkiota maksetaan 
öljy- ja valkuaiskasveille (joilla ei enää 10 % vaatimus-
ta), tärkkelysperunalle, rukiille ja sokerijuurikkaalle
4) LUONNONHAITTAKORVAUSSITOUMUS Luonnonhait-
takorvaussitoumus on 1-vuotinen, ei yläikärajaa. Pel-
toa vähintään 5 ha. Kotieläintilalla oltava 0,35ey/ha, 
eläinyksiköt lasketaan ajalta 1.5.-31.12.2015  ja hehtaarit 
lasketaan  tukihakuvuoden 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 Pohjoisessa nuorten 
viljelijöiden tuessa samat ehdot kuin mitä on EU:n nuo-
ren viljelijän tuessa paitsi ei hehtaarikattoa.

1) Suojavyöhyke, viherlannoitusnurmi, luonnonhoitopeltonurmi ja monimuotoisuuspellot ovat ympäristökorvauksen lohkokohtaisia toimenpiteitä. 
2) Luonnonhoitopeltonurmea ja monimuotoisuuspeltoja saa olla yhteensä max 15 %.
3) Kesantoa ja lhp-nurmea voi yhteensä olla  maksimi 25 %, jotta koko alalle luonnonhaittakorvaus, vuonna 2016 suojavyöhykettä + kesantoa + 
lhp-nurmea maks 25 %, jotta koko alalle luonnonhaittakorvaus.
4) Viherlannoitusmurmi ja monimuotoisuuspellot luetaan viljelyksi.
5) Peltokasvipalkkiota ei makseta enää valkuaiskasvin ja viljan seokselle. 
6) Valkuaiskasvustot (valkuaiskasvi yli 50% - vilja) on uusi pohjoisen tuen kasvilaji.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, taulukot tarkistettu 14.4.2015
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l Klo 9.30 valtakirjojen tarkistus ja kahvi, klo 10.00 kokous, jossa
käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

l Palkitaan Etelä-Pohjanmaan Vuoden maa- ja kotitalousnainen ja 
Vuoden maisemateko.

l Mukana Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen toiminnanjohtaja 
Mirja Hellstedt.

l Kokouksen jälkeen mahdollisuus lunastaa Käsityömessujen 
ryhmälippu.

TERVETULOA!  Johtokunta

http://etela-pohjanmaa.maajakotitalousnaiset.fi  Lisätietoja:  Kaisa Viitala, 040 680 3418, 
kaisa.viitala@maajakotitalousnaiset.fi

Etelä-Pohjanmaan 
maa- ja kotitalousnaisten
VUOSIKOKOUS

La 3.10.2015 Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalolla (Huhtalantie 2, Seinäjoki)

– RANTOJEN merkitys huoma-
taan usein vasta silloin, kun 
rannat ovat pusikoituneet, 
vedet ruovikoituneet ja vesi 
hävinnyt näkyvistä, kertoo 
Hannele Partanen Maa- ja ko-
titalousnaisten Keskuksesta.

K YLIEN VENE -  JA UIMARAN-

TOJEN virkistyskäyttöarvo on 
monin paikoin laskenut. Myös 
rantojen rakenteet ovat vanhen-
tuneet ja puutteellisia. Kuntien 
rahatilanteen kiristyessä tilan-
ne huononee ennestään.

– Maiseman kannalta haasta-
vinta on vesinäkymien umpeu-
tuminen. Etenkin järvien rannat 
ovat monin paikoin kasvaneet 
umpeen niin, että vesistöt eivät 
näy maisemassa. Tähän on vai-
kuttanut rantaniittyjen laidun-
tamisen ja muun käytön vähe-
neminen, Partanen jatkaa.

MA A -  JA  KOT ITALOUSNAIS -

TEN Keskuksen Rannat kun-
toon -hankkeessa kehitetään 
muunneltavissa oleva toimin-
tamalli siihen, miten rantojen 
kunnostusta lähdetään suun-
nittelemaan ja toteuttamaan 
yhdessä asukkaiden kanssa. 
Hanketta rahoittaa ympäris-
töministeriön Ravinteet kier-
toon -ohjelma. Yksi hankkeen 
pilottialue on Vähässäkyrössä. 

