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V iljelijöiden järjestäytyneellä neuvonnalla on Suomessa pitkä historia. Jo 
220 vuotta sitten perustettiin ensimmäinen neuvontaorganisaatio, Fins-
ka hushållssälskapet, jotta voitiin vaikuttaa esimerkiksi perunan viljelyn 
leviämiseen Suomessa. Tuolloin nälkä oli ohjaava voima. Näitä ohjaavia 

voimia on sen jälkeen ollut useita kuten teollistuminen, sodat, maaltamuutto, tekno-
logian hyödyntäminen, Euroopan Unioniin liittyminen ja viimeisimpänä viljelijöiden 
talousahdinko.
 
VILJELIJÄT SUHTAUTUVAT kriittisesti kaikkiin kuluihin, jotka eivät tuo heille lisäarvoa. 
Tämä lisäarvo voi olla vaikka varmuus siitä, että tukibyrokratian vaatimat paperit ovat 
kunnossa, pellolle on valittu juuri omille lohkoille sopivia ja tuottavimpia kasvilajeja 
ja lajikkeita tai varsinkin näin vaativana syksynä eläinten rehustus on suunniteltu 
mahdollisimman tuottavaksi hinta ja tuotos huomioon ottaen. 

MIKÄ OLISIKAAN PAREMPI taho, kuin viljelijöiden itse omistama järjestö hoitamaan 
näitä asioita. Ainakin varmuus riippumattomuudesta, vaikuttamismahdollisuudesta ja 
siitä, että henkilöstö on minun puolellani, tuo itselleni turvallisen tunteen. Arvokasta 
on myös se, että kaikki tarvitsemani palvelut löytyvät samalta taholta, eikä minun 
tarvitse käyttää aikaa osaamisen etsimiseen tai tietojen kaivamiseen.  Tilallamme 
tapahtunut kehitys ja saavutukset puhuvat puolestaan. Yksin emme olisi niihin pysty-
neet emmekä jaksaneet. Sen tajuaminen, että kaikkea ei tarvitse tehdä itse, on tuonut 
lisää hyvinvointia.

PROAGRIA ETELÄ -POHJANMAA  TARVITSEE  toimintansa kehittämiseen aktiivisia 
asiakkaita ja vastuullista hallintoa sekä osaavaa henkilökuntaa. Meillä edustajisto 
valitsee hallituksen jäsenet ja hallitus toimihenkilöt. Ei siis ole yhdentekevää äänes-
tääkö vai ei edustajiston vaaleissa, jos haluaa muutosta ProAgrian Etelä-Pohjanmaan 
toimintaan. Nyt on aika vaikuttaa siihen, millaisen neuvontajärjestön jäsenet haluavat, 
ja se vaikuttaminen tapahtuu äänestämällä. 

EDUSTAJISTON VAALIT  
– JÄLLEEN UUSI ALKU

MEILLÄ ON UUSI 
TOIMITUSJOHTAJA

ETELÄ-POHJANMAAN MAA- JA 
KOTITALOUSNAISTEN JOHTOKUNTA 
JA PUHEENJOHTAJA 2018

ETELÄ-POHJANMAAN Maa- ja kotitalousnaisten vuosikokous 
valitsi johtokunnan jäsenet kaudelle 2018-2020: Uudeksi joh-
tokunnan varsinaiseksi jäseneksi valittiin Outi Hantula Sei-
näjoelta,  varajäsenekseen valittiin Eija Killinen Isostakyröstä. 
Johtokuntaan valittiin uudelleen Hanna Helander Seinäjoen 
Ylistarosta ja hänen varajäsenekseen valittiin Leena Laine Isos-
takyröstä. Johtokunnan puheenjohtajana jatkaa Mervi Mäki-
Neste Alavuden Sapsalammilta. Edellä olevat valinnat on vah-
vistanut ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry:n hallitus kokouksessaan 
järjestön sääntöjen mukaisesti. 

PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAAN TOIMITUSJOHTAJA ON VAIHTUNUT. 

Uudeksi toimitusjohtajaksi hallitus on kutsunut MMM, agro-
nomi Henri Honkalan Seinäjoelta. Honkala on työskennellyt 
ProAgria Etelä-Pohjanmaalla vuodesta 2007, viimeiset vuodet 
palvelupäällikkönä. Työnsä ja oman Seinäjoen Peräseinäjoella 
sijaitsevan viljatilansa kautta Honkala tuntee hyvin ProAgrian 
asiakkaiden arjen ja sen haasteet. Uudelta toimitusjohtajalta 
hallitus odottaa erityisesti asiantuntijapalveluiden ja organi-
saation kehittämistä ajan haasteita vastaaviksi.

– Aina välillä keskustelussa unohtuu, mikä toimija ProAgria 
Etelä-Pohjanmaa on ja keitä varten me olemme olemassa. Me 
olemme viljelijöiden hallitsema järjestö ja olemassa asiakasta 
varten, toteaa Henri Honkala. 

ProAgria Etelä-Pohjanmaa on viljelijöiden ja maaseutuyrittä-
jien tarpeisiin vastaava asiantuntijaorganisaatio. Järjestö työl-
listää 80 eri alan osaajaa. 

PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAA
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SÄHKÖINEN HAKU VÄHENTÄÄ  paperien pyörit-
telyä ja hankkeen asiakirjat säilyvät verkkopal-
velussa yhdessä paikassa. Sähköinen hakemus 
vähentää myös ELY-keskuksessa käsittelijöiden 
työtä, sillä paperisina jätetyistä hakemuksista 
siirretään tiedot joka tapauksessa Hyrrä-järjes-
telmään. Näin myös hakemusten käsittely no-
peutuu. 

HALUTESSAS I  VOIT  VALTUUT TA A  ProAgrian 
asiantuntijan Hyrrä-avustajana auttamaan ha-
kemusten sekä maksatushakemusten teossa ja 
lomakkeiden, liitteiden sekä lisäselvitysten lä-
hettämisessä. Avustamme mielellämme myös 
Katso-tunnisteen hankkimisessa ja muissa tun-
nisteen käyttöön liittyvissä asioissa.

SÄHKÖISEN HYRRÄ -VERKKOPALVELUN KAUTTA 

VOIT HAKEA MM. SEURAAVIA TUKIA :

• maatalouden investointituet 
• nuorten viljelijöiden aloitustuet
• maaseudun kehittämis- ja investointituet
• maaseudun yritystuet

HANKE TULEE KUITENKIN suunnitella hyvin ja en-
nen hakemuksen jättämistä kannattaa olla yhtey-
dessä ELY-keskukseen. Hakemukseen tarvittavat 
liitteet kannattaa myös selvittää ja hankkia ennen 
kirjautumista Hyrrään.

VERKKOPALVELU OHJAA ja opastaa hakemuksen 
teossa. Hakemuksen voi jättää mihin vuorokau-
den aikaan tahansa, miltä tahansa koneelta, jossa 
on verkkoyhteys. Hakemuksen lähettäminen on 

vaivatonta, kun sitä varten ei tarvitse lähteä pos-
tilaatikolle tai ELY-keskukseen. Voit myös seurata 
hakemuksesi etenemistä Hyrrässä.

SÄHKÖISEN TUNNISTAUTUMISEN johdosta pape-
risia allekirjoitettuja lomakkeita ei tarvitse toi-
mittaa viranomaiselle. Kaikki toimittamasi hake-
mukset tietoineen tallentuvat Hyrrään, josta ne 
ovat myöhemminkin sekä sinun että viranomai-
sen saatavilla. 

AJANKOHTAISTA

HYRRÄ PYÖRIMÄÄN

Peltojen kunnostus -kirja on moni-
puolinen teos peltoviljelyn am-
mattilaisille. Kirjasta saat neuvoja 
peltojen parempaan kasvukuntoon 
sekä peltoviljelyn taloudellisen kan-
nattavuuden parantamiseen. Tilaa 
kirja ProAgrian verkkokaupasta:  
www.proagriaverkkokauppa.fi

Jouluiset maalaismarkkinat Seinäjoen 
Torikeskuksessa ovat jo osa monen 
jouluvalmisteluja. 

Jouluiset Maalaismarkkinat 
9-10.12.2017.  
Avoinna la 10-16, su 11-16. 

Tapahtumassa mukana myös piirikes-
kuksen henkilökuntaa.

Tapahtuman järjestää 
Seinäjoen Maa- ja kotitalousnaiset.

JOULUISET 
MAALAISMARKKINAT

Katse tulevaan, tilaa jo viljelysuun-
nittelu. Saat asiantuntijan arvion 
lohkojen tarpeen mukaisesta lan-
noituksesta ja lannan käytöstä, 
kalkituksesta, peltojen tuottokyvyn 
ylläpitämisestä ja parantamisesta 
sekä lohkoillesi sopivista kasveista ja 
lajikkeista, joista saat parhaan tuoton.