MISTÄ ALOITTAA?

– Ranta-alueiden omistajat 
ovat kiinnostuneita hoitamaan 
rantaansa, mutta rannan kun-
nostus koetaan niin isoksi asi-
aksi, että työ on vaikea aloit-
taa. Kysymyksiä on monia: 
tarvitseeko oma rantani ruop-
pausta, miten saan ruovikon 
pois, mihin massat läjitetään, 
mistä löydän yrittäjät, mihin 

asioihin tarvitaan lupa, Parta-
nen kuvailee.

HANKKEESSA rantojen kunnos-
taminen on jaettu toimintamal-
lia varten pienemmiksi, selkeik-
si osa-alueiksi. Näitä osa-alueita 
ovat mm. vesikasvien niitto, 
rantaniitty, kosteikko, uimaranta 
ja venevalkama. 

RANTOJEN monikäyttösuunnit-
teluun, käytännön toteuttami-
seen ja neuvontaan on löydet-
tävissä useita rahoitusmah-
dollisuuksia. Toimintamallia 
kehitetään yhteistyössä valta-
kunnallisesti Vesiensuojelu-
yhdistysten Liiton, Suomen 
Riistakeskuksen ja Suomen 
Kylätoiminnan sekä niiden alu-
eellisten toimijoiden kanssa. 

K yrönjoki tarjoaa moni-
puoliset lähtökohdat 
Rannat kuntoon -pilotti-

alueen toiminnalle. Haasteena 
Vähäkyrössä Kyrönjoen ran-
noilla ovat tien ja joen väliin 
jäävät rakentamattomat ran-
tavyöhykkeet. Ne ovat usein 
kapeita puuston ja rehevän 
kasvillisuuden peittämiä joki-
töyräitä tai pienialaisia peltoja.

VALTAKUNNALLISESTI ARVOK-

KAASEEN  kulttuurimaisema-
alueeseen kuuluva jokivar-
si Vähäkyrössä muodostaa 
maisematiekokonaisuuden, 
jonka varrelle on keskittynyt 
arvokasta kulttuuriperintöä ja 
paikoin tiivistä asutusta. 

ALUEELLA ON MYÖS  jokive-
sistön virkistyskäyttöarvoja 

kuten kalastusta, uimapaik-
koja ja veneilyä. Jokimaise-
maa leimaavat kivet, kosket, 
rantaniityt sekä lukuisat saa-
rekkeet. Jokirantojen käytölle 
oman haasteensa tuovat voi-
makkaat virtaamavaihtelut ja 
tulvat.

– R AV I T S EMU ST I E TO  ei ole 
vuosien saatossa oleellisesti 
muuttunut, toisin kuin maa-
ilma meidän ympärillämme, 
Seinäjoen Ammattikorkea-
koulun ravitsemuksen lehtori 
Hillevi Eromäki toteaa. 

EROMÄEN MUKA AN  ravitse-
mussuosituksia ei osata lukea 
kovin hyvin. Ravitsemussuo-
situsten keskeisenä tehtävänä 
on edistää kansanterveyttä ra-
vitsemuksen keinoin. 

– Kaupat tarjoavat nykypäi-
vänä enemmän ruokaa kuin 
ennen. Mainonta on myös 
enemmän kuluttajia ohjaavaa. 
Elintarviketeollisuus on tuo-
nut paljon elintarvikkeita, jot-
ka ovat muokanneet käsitystä 
terveellisestä ruokavaliosta, 
pohtii Eromäki.

VALISTUKSESTA SUOSITUKSIIN

Ensimmäiset Suomalaiset ra-
vitsemussuositukset julkais-
tiin 1987. Kuluttajien neuvo-
minen aloitettiin ruokaym-
pyrällä ja -pyramidilla. Viljat 
olivat suurimmassa roolissa. 