VILJELYSUUNNITTELU 
KUNTOON

PAREMPAA 
KASVUKUNTOA

ANJA NORJA

asiantuntija 
talous, maitotilat

http://www.proagriaverkkokauppa.fi
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P roAgrian tilipalveluiden 
asiantuntija Ella Harju 
työskentelee päivittäin kir-
janpidon, tilinpäätösten 

ja verolomakkeiden parissa. Harju 
tekee töitä myös investointituen 
maksatushakemusten kanssa sekä 
kannattavuuskirjanpitoon ja budje-
tointiin liittyvien asioiden parissa. 
Tyypillisin asiakas on edelleen maa-
tilayrittäjä, joka saapuu Harjun luo 
kuittimapin kanssa.

– Yleisimpiä asiakkaiden tarvit-
semia palveluita ovat kirjanpitopal-
velut. Pikku hiljaa myös kuitit alka-
vat muuttua sähköisiksi, Ella Harju 
huomauttaa.

K IR JANP I TOPALVELUT  ULKOIS T E -

TAAN  ammattilaisille monista pe-
rinteisistä syistä.

– Kirjanpidon tekemisessä on 
oma vaivansa ja työ vaatii oman-
laistaan erityisosaamista. Maatilal-
lisella on niin monta roolia, johon 
pitäisi taipua, karjanhoitajasta me-
kaanikkoon ja kirjanpitäjään. Kir-
janpito on yksi helpoimmista asi-
oista ulkoistaa, Harju jatkaa.

SUUNNITTELUSTA TURVAA

Tiliasiakkailla on myös monia 
muita syitä kääntyä ammattilaisen 
puoleen. Tarjolla on monipuolises-
ti palveluita, jotka suunnitellaan 

asiakkaan tarpeen mukaan.
– Pystymme tarjoamaan katta-

van kokonaispalvelun tiliasioin-
tiin. Kaikki lähtee siitä, mitä asi-
akas kokee tarvitsevansa. Ensin 
lähdetään liikkeelle perusasioista, 
eli tehdään ne asiat, jotka verottaja 
vaatii ja sitten voimme asiakkaan 
toiveiden mukaan lisätä palveluita. 
Kirjanpidon lisäksi voimme tarjota 
vaikka palkanlaskennan palveluita, 
maksatushakemuksia ja esimerkiksi 
tulosanalyysia, Ella Harju listaa.

VEROSUUNNITTELULLA JA BUDJETOIN-

NILLA voidaan turvata tilan tulevai-
suutta ja ennustaa tulevaa.

– Peruskirjanpidon tarjoamme ja 
hyvin tehdyt verolomakkeet, mutta 
myös verosuunnittelu ja budjetointi 
on tärkeää. Verosuunnittelulla voi-
daan seurata tilan taloutta pidem-
mällä aikavälillä. Budjetoinnilla 
seurataan tulevan vuoden budjettia 
ja voidaan esimerkiksi seurata, mil-
loin rahaa on käytettävissä vähiten. 
Tällöin puskurirahastoa voidaan 
kerryttää tulevia aikoja varten, Ella 
Harju kertoo. ProAgria Etelä-Poh-
janmaalla Tilipalveluita tehdään 
kaikissa palvelupisteissä yhteensä 
seitsemän hengen voimin. 

MINTTU HERALA

ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Talouden suunnittelulla turvaa tulevaisuuteen

AJANKOHTAISTA

V illiruokatrendi on täällä. 
Suupohjassa tartutaan 
aiheeseen nyt Villiruoka 
valuutaksi -hankkeella. 

Villiruokaa ovat muun muassa mar-
jat, sienet, villivihannekset ja -yrtit.

VILLIRUOKA VALUUTAKSI -hankkees-
sa innostetaan suupohjalaisia yrit-
täjiä ja kerääjiä hankkimaan tuloja 
sienten, villivihannesten ja -yrttien 
käytön kautta. Kerääjiä opetetaan ke-
räämään laadukasta ruoka-ainesta ja 
myymään sitä eteenpäin. Hankkeen 
aikana järjestetään kerääjäkoulutuk-
sia myös suunnattuina nuorille ja 
maahanmuuttajille. Yrittäjiä puoles-
taan innostetaan villiruoan käyttöön 

liiketoiminnassa ja ansaitsemaan li-
sätuloja sen kautta. Leader-hanketta 
hallinnoi E-P Maa- ja kotitalousnai-
set / ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja se 
kestää vuoden 2018 loppuun saakka. 
Innostuitko? Kysy lisää terhi.jaskari@
maajakotitalousnaiset.fi 

LISÄTIENESTIÄ 
sienistä ja villivihanneksista
Villiruoka valuutaksi -hankkeella 

TERHI JASKARI

toiminnanjohtaja
Etelä-Pohjanmaan 

Maa- ja kotitalousnaiset

T ervetuloa TUOVA-hank-
keen seminaariin kuu-
lemaan valkuaiskasvien 
viljelystä. Tilaisuudessa 

puhumassa on mm. viljelijä Samuel 
Jussila., joka viljelee reilun 120 heh-
taarin tilaa Janakkalassa, Kanta-Hä-
meessä. Samuelilla on kokemusta 
härkäpavun viljelystä noin kymme-
nen vuoden ajalta, joten kokemusta 
on myös erilaisista vuosista. Här-
käpapu on hänellä viljelykierrossa 
mukana jatkossakin hyvän esikasvi-
arvon ja viljeltävyyden vuoksi.

SEMINA ARI  E T EL Ä -POHJANMA AN 
Elinkeinotalolla, Huhtalantie 2, 

Seinäjoki, 13.12.2017 kello 10-15, 
iltatilaisuus kello 18-21. Ilmoittau-
du mukaan www.proagria.fi/ep/
tapahtumat, etsi tapahtuma päivä-
määrän mukaan. 

Valkuaiskasveja 
viljelykiertoon 

ERKKI VIHONEN

asiantuntija
luomu

    Maatiloille kirjanpito  
on yksi helpoimmista  
asioista ulkoistaa.

http://www.proagria.fi/ep/
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N yt koetellaan enemmän 
tilan taloutta kustannus-
ten kautta kuin varas-
toon saadun satomäärän 

osalta. Ikävä kyllä joillakin kato 
osuu talouden lisäksi satoonkin. 
Korjaamatta jäi kirjoitushetken ar-
vion perusteella 10–15 % vilja-, 
valkuais- ja öljykasveista.

KAIKILLA ALUEILLA  Etelä-Pohjan-
maalla lämpösummakertymä ei 
ylittänyt 1000 astepäivän rajaa. Sa-
toa on siksi jouduttu korjaamaan 
keskentekoisena, mikä on yksi syy 
ennätyskorkeisiin puintikosteuk-
siin. Märimmissä erissä kosteus on 
huidellut 40 prosentissa. Koska sa-
to ei lämmön puutteen vuoksi ollut 
tuleentunut, niin se suojasi osittain 
viljoja tähkäidännältä.

VILJELYVARMUUS 
Monen lämpimän ja suotuisan vilje-
lyvuoden jälkeen on syytä palauttaa 
mieleen se, kuinka pohjoisessa me 
täällä viljelemme. Lajikevalinnat 
ovat entistä useammin kohdistuneet 
myöhäisiin lajikkeisiin, jotka usein 
ovat ulkomaista alkuperää. Tänä 
vuonna se saattoi kostautua. Onnek-
semme meillä on edelleen kotimaisia 
olosuhteisiimme sopivia lajikkeita. 
Lajikkeiden aikaisuus ja sitä kautta 
viljelyvarmuus kannattaa pitää mie-
lessä tulevan suunnittelussa. Vilje-
lyssä kannattaa pitää monen kasvu-
aikaluokan kasveja, jotta kaikki kor-
jattavat kasvit eivät ole myöhäisiä.

ENSI VUOTEEN 
Tänä vuonna, jos koskaan tilan 
oman siemenen itävyys tulee sel-
vittää ajoissa. Ensimmäisissä en-
nakkonäytteissä itävyysvaihtelut 
ovat olleet suuria. Osa eristä ei ole 
itänyt. Sama on varmasti edessä 
tilojen omissa siemenerissä. Kun 
asia on tiedossa ajoissa, niin silloin 
markkinoilta vielä saa sertifioitua 
kylvösiementä. Samoin viljelysuun-
nittelussa asia voidaan ottaa huomi-
oon, kun siementilanne on tiedossa.