– Kova ja pehmeä rasva jaet-
tiin erilleen, mutta niiden käy-
tön suhteita ei määritelty. Täl-
löin kuluttajat vähensivät ras-
van kokonaiskäyttöä. Eli peh-
meää rasvaa ei osattu käyttää 
tarpeeksi terveyden kannalta. 

VUONNA 1998  suosituksiin 
lisättiin kuluttajia varten 

lautasmalli. Ruokapyramidis-
sa perustana olivat viljatuot-
teet, joissa korostettiin täys-
jyväviljaa. Täysjyväviljojen 
lisäksi pohjalla oli hieman 
myös valkoista viljaa sisältä-
viä tuotteita Kasvikset olivat 
pyramidissa toisella tasolla.

– Aikaisemmin ei ole ehkä 
riittävästi kiinnitetty huomio-
ta sokerin tai valkoisen viljan 
rajoittamiseen, Eromäki ker-
too. Kuluttajien keskuudessa 
huonojen hiilihydraattilähtei-
den käyttö lisääntyi. 

VUONNA 2005 huomio kiinnit-
tyi energiatasapainoon. Suosi-
tuksiin lisättiin liikuntasuosi-
tukset ja liikuntapiirakka.

VAIN HIENOSÄÄTÖÄ

Nykyisissä suosituksissa ker-
rotaan ravintoaineiden sijaan 
ruoasta. 

– Tämä on helppolukui-
sempaa kuluttajille, kun ker-
rotaan, mitä ruokia kannattaa 
syödä, Eromäki kertoo.

SUOSITUKSISSA  terveellisen 
ravitsemuksen kivijalka on 
valmiina. Kasvisten merkitys 
on kasvanut ja ne muodosta-
vat nykyään ruokapyramidin 
pohjan. Edelleen korostetaan 
täysjyväviljaa sekä vähäras-
vaisia maitotaloustuotteita. 
Hyvän, pehmeän rasvan saan-
tia halutaan lisätä mm. sie-
menillä, pähkinöillä, öljyillä, 

kasvimargariineilla sekä ka-
latuotteilla. Uutena asiana on 
punaisen lihan ja prosessoitu-
jen lihatuotteiden vähentämi-
nen niiden terveysvaikutusten 
vuoksi. Sillä halutaan myös 
tukea kestävää kehitystä.

EROMÄEN MUKAAN  kulutta-
jien on tärkeää osata valita 
elintarvikkeita, joiden käyttö 
edistää terveyttä. Uudet ravit-
semussuositukset ovat käy-
tännönläheisyydessään siinä 
hyvänä apuna. Hyvälaatuisia 
ja terveellisiä ruokia saa edul-
liseen hintaan. Ruoan tarjonta 
ja mainonta on suurta, mikä 
voi sokaista kuluttajan. 

EROMÄKI  USKOO , että tule-
vaisuuden ravitsemussuo-
situksissa ei tule olemaan 
suuria muutoksia 2014 vuo-
den suosituksiin verrattuna.  
Sokerin ja muiden puhdistet-
tujen hiilihydraattilähteiden 
käyttöä pyritään jatkossa vä-
hentämään. Pehmeän rasvan 
osuutta ruokavaliossa halu-
taan nostaa. Energiatasapai-
non hallitseminen kuluttajien 
keskuudessa on ikuisuusaihe. 
Tulevaisuudessa energiatasa-
painoa tullaan korostamaan 
enemmän väestön ylipainon 
vähentämiseksi. 

M aa- ja kotitalousnai-
set kertovat Poh-
jolan superruuista 

sadoissa ruokatapahtumissa 
ympäri Suomen.

– ME MAA- JA KOTITALOUS -

NAISET uskomme, että todelli-
set terveysvaikutukset lymyävät 
läheltä. Superruokia ei tarvitse 
hakea kaukomailta, sillä niitä 
löytyy runsaasti lähimaastois-
takin, toteaa Maa- ja kotitalous-
naisten Keskuksen kehityspääl-
likkö Katja Pethman.