VAIKEAT KORJUUOLOT on huomioi-
tava myös viljanmyynneissä. Viljan 
laatu on puintien edetessä heikenty-
nyt. Hehtolitranpainot ovat laskeneet 
puintien aloituksesta. Samoin DON-
toksiineja on esiintynyt joissakin vil-
jaerissä. Elintarvikeviljan toksiinira-
ja ylittyy monissa erissä jälkipään 
puinneissa. Erittäin märkä vilja ei ole 
välttämättä kulkenut tasaisesti kui-
vaajassa. Siksi myös viljaerän oikea 
kuivuus on syytä varmistaa. Sadon 
kauppakelpoisuus kannattaakin var-
mistaa edustavalla ennakkonäytteel-
lä ennen viljan toimittamista.

RAHAT EIVÄT LISÄÄNNY laskemalla, 
mutta tarkan taloudensuunnittelun 
ja budjetoinnin avulla tästä haas-
tavasta tilanteesta selviäminen on 
helpompaa. Samoin tuotantokus-
tannusten selvittäminen auttaa tu-
levaisuuden suunnittelussa. Muun 
muassa näitä asioita on mahdollis-
ta selvittää Neuvo 2020 -palvelun 
avulla, josta asiakas maksaa vain 
arvonlisäveron osuuden. 

KASVUKAUSI 2017 jää mieleen

HENRI HONKALA

ProAgria Etelä-Pohjanmaa

 

 
   

  
 

  

Meiltä 
suomalainen 
Rypsipuriste, 

irtona/
700 kg sk

 

OSTAMME 
hyvälaatuista
RYPSIÄ 

Järviluomantie 24, 63300 Alavus, tilaukset@alavuden.fi 
Puh. 040-189 5530, www.alavudenoljynpuristamo.fi

KASVI

Kasvukausi 2017 on niitä vuosia, jotka jäävät 
mieleen. Tämä vuosi on rinnastettavissa 
vuoteen 1987, vaikka onneksemme 
vältyimme yhtä pahalta kadolta.

    Rahat eivät 
lisäänny laskemalla!
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K eväällä 2017 tehdyt kas-
vinsuojelusuunnitelmat 
on otettu hyvin vastaan, 
viljelijät ovat olleet tyy-

tyväisiä palveluun. 

HUOLELL A T EHT Y  kasvinsuojelu-
suunnitelma tukee viljelijän työtä 
kasvukaudella. Kaudella voi kes-
kittyä havainnointiin ja toteutuk-
seen suunnitelman mukaan. Ha-
vainnoinnilla vahvistetaan odotetut 
kasvinsuojelulliset haasteet. Hyvä 
kasvinsuojelusuunnitelma vastaa 
myös siihen kuinka toimitaan, jos 
olosuhteet poikkeavat odotetusta. 
Parhaan hyödyn kasvinsuojelusuun-
nitelmasta saa, kun sen tekee ajoissa 
ennen kasvinsuojeluainehankintoja. 
Kasvinsuojelusuunnitelma voidaan 
tehdä Neuvo 2020 -palveluna.  

SUUNN I T T E LU S SA  K E SK I T Y TÄÄN 
tuottamaan kustannustehokas ja tilal-
le hyvin sopiva kasvinsuojelusuunni-
telma. Siinä huomioidaan mm.
• odotettavissa olevat rikat ja kas-

vitaudit
• korrensäätötarpeet
• kasvinsuojeluaineiden rekiste-

röinnit (luvat)
• ympäristösitoumuksen ehdot 
• resistenssin ehkäisy 

NÄIDEN POHJALTA VALITAAN  tilan 
tarpeisiin sopivat aineet ja suunni-
tellaan niiden ajojärjestys ja jousto-
varat. Tavoitteena voi olla mahdol-
lisimman helposti toteutettava ja 
tilalla kasvukauden olosuhteisiin 
mukautettava kasvinsuojelusuun-
nitelma. Suunnitelman yhteydessä 
voidaan käydä läpi olosuhteita, jois-
sa valitut aineet toimivat parhaiten, 
ja samoin suunnitellaan tankkiseok-
set ja niiden soveltuvuus eri olosuh-
teisiin. Aika käytetään siihen, mikä 
kasvinsuojelun osalta tilalla kaipaa 
eniten huomiota. 

KUTEN MUUTKIN NEUVO 2020 -pal-
velut, kasvinsuojelusuunnitelma on 
viljelijälle maksuton. Lasku tulee 
ainoastaan ALV:n osuudesta, ja se 
on täysimääräisesti vähennettävis-
sä. ProAgria huolehtii Neuvo-avus-
tuksen hakemisesta, joten viljelijä ei 
palvelussa kohtaa uutta byrokratiaa. 

HUOLELLA SUUNNITELTU ja toteutettu kasvinsuojelu auttaa kasvia tuottamaan 
tasaisen ja hyvinvoivan kasvuston.

MIETITYTTÄÄKÖ 
kasvinsuojelu?

KYSYIMME:
PROAGRIA ETELÄ -POHJANMAAN ASIANTUNTIJA  teki kasvinsuo-
jelusuunnitelman viljelijä Sami Eerolan kanssa keväällä 2017. Koitko 
kasvinsuojelusuunnitelmasta olleen hyötyä?

– Kyllä siitä hyötyä oli. Pitkään aikaan ei ole tullut juteltua kasvin-
suojelusta muiden kuin myyjien kanssa. Tästä sai uusia näkökantoja. 
Samalla tuli itseä kehitettyä toisen mielipiteen kautta.  Ei tule mentyä 
pelkällä mutu-tuntumalla. 

HARKITSETKO KASVINSUOJELUSUUNNITELMAN  tekoa ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan kanssa tulevalle vuodelle?

– Kyllä. Soitellaan puintien jälkeen ajankohdasta. 
NOORA LAITILA 

asiantuntija, kasvintuotanto

KASVI

OPINTOMATKAT
MAIDOSTA MAITOON (MAMA) -HANKKEEN OPINTOMATKA SAKSAAN 

13.–16.2.2018   - ILMOITTAUDU NYT!

Opintomatkan tarkoituksena on hakea tietoa ja hyviä käytäntöjä lehmien ai-
neenvaihduntasairauksien ennaltaehkäisyyn.

MITEN JOHTAA MAATILAA JA TYÖNTEKIJÖITÄ PAREMPIIN 

TULOKSIIN - OPINTOMATKA RUOTSIIN 
13.03.2018 - 15.03.2018   - ILMOITTAUDU NYT!

Matkalla haetaan oppia tulokselliseen johtamiseen maatilan johtamisen 
asiantuntijoilta sekä hyviä tuloksia saavuttaneilta tiloilta. Toiminnan rat-
taat raiteilleen -hanke

TILAVIERAILU JA MINIRISTEILY 

11.12.2017 - 12.12.2017 

Matkalla haetaan oppia tulokselliseen johtamiseen tilavierailulla ja osallis-
tumalla Johtamalla aikaa –hankkeen päätösseminaariin. /Toiminan rattaat 
raiteilleen -hanke

TUTUSTU : www.proagria.fi/ep/tapahtumat
ILMOITTAUDU : koulutus.ep@proagria.fi

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT
MARRAS - JOULUKUUSSA
HYGIENIAPASSITESTI 
Seinäjoki 28.11.2017 

MAATALOUDEN INVESTOINTITUET JA HYRRÄ -PALVELU

Ajankohtaista asiaa investointituista ja Hyrrä-palvelusta.
Kauhajoki 23.11.2017., Kurikka 11.12.2017. /Tietoiseksi EU-tuista -hanke

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS : NAUDAT

Kurikka 27.11., Seinäjoki 28.11., Kauhava 30.11., Kauhajoki 4.12.,
Alavus 5.12.2017., Alajärvi 18.12., /Tietoiseksi EU-tuista

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS : LAMMAS JA VUOHI

Seinäjoki 29.11.2017. /Tietoiseksi EU -tuista -hanke

LUONNONMUKAINEN KASVI- JA KOTIELÄINTUOTANTO : TUET

Seinäjoki 29.11.2017

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET JA OMAVERO JA PALKKA.FI 

Seinäjoki 30.11.2017. /Kimpparenki–hanke

ONGI ONTUMISET ESIIN! – SEMINAARIPÄIVÄ 

Seinäjoki 5.12.2017 /MaMa –hanke

LEAN –MENETELMIÄ PEREHDYTTÄMISEN TUEKSI 

Seinäjoki 14.12.2017 /Kimpparenki

http://www.proagria.fi/ep/tapahtumat
http://koulutus.ep@proagria.fi
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V arainsiirtovero on poistumassa maa-
tilojen toimintamuodon muutoksista 
osakeyhtiöksi. Veron on määrä poistua 
vuoden 2018 alusta.