POHJOLAN VILJAT kaura, ohra 
ja ruis, ovat superruokaa hyvien 
kasvikuitujensa ansiosta. Öljy-
kasvit, rypsi ja rapsi, päihittävät 
muut kasviöljyt erinomaisella 
rasvakoostumuksellaan.

MARJAT JA MONET KASVIKSET 
sisältävät elimistöä suojelevia 
tehoaineita. Pohjoisissa järvissä 
ja merissä uivista kaloista saa 
runsaasti tärkeitä ravintoaineita. 
Ruokavaliota täydentävät mauk-
kaat metsäsienet ja villiyrtit.

RUOKA TEKEE HYVÄÄ

Pohjoismaissa on viime ai-
koina tutkittu täkäläistä ruo-
kavaliota perusteellisesti. 
Terveelliseen Pohjolan ruoka-
valioon kuuluu säännöllisesti 

metsämarjoja, kaaleja, kalaa, 
rypsiöljyä sekä täysjyväviljaa, 
ja lihaa syödään vain vähän.

ON HAVAITTU, että jos nouda-
tetaan suositusten mukaista 
Pohjolan ruokavaliota, sillä 
on hyviä vaikutuksia niin 
verenpaineeseen kuin veren 
rasva-arvoihinkin. Myös kak-
kostyypin diabeteksen vaara 
vähenee. Lisäksi ruokavalio 
auttaa painonhallinnassa.

– Tapahtumilla ja ruoka-
kursseilla haluamme jakaa käy-
tännönläheistä tietoa Pohjolan 
superruuista ja niistä koostet-
tavasta superruokavaliosta. 
Kerromme lähiraaka-aineiden 
terveellisyydestä ja käytöstä 
ruuanlaitossa, Pethman jatkaa.

TIETOA POHJOLAN superruuis-
ta ja herkullisia ruokaohjeita: 
www.maajakotitalousnaiset.
fi/superruoka 

RANNAT KAIPAAVAT 
pikaista kunnostusta

RIIKKA ASUNMAA

maisemasuunnittelija

VÄHÄKYRÖSSÄ KUNNOSTETAAN JOKIRANTOJA

MAA- JA KOTITALOUS -

NAISTEN KESKUS

Ranta-alueemme tarvitsevat pikaisia kunnostus- ja 
hoitotoimenpiteitä. Maa- ja kotitalousnaisten alkaneessa 
hankkeessa kehitetään toimintamalli rantojen kunnostukseen 
yhdessä asukkaiden kanssa. 

Mainonta ohjaa  
kuluttajien ruokavalintoja

ALIISA HANHIMÄKI

KATARINA KESKINEN

SeAMK

Valtion ravitsemusneuvottelukunta on jo vuodesta 1987 lähtien 
laatinut ravitsemussuositukset edistääkseen kansanterveyttä. OLETKO AJATELLUT:

TODELLINEN SUPERRUOKA LÖYTYY LÄHELTÄ

Pohjolan metsien, järvien ja peltojen 
antimet ovat paitsi herkullisia myös 
tutkitusti terveellisiä.
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ASTA ASUNMAA

erityisasiantuntija, kotitalous
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Yhteystiedot

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
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

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

LIHANAUTA -, LAMMAS - JA HEVOSTILAT
Alanco Milla, asiantuntija, lammas- ja vuohituotanto  ...........................040 706 0558
Hakomäki Sini, asiantuntija, lammas- ja vuohituotanto  .......................043 825 0526
Kraatari Vuokko, asiantuntija, lihanauta- ja emolehmätuotanto  ........040 169 6557
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, omistajavaihdokset, kiinteistönarviointi 
.................................................................................................................................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
Kallioniemi Satu, asiantuntija, yritys- ja tilipalvelut Seinäjoki .............040 848 7759
Niemi Janne, asiantuntija, talous, tilipalvelut Alajärvi ............................0400 422 765
Ohrankämmen Matti, nuorenpi asiantuntija, tilipalvelut ...................043 825 8508
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