HALLITUS ON ANTANUT eduskunnalle esityksen 
varainsiirtoveron poistosta toimintamuodon 
muutoksissa. Eduskunta käsittelee asian budjet-
tilakina joulukuussa.

VARAINSIIRTOVERON POISTO HUOJENTAA maati-
lojen muuttamista osakeyhtiöksi huomattavasti. 
Varainsiirtovero on tähän asti jouduttu maksa-
maan kiinteän omaisuuden käyvästä arvosta siir-
rettäessä omaisuutta osakeyhtiöön.

VARAINSIIRTOVERON POISTUMINEN PIENENTÄÄ 

yhtiöittämisen kustannusta. Yhtiöittämisen 
mielekkyys riippuu kuitenkin ennen kaikkea 
yhtiömuodolla saavutettavasta verohyödystä. 
Oleellista on myös se, miten osakkaat voivat 
nostaa varoja yhtiöstä yksityistalouden tarpei-
siin.

YHTIÖITTÄMISEN HYÖTYJÄ ja kustannuksia voi 
selvittää Neuvo 2020 -palvelun avulla. Maatilan 
kilpailukykyä palveleva selvitys on näin toteu-
tettuna asiakkaalle ilmainen. 

MAATILAN YHTIÖITTÄMISESTÄ järjestetään tilai-
suus 15. joulukuuta Onnistunut omistajanvaihdos 

–hankkeen puitteissa. Tilaisuudessa käsitellään 
toimintamuodon muutoksen edellytyksiä sekä 
osakeyhtiömuotoisen maatilan taloushallintoa.

Ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen 
www.proagria.fi/ep/tapahtumat 

Yhtiöittäminen on helpottumassa

OLAVI KUJA -LIPASTI

erityisasiantuntija 
omistajanvaihdokset,  

yhtiöittäminen, verotus

PUH. 020 787 9650 - WWW.MIEDONMETALLI.FI

TALOUS

http://www.proagria.fi/ep/tapahtumat
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VILJELIJÄ!  
Rakennatko jotakin?

-  TIEDONANTOVELVOLLISUUS TULEE VOIMAAN, jos rakennuksen kokonaisar-
vo on 15 000 € tai yli (alv 0 %) ja rakennustyömaalla työskentelee enemmän 
kuin yksi yritys (ns. yhteinen työmaa).

- PÄÄTOTEUTTAJA TEKEE ilmoitukset (usein siis viljelijä itse).

-  ILMOITETAAN KAIKKI kohdekuukautena työmaalla työskennelleet ja lisäksi 
maksetut urakat (jos yhdelle yritykselle maksettava summa on yli 15 000 €).

-  ESIM. SALAOJITUKSET voivat kuulua tiedonantovelvollisuuden piiriin 
(jos arvo yli 15000 € ja muodostuu yhteinen työmaa).

-  ILMOITUKSET VEROTTAJALLE kohdekuukautta seuraa-
van kuun 5. päivään mennessä sähköisesti.

-  ILMOITUKSET OLTAVA KUNNOSSA rakennuksen loppu-
tarkastusta tehtäessä.

K YSY APUA ILMOITUSTEN TEKEMISEEN  ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan tilipalveluiden asiantuntijoilta. 

SANNA TAKALA

asiantuntija 
tilipalvelut

M aatilan elinkaaren aikana tulee tehtäväksi monenlaisia asia-
kirjoja. ProAgrialta saa palvelua myös perintötilanteissa.

PERUKIRJA ON LAADITTAVA henkilön kuoleman jälkeen. Pe-
rukirjassa luetellaan vainajan omaisuus ja velat sekä todetaan pesän osak-
kaat. Perukirja on laadittava kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä.

PERUNKIRJOITUKSESSA ON OMAISUUDEN arvo määriteltävä. Maatilan kuu-
luessa pesään vaikuttaa arviointi moneen asiaan. Perukirjassa otetaan myös 
kantaa siihen, jatkaako joku pesän osakkaista maatilan toimintaa ja hae-
taanko tämän vuoksi perintöveron huojennusta.

PERINTÖVEROTUS TOIMITETAAN perukirjan perusteella. Perukirja on myös 
perustana myöhemmin tehtävälle perinnönjaolle.

KUOLINPESÄ VOIDAAN JÄTTÄÄ JAKAMATTOMAKSi määräämättömäksi ajak-
si. Jakamaton kuolinpesä voi harjoittaa maataloutta tai muuta elinkeino-
toimintaa. 

JOS OMAISUUS HALUTAAN JAKAA pesän osakkaiden kesken, on toimitettava 
perinnönjako ja tarvittaessa myös ositus. Perinnönjaossa sovitaan omaisuu-
den jaosta osakkaiden kesken. Perinnönjaon jälkeen osakkaat voivat tehdä 
kiinteistön luovutuksia keskenään.

PROAGRIA ETELÄ -POHJANMAALLA PERUKIRJOJA  ja perin-
nönjakoja tekevät omistajanvaihdosasiantuntijat Olavi 
Kuja-Lipasti ja Samuli Lampinen. 

PERUKIRJAT JA PERINNÖNJAOT 
PROAGRIALTA

OLAVI KUJA -LIPASTI

erityisasiantuntija 
omistajanvaihdokset, 

yhtiöittäminen, verotus

TALOUS

Muistathan rakentamiseen liittyvän 
tiedonantovelvollisuuden verottajalle? 
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N
euvo 2020 -palvelujen 
laajentuminen nykyai-
kaistaminen ja kilpailu-
kykyosioilla ja tilakohtai-

sen rahamäärän nousu 7 000 euroon 
ovat merkittäviä uudistuksia Neuvo 
2020 -palveluissa. ProAgria tarjoaa 
uuteen osioon laajasti erilaisia kil-
pailukyvyn parantamiseen liittyviä 
uusia ratkaisuja. Jos mietit investoin-
tia, haluat laskelmia tilan nykytilasta 
tai vaihtoehtoisesta tuotantotavasta 
tai kannattaako maatilasi yhtiöittää, 
Neuvo 2020 -palveluilla voit saada 
näihin vastauksia vain alv:n hinnalla. 

NEUVON AVULLA voit myös teettää 
tilallesi tuotantokustannuslaskel-
mia, kannattavuus- ja maksuval-
miuslaskelmia punnittaessa inves-
tointia tai tulosanalyysin.  Myös 
maitotilan uutuuspalveluihin kuu-
luvaan KPI-mittariston käyttöönot-
toon Neuvoa voi hyödyntää. Lisäksi 
voidaan arvioida erilaisten toimen-
piteiden kannattavuutta ja teemme 
niihin vertailuja.

PROAGRIAN TARJONNAN moni-
puolisuuden takaa eri alojen asian-
tuntijat, jotka ovat saaneet Neuvo-
oikeudet. ProAgrialta saat ainoana 
kokonaisvaltaista neuvontaa, jossa 
yhdistyy tuotantoneuvonta ja ta-
lousneuvonta. Tätä mahdollisuutta 
muilla ei ole tarjota. Ota yhteyttä! 

NEUVO 2020 -PALVELUT LAAJENEVAT:   
voit saada neuvontaa 
maatilasi taloudellisiin 
kysymyksiin

NEUVO 2020

JUHA-MATTI TOPPARI

Myyntipäällikkö

ASIANTUNTIJA NEUVONTAOSIO

Ala-Luukko Kaija  

Alanco-Ollqvist Milla 

Anttila Anne 

Asunmaa Riikka 

Autio Kaija 

Hannonen Jussi  

Harju Ella 

Hongisto Saila (vanhempainvapaa)    

Ikola Maria     

Jaakkola Anna-Kaisa  

Kallioniemi Satu 

Kananoja Arja     

Kivisaari Hannu   

Kujala Arja 

Kuja-Lipasti Olavi 

Laitila Noora  

Lampinen Samuli 

Luikku Niko   

Luokkakallio Jari   

Luoma Markus  

Lämpsä Jarmo   

Mattila-Löppönen Kirsi   

Mäenpää Mika  

Mäkelä Juha  

Mäkinen Jari  

Mäntyharju Johanna    

Niemelä Harri 

Norja Anja 

ASIANTUNTIJA NEUVONTAOSIO

Nummijoki Heli (vanhempainvapaa)  

Ojala Heli 

Onkamo-Hill Teija  

Paloneva Päivi 

Pennala Tuomas  

Perasto Seija  

Perälä Marja-Leena    

Pietilä Mirva 

Raatikainen Arja  

Rahko Juhani  

Riihikangas Erkki 

Rintamäki Sanni 

Sillanpää Satu 

Sillanpää Sini   

Sillanpää Ville  

Soisalo Tiina 

Takala Sanna 

Tanner-Koopmans Urpu     

Tarsia Essi    

Toppari Juha-Matti 

Turpeinen Marika (vanhempainvapaa) 

Tuomisto Pekka  

Vallinhovi Sari   

Vihlman Katariina  

Viitasalo Marjut 

Virtanen Sanni 

Yli-Rahnasto Auli   

Yli-Hukkala Seija  

 YM PÄ R I S TÖ

 LU O M U KOT I E L Ä I N LU O M U K A S V I

 TER VE YDENHUOLTOSUUNNITELMA

 MA AT I L A N NYKYA I K A I S TAM I N E N J A K I L PA I LU KY V YN PA R A N TAM I N E N

 T U OTA N TO E L Ä I N  K A S V I N S U O J E LU  E N E R G I A

TILAA NEUVO 2020-pALVELUT mEILTä
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meillä Suomessa on erinomaiset 
puitteet maaseudun innovaatioille. 