RAKENNUS -, SALAOJA - JA MITTAUSPALVELUT
Korpela Timo, rakennuttajapäällikkö   .......................................................040 596 4032
Keltto Markku, asiantuntija, salaojitus  .....................................................040 730 9820
Korpi Risto, nuorempi asiantuntija, arkkitehti Yo ......................................043 826 6767
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
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 115, 62200 Kauhava

SUUPOHJA Teknologiapuisto 1, Kauhajoki

TUURI Tuurintie 2 (Avoinna sopimuksen mukaan)

www.proagria.fi/ep

22 ProAgria Etelä-Pohjanmaa

MARIKA TURPEINEN on ProAg-
ria Etelä-Pohjanmaa/Maa- ja 
kotitalousnaisten maisema-
suunnittelija, koulutukseltaan 
hortonomi AMK. 

MIKÄ  ON A JANKOHTA IS TA 

JUURI NYT? 
– Asiakkaat haluavat helppo-
hoitoisuutta, koska kaikkea 
vapaa-aikaa ei haluta viettää 
pihaa hoitaen. Halutaan vil-
jellä kasveja hyötykäyttöön 
pienelläkin pihalla, esimer-
kiksi ruoanlaittoon soveltu-
via kasveja. Vaikka nykyisten 
asemakaava-alueiden piho-
jen koot ovat pienentyneet, 
pihoihin halutaan edelleen 
vähintään yksi oma herukka-
pensas. Onneksi valikoimis-
ta löytyy myös pienempiä 
hyötykasvilajikkeita, joiden 
ansiosta pihoihin saadaan 

mm. omena- tai kirsikkapuita 
– valtaamatta liikaa tonteilla 
vapaana olevaa tilaa.

MILLAISIA TRENDEJÄ ON NÄKY-

VISSÄ PIHASUUNNITTELUSSA? 

– Terasseihin ja oleskelu-
alueisiin panostetaan, kos-
ka niistä halutaan saada 
viihtyisä osa taloa. Ihmiset 
haluavat terassilla olevan 
kokoa, jotta siinä onnistuu 
ajan viettäminen perheen ja 
vieraiden kanssa. Nykyisin 
terassit ovat usein katettuja 
tai lasitettuja, minkä ansi-
osta niiden sisustaminen on 
helpottunut ja monipuolis-
tunut. Puutarhojen halutaan 
näyttävän luonnollisen ra-
kennetuilta ja istuvan osak-
si maisemaa, vaikka niiden 
rakentamiseen käytetäänkin 
aikaa ja energiaa.

MITEN SEINÄJOEN ASUNTO -

MESSUT NÄKYVÄT TYÖSSÄSI? 
– Tällä hetkellä melko paljon, 
koska ProAgrialla on messuil-
le suunniteltavana kymmen-
kunta tonttia, eli noin neljäs-
osa alueelle tulevista tonteista. 
Aiemmin olen päässyt työs-
kentelemään mm. Jyväskylän 
ja Kokkolan Asuntomessuilla.

NÄYTÄT TUTULTA, MISSÄ OLEN 

NÄHNYT SINUT AIEMMIN? 
– Olen ollut mukana Unelma-
mökki -ohjelmassa maisema-
suunnittelijana. Työskentely 
oli hieman erilaista mutta 
hauskaa kameroista ja tuotan-
totiimistä johtuen, vaikka itse 
käytännön suunnittelutyö ei 
normaaleista rutiineista juuri 
poikennutkaan.

Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus järjestää syksyn mittaan seuraavia avoimia koulutuksia:

KAALI- ILTAMAT, avoin ruokakurssi kaalin ystäville ti 20.10. 
PUUTARHAKURSSI, aiheena pihasuunnittelu to 22.10.
MARRASKUUSSA makkarat tehtiin, avoin makkarakurssi ti 3.11. 
PUUTARHAKURSSI, aiheena teemapuutarhat to 5.11.
PUUTARHAKURSSI, aiheena pihavalaistus ja talvipuutarha to 19.11.
JOULUSUKLAAT, avoin makeiskurssi ti 15.12. 
HYGIENIAPASSITESTIT lähes viikoittain
TULOSSA : tammikuussa 2016 pidetään taas suosittu Äijien lihakurssi 
–OSTA LAHJAKORTTI ISÄNPÄIVÄ - TAI JOULULAHJAKSI!

Kaikki kurssit pidetään Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalolla, Huhtalantie 2, Seinäjoki. 
HUOM. kaikille kursseille on ennakkoilmoittautuminen! 
LISÄTIETOA sisällöstä, kellonajat ja kurssien hinnat löydät kotisivuiltamme: etela-pohjanmaa.
maajakotitalousnaiset.fi  > Tapahtumat ja ajankohtaista > Tapahtumakalenteri.

MUISTATHAN, että asiantuntijamme lähtevät mielellään pitämään kursseja myös maakuntaan.  
Kysy lisää piirikeskuksesta!

KYSYIMME: Mitä kuuluu Marika?

AJANKOHTAISTA

TULE OPPIMAAN UUTTA!

PROAGRIA ETELÄ -POHJANMAAN ORGANISAATIO ON UUDISTUNUT 1.9.2015. 
Uudessa organisaatiossa palvelupäällikköinä työskentelevät Henri Honkala, 
Arja Talvilahti, Timo Pajula ja talouspäällikkö Tuttu Honkola. Viestintäpääl-
likkö on Miia Lenkkeri-Tamminen, myyntipäällikkö Juha-Matti Toppari, ra-
kennuttajapäällikkö Timo Korpela ja hankepäällikkö Marita Öhage. Kaisa 
Viitala on Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten vs. toiminnanjohtaja. 
Viestintä-, myynti- ja rakennuttajapäällikön tehtävät ovat uusia.

RIIKKA NIINISTÖ

harjoittelija

PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAAN 
ORGANISAATIO ON UUDISTUNUT

P roAgria Etelä-Pohjanmaa ry ja Etelä-Poh-
janmaan maa- ja kotitalousnaisten piiri-
keskus haluavat tavata jäsenyhdistyksi-

ään ja kuulla niiden kuulumisia. Toteutamme 
maakunnassa kaikkiaan 12 järjestöiltaa, joihin 
kutsutaan lähialueen jäsenyhdistystemme kaik-
kia kiinnostuneita jäseniä. Tilaisuudet on tar-
koitettu sekä miesten että naisten yhdistyksille.

KAUHAVA, ALAHÄRMÄ, YLIHÄRMÄ KE 21.10. 
Härmän Kuntokeskus
ALAJÄRVI, VIMPELI TO 22.10.

ravintola Lakeavaara
ALAVUS, TÖYSÄ, KUORTANE MA 26.10. 
Ouran loma
EVIJÄRVI, KORTESJÄRVI, LAPPAJÄRVI KE 28.10. 
kylpylä Kivitippu, Lappajärvi
JALASJÄRVI, PERÄSEINÄJOKI MA 2.11. 
Keskikylän Harjula

ISOJOKI, KARIJOKI, LAPVÄÄRTI, TEUVA,  

KRISTIINANKAUPUNKIKE 4 .11. 

Karijoen NS
LAIHIA, YLISTARO, ISOKYRÖ, VÄHÄKYRÖ MA 9.11. 

Waroon Tupa, Isokyrö
SEINÄJOKI, ILMAJOKI, NURMO TO 12.11. 

ravintola Joupiska, Seinäjoki
KAUHAJOKI TI 17.11. 
Toron kievari
LEHTIMÄKI, SOINI, ÄHTÄRI TO 19.11. 

Lehtimäen palvelutoimisto
KURIKKA, JURVA MA 23.11.

Tuiskulan Kärrymies
LAPUA MA 30.11.Alajoki-sali, Vanha Paukku

TARJOILUN VUOKSI ILMOITTAUTUMISET  puh. 
040 706 3386 tai www.proagria.fi/ep/yhdistys 
olevan linkin kautta. Kaikki tilaisuudet alkavat 
klo 18, kahvitus 17.30. TERVETULOA!

MITÄ KUULUU JÄSENJÄRJESTÖILLEMME?