AGRISPIN-HANKE selvitti maatalou-
den innovaatiotoimintaa eri EU-
maissa. Vuosina 2014-2017 toteu-
tetussa Horisontti 2020 -ohjelman 
hankkeessa Suomen edustaja oli Pro-
Agria Etelä-Pohjanmaa. ProAgrialle 

uusien asioiden käytäntöön viemi-
nen onkin erittäin luonteva rooli.

LISÄTIETOJA : www.agrispin.eu

NEUVONTA TEKEE MAATALOUDEN 
INNOVAATIOISTA TODELLISUUTTA

M aatalouden innovaa- 
tiot vievät keskimäärin 
paljon aikaa. Lisäksi 
ne jäävät harmillisen 

usein keskeneräisiksi. Uusi asia ei 
hyödytä laajaa käyttäjäjoukkoa, vaan 
jää pienen piirin puuhasteluksi. Sil-
loin ei oikeastaan ole kyseessä inno-
vaatio, vaan vain paikallinen kokei-
lu. Jotta tämä vältettäisiin, tarvitaan 
erilaisia tukitoimia. Tukea tarvitaan 
innovaation joka käänteessä, ideoin-
tivaiheesta aina uuden toiminnan le-
vittämiseen ja juurruttamiseen asti.

MILLAISTA TUKEA TARVITAAN?

ProAgria Etelä-Pohjanmaa on ollut 
mukana AgriSpin-hankkeessa selvt-
tämässäi maatalouden innovaatio-
toimintaa eri EU-maissa yhteensä 
50 kohteessa 13 maassa. Käyntien 
perusteella koottiin maatalouden 
innovaatiotoimintaa koskevia suosi-
tuksia. Yksi tärkeimmistä selvitettä-
vistä asioista oli, millaista tukea eri 
vaiheissa tarvitaan, jotta innovaatiot 
etenisivät käytäntöön nopeasti. 

NEUVONTA NOUSI  AgriSpin-hank-
keen tulosten perusteella entistä 
tärkeämmäksi innovaatioiden tuke-
mistavaksi. Neuvonta voi toimin-
nallaan joko edistää tai hidastaa 
innovaatioita. 

YLE I SE L L Ä  TASOLL A  neuvonnan 
asiantuntijoiden innovaatio-osaa-
miseen kannattaa panostaa. Yhteis-
luominen (Co-Creation eli kehittä-
minen yhdessä käyttäjien kanssa) 
korostuu. Koska ratkaisuun osallis-
tuu useita eri toimijoita, tarvitaan 
uusia yhteistoimintataitoja. Ryhmi-
en fasilitoinnin merkitys lisääntyy.

TULEVAISUUS

Neuvonnan rooli maaseudun in-
novaatioissa on jatkossa entistäkin 
tärkeämpi. Joissakin tapauksissa 
innovaatio kohdistuu neuvontaan 
itseensä. Tästä esimerkkinä ProAg-
rian uudet sähköiset palvelut, joi-
ta parhaillaan kehitetään yhdessä 
käyttäjien kanssa. AgriSpin-hanke 
avasi myös silmiä siihen, miten 

HANNU HAAPALA

ProAgria Etelä-Pohjanmaa

AGRISPIN-RYHMÄ TUTUSTUMASSA Tikan tilalla tehtyyn visiiriruokinnan ke-
hitystyöhön. Kuvassa isäntä Vesa Tikka ja arkkitehti Jouni Pitkäranta esit-
televät yhtä kolmesta prototyypistä.

AGRISPIN

L uomukarjatilalla on tavoitteena rehuomavaraisuus myös valkuais-
rehun osalta. Luomukarjatilojen ympärille onkin syntynyt erilaista 
lähialuesopimusviljelyä. Pääosa luomukarjatilan naapuri viljatiloista 
tuottavat valkuaisrehua (rypsiä, hernettä, härkäpapua, seosviljaa, 

hernesäilörehua, apilanurmia) karjatilan tarpeisiin. Palkokasvit ovat hyvä 
vaihtoehto luomuviljatilalle. Palkokasvit tuottavat itse kasvuunsa tarvitse-
mansa typen ja myös lannoittavat maata. Palkokasvien ovat 
luomuviljatilan ”rahakasveja” ja luomukarjatilan tarvitsemaa 
valkuaisrehua. Nyt tarvitaan uusia luomuviljatiloja uusien 
ja laajentavien luomukarjatilojen valkuaisrehun tuotanto-
tarpeisiin. Myös elintarviketeollisuudella on kysyntää luo-
muviljasta. (kaura, ohra, ruis, vehnä, mallasohra) Erityisesti 
suomalainen luomukaura on kysyttyä maailmalla. 
Kotimaista kysyntää on ohrasta, rukiista ja vehnäs-
tä sekä myös mallasohrasta.

LUOMU voisi olla vaihtoehto

JARI LUOKKAKALLIO

asiantuntija

KANNATTAAKO  
LUOMUUN SIIRTYÄ?
NEUVO2020 PALVELUA VOI KÄYTTÄÄ  myös luomuun siirtymisen 
arviontiin. Neuvo-palvelussa selviää, miten luomuun siirtyminen 
vaikuttaisi viljelykiertoon ja miten luomutuotanto soveltuisi tilalla.  
Tilakäynnillä arvioidaan myös luomuun siirtymisen taloutta.  Neu-
vo2020 palveluna voidaan laskea tilakohtaisesti luomuun siirtymisen  
kannattavuus katelaskelmalla.  

Luomutuotteiden kysyntä kasvaa. Luomussa tuotantokustannukset ovat pienemmät, 
tukitaso korkeampi ja sadosta saatava hinta hyvä. Lähialueella erityisen hyvä kysyntä on 
elintarvikekauralla, rypsillä ja herneelle sekä muilla valkuaiskasveilla. Eteläpohjalainen 
luomukotieläintuotanto on kehittymässä vauhdilla. Luomumaidon- ja naudanlihantuotanto on 
kasvussa. Luomukanaloita on jo monessa kunnassa.

http://www.agrispin.eu
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VAALIT

ÄÄNESTÄ 
EDUSTAJISTOVAALEISSA!

P roAgria Etelä-Pohjanmaa ry:n korkein päät-
tävä elin, 40-henkinen edustajisto, valitaan 
20.11.-4.12. pidettävissä vaaleissa posti-
äänestyksellä. Jokainen jäsen saa postissa 

äänestyslipun, äänestyskuoren ja äänestysohjeet se-
kä arpalipun ja palautuskuoren. Lue oma materiaa-
lisi tarkasti! Vaali on suhteellinen, jossa ensin listat 
kilpailevat keskenään ja sitten ehdokkaat valitaan 
suhdelukujen perusteella edustajistoon.

EDUSTAJISTO KÄYTTÄÄ JÄRJESTÖSSÄMME 
ylintä päätösvaltaa. Se muun muassa määrittää 
järjestössämme suuret linjat: valitsee hallituksen 
ja sen puheenjohtajan sekä käsittelee toimin-
tastrategiat, -suunnitelmat ja -kertomukset.
Äänestä ja vaikuta!

ÄÄNESTYS ON HELPPOA:
1. Valitse oma ehdokkaasi ehdokasluettelosta 

omalta alueeltasi.
2. Kirjoita selvin numeroin ehdokkaasi nume-

ro äänestyslippuun.
3. Sulje lippu äänestyskuoreen.
4. Jos haluat osallistua arvontaan, täytä tietosi 

arvontalipukkeeseen.
5. Sulje äänestyskuori ja mahdollinen arvon-

talipuke palautuskuoreen.
6. Lähetä palautuskuori niin, että se on perillä 

viimeistään 4.12.
7. Seuraa ProAgria Etelä-Pohjanmaan uutis-

kirjeitä, nettisivuja ja some-päivityksiä vaa-
lituloksista.

Vaaliarpajaisten pääpalkinto on 400 euron arvoi-
nen Makumatka kahdelle Seinäjoen hienoimpiin 
lähiruokaravintoloihin. Palkintoon kuuluu lähiherkut 
kaikilla mausteilla:
- Yö kahdelle Hotelli Alman Tornihuoneessa aamiai-

sineen.
- Illallinen Juurella-ravintolassa Matka maakuntaan 

-menu kera.
- Uppalan kartanon Premium-tasoinen lounas.
- Valkoinen puu -kahvilan Suomi 100 -kakku kotiin-

viemisiksi.
Pienempiä ruokaretkiä varten arvomme lisäksi 10 
kpl Airamin mustia juhlavuoden termospulloja. Ne 
on suunniteltu sota-ajan Lääkintävoimien mustien 
termospullojen innoittamana. Tuote on maa- ja koti-
talousnaisten järjestötuote ja arvoltaan 20 euroa. 

JÄSENALUEET

Järvialue (Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, 
Soini, Vimpeli, Alavus, Kuortane, Ähtäri)

8

Kauhava 5

Kyrönmaa (Isokyrö, Laihia, Vähäkyrö 
[Vaasa ] )

3

Seinäjoen seutu (Ilmajoki, Kurikka, La-
pua, Seinäjoki)

17

Suupohja (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, 
Teuva)

7

EDUSTAJIA YHTEENSÄ 40

Voita Makumatka Ruokapro-
vinssin pääkaupunkiin!
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VAALIALUE LISTA NRO EHDOKAS KOTIKUNTA
Suupohja A 2 Köykkä Raila Keittäjä Perunanviljelijä Kauhajoki

Suupohja A 3 Mäki-Uuro Ville Maatalousyrittäjä Kauhajoki

Suupohja A 4 Ojala Asko Maatalousyrittäjä Kauhajoki

Suupohja A 5 Pääkkönen Pirkko Maidontuottaja Kauhajoki

Suupohja A 6 Ranta Niko Maatalousyrittäjä Kauhajoki

Suupohja A 7 Sakari Anu Maitotilan emäntä Isojoki

Suupohja A 8 Tervahartiala Sanna Maidontuottaja Kauhajoki

Suupohja A 9 Yli-Korhonen Jarmo Maanviljelijä Kauhajoki

Suupohja B 10 Holma Sabine Maitotilan emäntä Teuva

Suupohja B 11 Luopa Juhani Maanviljelijä Teuva

Suupohja B 12 Peltoniemi Timo Maanviljelijä Yrittäjä Teuva

Suupohja B 13 Rintakomsi Matti Maanviljelijä Teuva

Kauhava C 14 Pellinen Esko Maanviljelijä Kauhava

Kauhava C 15 Rantala Suvi Agrologi 4H-toiminnanjohtaja Kauhava

Kauhava D 16 Hanhimäki Jorma Maanviljelijä Kauhava

Kauhava D 17 Korkiatupa Tuula Maanviljelijä Kauhava

Kauhava E 18 Erkkilä Leena Emäntä Kauhava

Kauhava E 19 Hautamäki Jarmo Maidontuottaja Kauhava

Seinäjoen seutu F 20 Hantula Outi Maatalousyrittäjä Seinäjoki

Seinäjoen seutu F 21 Istolahti Päivi Maidontuottaja Seinäjoki

Seinäjoen seutu F 22 Kankaanpää Tero Maanviljelijä Mittausinsinööri Seinäjoki

Seinäjoen seutu F 23 Pitkäranta Juhani Maatalousyrittäjä Seinäjoki

Seinäjoen seutu F 24 Puska Sami Maatalousyrittäjä Seinäjoki

Seinäjoen seutu F 25 Rajamäki Hannu Maatalousyrittäjä Seinäjoki

Seinäjoen seutu F 26 Ylinen Hannu Maatalousyrittäjä Seinäjoki

Seinäjoen seutu G 27 Halkosaari Tuomo Maanviljelijä Ilmajoki

Seinäjoen seutu G 28 Nikkola Esko Maidontuottaja Maanviljelijä Ilmajoki

Seinäjoen seutu G 29 Noppa Maarit Maidontuottaja Maanviljelijä Ilmajoki

Seinäjoen seutu G 30 Palomäki Ossi Luomuviljelijä Ilmajoki

Seinäjoen seutu G 31 Puska Tiina Maanviljelijä Pääkäyttäjä Ilmajoki

Seinäjoen seutu G 32 Savunen Sanna Maatalousyrittäjä Emäntä Ilmajoki

Seinäjoen seutu G 33 Tapio Jaakko Emolehmätuottaja Maanviljelijä Ilmajoki

Seinäjoen seutu G 34 Yli-Hannuksela Lauri Maanviljelijä Agrologi Ilmajoki

Seinäjoen seutu G 35 Yrjänäinen Minna Agrologi Luomutuottaja Ilmajoki

Seinäjoen seutu H 36 Kulmala Teemu Maatalousyrittäjä Kurikka

Seinäjoen seutu H 37 Markkila Esko Maanviljelijä Kurikka

Seinäjoen seutu H 38 Metsäranta Juha Maatalousyrittäjä Kurikka

Seinäjoen seutu H 39 Ristiluoma Leena Emäntä Kurikka

Seinäjoen seutu I 40 Heikkilä Jaana Maatalousyrittäjä Kurikka

Seinäjoen seutu I 41 Ilvessaari Merja Maatalousyrittäjä Kurikka

Seinäjoen seutu I 42 Koivisto Heikki Maanviljelijä Agrologi Kurikka

Seinäjoen seutu I 43 Kujala Elina Maidontuottaja Kurikka

Seinäjoen seutu I 44 Kurikka-Oja Vesa Maatalousyrittäjä Kurikka

Seinäjoen seutu I 45 Kytölä Kai Maatalousyrittäjä Kurikka

Seinäjoen seutu I 46 Marttila Saara Maanviljelijä Kurikka

Seinäjoen seutu I 47 Männikkö Sami Maanviljelijä Kurikka

Seinäjoen seutu I 48 Väli-Kohtamäki Kari Maaseutuyrittäjä Kurikka

Seinäjoen seutu J 49 Erkkilä Marja-Liisa Lehtori Lapua

Seinäjoen seutu J 50 Isoluoma Matti Maatalousyrittäjä Lapua

Seinäjoen seutu J 51 Kaidesoja Sari Sairaanhoitaja (AMK) Maatalousyrittäjä Lapua

Seinäjoen seutu J 52 Kontola Jussi Maatalousyrittäjä Agrologi Lapua

Seinäjoen seutu J 53 Torniainen Lotta Maatalousyrittäjä Lapua

Seinäjoen seutu J 54 Ulvinen Ilpo Maatalousyrittäjä Lapua

Järvialue K 55 Ahde Liisa Maatalousyrittäjä Lappajärvi

Järvialue K 56 Anttikoski Tuomas Maatalousyrittäjä Evijärvi

Järvialue K 57 Haarala Vesa Maatalousyrittäjä Ähtäri

Järvialue K 58 Harju Timo Maanviljelijä Alavus

Järvialue K 59 Kyrönlahti Maija Maitotilayrittäjä Vimpeli

Järvialue K 60 Leikkari Pasi Agrologi Maatalousyrittäjä Alajärvi

Järvialue K 61 Mäki-Neste Mervi Pääsihteeri Emäntä Alavus

Järvialue K 62 Mäyry Esa Maatalousyrittäjä Kuortane

Järvialue K 63 Niemenaho Kirsi Maatalousyrittäjä Soini

Järvialue K 64 Pajala Ville Maanviljelijä Alajärvi

Järvialue K 65 Saarinen Johanna Maatalousyrittäjä Soini

Järvialue K 66 Sironen Matti A. Maanviljelijä Evijärvi

Järvialue K 67 Vuoriluoma Ari Agrologi Alavus

Kyrönmaa L 68 Hissa Kati Maatalousyrittäjä Isokyrö

Kyrönmaa L 69 Ikola Timo Maatalousyrittäjä Isokyrö

Kyrönmaa L 70 Mäenpää Pekka Maatalousyrittäjä Isokyrö

Kyrönmaa M 71 Hakala Anne Yrittäjä Vaasa

Kyrönmaa M 72 Kankaanpää Juha Maanviljelijä Laihia

Kyrönmaa M 73 Knuuttila Jussi Maanviljelijä Laihia

EDUSTAJISTOVAALIN EHDOKKAAT
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TYÖNJOHTAJA

Työnantajana toimiessaan maa-
talousyrittäjälle tulee uusi rooli 
työnjohtajana. Työn johtamisessa ja 
organisoinnissa Terholla on apuna 
muun muassa tarkat työvuorolistat, 
joista pidetään myös kiinni.

 – Viikkopalavereissa käydään 
yhdessä työntekijöiden kanssa lä-
pi ajankohtaiset asiat. Apuna ovat 
myös valkotaulut, johon merkitään 
päivittäiset työtapahtumat, kertoo 
Terho.

TYÖNTEKIJÖITÄ KANNATTAA kuun-
nella tarkalla korvalla palavereissa 
ja arvostaa heiltä saamaansa tietoa. 
Työntekijöiltä tulee usein työn su-
juvuutta helpottavia vinkkejä käy-
tännön tekemiseen. Työntekijöiltä 
on isäntäkin oppinut uusia työme-
netelmiä.  Ihan uutta oppia työn te-
hostamiseen ja johtamiseen Terho 
on hakenut muun muassa osallis-
tumalla LEAN-menetelmiä käsitte-
leviin hanketilaisuuksiin, joita on 
järjestetty muun muassa RATAS-
hankkeessa.  
 

T erho Korpelan maitotilalla 
Soinissa on 90 lehmää, jot-
ka lypsetään asemalla. Tilan 
navetta on rakennettu vuon-

na 2008, jonka jälkeen lisätyövoiman 
palkkaaminen tuli ajankohtaiseksi. 
Tilalla on ollut palkattuja työnteki-
jöitä jo vuosien ajan ensin ulkomailta 
ja viime vuosien aikana kotimaasta. 

– Tällä hetkellä navetassa työs-
kentelee kaksi suomalaista työnte-
kijää, joiden päävastuualueena on 
lypsytyö ja muu karjanhoitotyö, 
kertoo Terho Korpela.

TYÖPAIKKAILMOITUS

Terho on viime vuosien aikana hoi-
tanut työvoiman rekrytoinnin työ-
voimahallinnon MOL.fi-palvelun 

kautta, johon hän on itse tehnyt työ-
paikkailmoituksen. Työpaikkailmoi-
tuksen tulee olla mahdollisimman 
selkeä ja ilmoituksessa kannattaa 
heti kertoa selvästi, mitä työ pitää 
sisällään. 

– Selkeä ilmoitus karsii turhien 
soittelujen määrää, Terho vinkkaa. 

MAATALOUSALAN KOULUTUSTA tär-
keämpänä Terho pitää oikeaa asen-
netta työhön, aikaisempaa työko-
kemusta miltä tahansa alalta sekä 
sitä, että työantajan kanssa ollaan 
samalla aaltopituudella. Hakijoista 
lupaavimmat Terho kutsuu tilal-
le tutustumaan työympäristöön ja 
haastateltaviksi. Näin selviää nope-
asti, kenen kanssa synkkaa.

ANNA AIKAA

Uuden työntekijän perehdyttämi-
nen aloitetaan lypsytyöstä, koska se 
muodostaa suurimman osan työnte-
kijöiden tehtävistä. 

– Ensimmäinen lypsy käydään 
yhdessä läpi mahdollisimman tar-
kasti. Aikaa annetaan uusien taito-
jen oppimiseen riittävästi ja vastuu-
ta lisätään oppimisen mukaan. 

TERHON MUKAAN ON TÄRKEÄ  ym-
märtää myös se, että virheitä sattuu 
kaikille. Liiallinen opastaminen-
kaan ei aina ole hyväksi. Perehdyt-
tämisessä on apuna myös laadittuja 
kirjallisia työohjeita. 

KIMPPARENKI

KIMPPARENKI-HANKKEEN TIEDOTUSTILAISUUKSISSA käsitellään syksyn 
aikana muun muassa LEAN-menetelmien hyödyntämistä työntekijän 
perehdyttämisessä. Myös työnantajana toimimisen monia vaatimuk-
sia käydään läpi tiedotustilaisuudessa. To 30.11.2017 klo 10-14: 
Työnantajan velvollisuudet ja omavero ja palkka.fi. Kristel Nybondas 
Maaseudun työnantajaliitto ja Heikki Koiste Länsi-Suomen verotoi-
misto. To 14.12.2017 klo 10-14: Työntekijän tehokas perehdyttämi-
nen. Liisa Koskela ProAgria Keski-Pohjanmaa Lean-menetelmän hyö-
dyntäminen työntekijän perehdyttämisessä. Jukka Porkholm Sedu, 
oppisopimus työntekijän koulutuksessa. 

ILMOITTAUDU: www.proagria.fi/ep/tapahtumat

TULOSSA

TYÖNTEKIJÄÄ kannattaa kuunnella
herkällä korvalla

KAIJA ALA -LUUKKO

asiantuntija
talous

Kimpparenki-hanke

Teho-DeTox
Teho-DeTox on helppokäyttöinen ja 
laajavaikutteinen täydennysrehu 
lypsylehmille ja hiehoille, kun home-
toksiinitaso viljassa ja/tai nurmirehussa 
on haitallisen korkea.

Tuote sisältää hometoksiinien haitta-
®vaikutuksia vähentävää Mycosorb A+  

-toksiinisitojaa sekä pötsin toimintaa 
tukevia elävää hiivaa ja soodaa.

Oy Feedex Ab, Teollisuuskatu 4, 68800 Kolppi  puh. 020 1984 820

www.feedex.fi

https://proagria.mloy.fi/KPIavain/
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V uosi lähenee loppuaan ja 
tammikuussa 2017 tilakoh-
taisesti valituksi tulleen 
eläinten hyvinvointikor-

vauksen toimenpiteiden noudatta-
minen jatkuu aina vuoden viimei-
seen päivään saakka. Ensi vuodeksi 
valinnat tehdään tammikuulla 2018. 
Tämän hetken tietojen mukaan muu-
toksia ehtoihin ei juurikaan tule eli 
voimme miettiä sopivat toimenpiteet 
vaikka jatkumaan ensi vuonnakin. 

Jos tämän vuoden toimenpiteet oli-
vat haastavia, kannattaa miettiä, mi-
tä oikeasti voi tilalla toteuttaa koko 
vuoden. 

ENEMMÄN KUIN LAKI VAATII

Eläinten hyvinvointi vaatii monesti 
enemmän kuin mitä laki laittaa mi-
nimiksi vaatimuksille. Esimerkiksi 
laakasiilon asuttaminen vasikoilla tai 
hiehoilla voi lain pinta-ala vaatimuk-
sen mukaan antaa mahdollisuuden 

laittaa sinne suurenkin eläinmää-
rän. Huomioon pitää kuitenkin ottaa 
muun muassa ruokintatilan leveys, 
veden riittävyys ja lämmitettävyys, 
eläinten puhtaana pysyminen sekä 
määrittää yksinkertaisesti käytännös-
sä voiko maksimieläinmäärän kanssa 
toimia onnistuneesti kautta vuoden. 

RYHMÄKARSINAT

Vasikoiden ryhmäkarsinan tilavaati-
mukset ovat olleet haastavia tiloilla, 
mutta yhdessä niitä mittaillen sekä 
konkreettisesti piirtäen pääsee kyllä 
toteuttamiskelpoiseen lopputulok-
seen. EHK vaatii kiinteän ja peh-
meän makuualueen kuivikkeineen 

sekä noudattamaan EHK:n vähim-
mäispinta-aloja toimenpiteen vaa-
timalla tavalla. Tervetuloa kuule-
maan yllä olevista aiheista lisää 
tilaisuuksiin ympäri maakuntaa.

TIETOISEKSI 
EU-TUISTA

EHK – TOIMENPITEET
hyvinvointia eläimille!

TIINA SOISALO

valtakunnallinen huippuosaaja, 
eläinten hyvinvointi ja olosuhteet

TÄYTÄNKÖ TUKIEHDOT?

Tietoiseksi EU-tuista  -hankkeen tiedonvälitystilaisuuksissa aiheena on 
eläinten hyvinvointikorvaukset ja siihen liittyvät uudistukset. Tilaisuuk-
sissa käsitellään tukiehtojen lisäksi uutta kalenterivuoden kestävää sitou-
muskautta ja eri toimenpiteitä, joilla eläinten hyvinvointia voi parantaa, 
samalla kehittäen tilan toimintaa. Paikalla tilaisuuksissa ovat ProAgrian ja 
ELY-keskuksen edustajat. 

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS 2018

EHK NAUTA
Ma 27.11. klo 12-15 Hotel Kurikka, Kurikka
Ti 28.11. klo 12-15 Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Seinäjoki
To 30.11. klo 13-16 Härmän Kylpylä, Kauhava
Ma 4.12. klo 12-15 Logistia, Kauhajoki
Ti 5.12. klo 12-15 Teknologiakeskus Alavus Fasadi, Alavus
Ma 18.12. klo 12-15 Hotelli- ravintola Alavariini, Alajärvi

EHK SIKA- JA SIIPIKARJA
Ti 14.11. klo 12-16, Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Seinäjoki
To 16.11. klo 12-16, Hotel Kurikka, Kurikka
- Täydentävät ehdot sikatiloilla

EHK LAMMAS- JA VUOHI
Ke 29.11. klo 12-16, Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Seinäjoki
- Maisematuet
- Loistorjunnan perusteet 

ILMOITTAUDU: www.proagria.fi/ep/tapahtumat

OLETKO SUUNNITTELEMASSA INVESTOINTIA 
SUOMALAISEEN RUUANTUOTANTOON?

M aatalouden investoinnit ovat välttämättömiä, jotta ruuantuotanto 
Suomessa voidaan tulevaisuudessa turvata. Etelä-Pohjanmaa on 
tunnetusti ollut vahvaa maatalousaluetta, mikä on heijastunut 
kokonaisinvestointisummiin alueella. Investointitukea voivat 

hakea kaikki viljelijät, maatalousyrittäjien yhteisöt tai yksityisoikeudelliset 
yhteisöt, jotka viljelevät tai aloittavat sitä. Investointitukea voi hakea ympäri 
vuoden, ja saapuneet hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain. ELY-keskus 
päättää lopulta valintakriteerien perusteella hyväksyttävät investointikohteet. 
Tietoiseksi EU-tuista -hankkeessa järjestetään syksyllä 2017 tiedotustilai-
suuksia investointitukien mahdollisuuksista ja niihin liittyvistä tukiehdoista.

TILAISUUKSIA JÄRJESTETÄÄN SEURAAVASTI :

10.11.2017  klo 10-12. Teknologiakeskus Fasadi, Alavus
23.11.2017  klo 18-20. Logistia, Kauhajoki
30.11.2017  klo 10-12. Härmän kuntokeskus, Kauhava
11.12.2017  klo 10-12. Hotel Kurikka, Kurikka

ILMOITTAUDU : 

www.proagria.fi/ep/tapahtumat 

http://www.proagria.fi/ep/tapahtumat
http://www.proagria.fi/ep/tapahtumat
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V eljesten kahden robotin 
maatilaa hoidetaan vuo-
sikellon suunnitelmien 
mukaan vuodenkiertoa 

noudattaen. Tila käyttää asiantunti-
japalveluita esimerkiksi ruokinta- ja 
viljelysuunnitelmien teon apuna se-
kä eläinten terveydenhuollon ja työ-
voiman käytön sujuvoittamiseksi.

NEUVONTAA KEHITTYVÄLLE TILALLE

Tilalla on otettu neuvontapalvelut 
käyttöön tilan kehittämisen avuksi.

– Ylisen tila on innostunut ke-
hittämään toimintaansa ja käyttää 
paljon palveluitamme. Tällä het-
kellä tila hyödyntää kaikkia muita 
tarjoamiamme palveluita paitsi tili-
palveluita, kertoo luomukotieläin-
tuotannon asiantuntija Essi Tarsia 
ProAgria Etelä-Pohjanmaasta.

ASIANTUNTIJOIDEN KANSSA käyty-
jen keskusteluiden avulla tilan neu-
vontapalvelutarpeen kartoittaminen 
sujuu jouhevasti. Tilan palvelutar-
peita punnitaan säännöllisesti ja 
tilalla on päädytty hyödyntämään 
yhä uusia palveluita.

– Viime vuonna vielä pohdittiin, 
onko tuotosseurantaan kuuluminen 
robottitilalle tarpeen, mutta nyky-
ään teknikkomme käy ottamassa 
maitonäytteet tilalta säännöllises-
ti. Eläinlääkäripalveluita on tilalla 
alettu hyödyntämään myös enem-
män, sillä eläinlääkärimme alkoi 
viime vuonna tehdä säännöllisiä 
terveydenhuoltokäyntejä tilalla, 
Tarsia jatkaa.

VAIKKA TILA HYÖDYNTÄÄ ProAgrian 
palveluita laajasti, on tilalla alettu 
pohtia myös lisäpalveluiden hyö-
dyntämistä. Talousasiantuntijan 
esittelemiä vaihtoehtoja tavoista 
toimia kuultaisiin tilalla mielel-
lään.

– Tulevaisuutta ajatellen kiin-
nostaisi talouspuolen asiantuntijan 
neuvot siitä, mitä tarkoittaa jos teet 
asian näin tai jos teet asian toisella 
tavalla, pohtii Hannu Ylinen.

ASIAT HOITUVAT

Ylisen tilan kokemukset ProAgrian 
tarjoamista palveluista ovat positii-
visia. Tilalla ollaan neuvontapalve-
luihin tyytyväisiä.

– Laajalla skaalalla käytämme 
ProAgrian palveluita. Meillä käy 
paljon eri asiantuntijoita. Tällä ta-
valla saa hyvin hyödynnettyä kaik-
kien asiantuntijoiden erikoisosaa-
mista, kiittelee Heikki Ylinen.

YLISILLE ON TÄRKEÄÄ, että asiantun-
tijoilla on yhteneväinen tieto tilalla 
tapahtuneista toimista ja tilan toi-
veista ja tarpeista.

– Asiantuntijat keskustelevat kyl-
lä meidän kanssa ja keskenään, sil-
lä tiedonkulku on kaikkiin suuntiin 
hyvää.  Asiat hoituvat!  

MENESTYVÄ TILA
tarvitsee neuvontapalveluja

MINTTU HERALA

ProAgria Etelä-Pohjanmaa

LUOMUMAITOTILA, SEINÄJOKI, NURMO

Tilaa pitävät veljekset Hannu ja Heikki Ylinen
Kahden robotin luomumaitotila 

Hannu ja Heikki Ylisen luomumaitotila Seinäjoella käyttää ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
palveluita laajasti.

MENESTYVÄ TILA

MTY YLINEN

HANNU JA HEIKKI YLISEN MAITOTILATILA Seinäjoen Nurmossa käyttää 
laajalla skaalalla ProAgrian neuvontapalveluita.
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M aan rakenteesta saa 
runsaasti arvokasta 
tietoa yksinkertaisin 
välinein ja aistinvarai-

sesti havaintoja tekemällä. Salaoja-
piikkiä tai penetrometriä maahan 
painellessa erottaa hyvärakenteiset 
kerrokset tiiviistä kerroksista. Usein 
tiivein kerros on heti kyntökerroksen 
alapuolella. Lapiolla pieni kuoppa 
maahan kaivaen päästään tekemään 
havaintoja kerroksittain maan raken-
teesta, kosteuden jakautumisesta ja 
juurten kasvusta sekä lierojen esiin-
tymisestä ja olkien ym. lahoamisesta.

ONKO MA A MURUSTUNUT  hyvin 
”kukkamullaksi”?  Vai onko maa 
pääosin suuria ja tiiviitä paakkuja? 
Teräväsärmäiset ja sileäpintaiset 
paakut sekä liuskeinen rakenne ker-
tovat voimakkaasta tiivistymisestä. 
Tiivistymä on silloin lievää, kun 
paakut ovat pyöreähköjä ja pinnal-
taan muhkuraisia. Lievästi tiivisty-
neet paakut ja kokkareet hajoavat 
myös helposti sormin puristettaessa. 

VEDEN IMEYTYMISESTÄ

Maan rakenteen tulisi olla niin 
hyvä, että sadevesi imeytyy hyvin 

maan sisään ja liika vesi pääsee va-
lumaan nopeasti alaspäin salaojiin 
asti. Runsaampienkaan sateiden ai-
kaan kuoppaan ei saisi kertyä vettä, 
tai sen pitäisi hävitä 0,5–2 vuoro-
kauden kuluessa. Lämpimään vuo-
denaikaan nopeimmin.

KASVIEN JUURTEN tulisi päästä kas-
vamaan helposti suoraan alaspäin 
syvempiin maakerroksiin ja juuris-
ton tulisi olla tuuhea. Matala, harva 
ja mutkitteleva juuristo paljastaa 
maan tiivistyneeksi.

KUIVATUS KUNTOON

Maan rakennetta lohkon eri osissa 
kannattaa vertailla toisiinsa; löytyy-
kö tiivistymistä selitys huonommal-
le kasvulle? Nurmitiloilla päisteet 
voivat olla erityisen tiivistyneitä.

KUIVATUSTARVE VOI VAIHDELLA pal-
jon lohkon eri osissa. Vettä keräävät 
painanteet on syytä hävittää täyttä-
mällä ajomaalla, tasaamalla tai tehos-
tamalla salaojituksen toimivuutta so-
rasilmäkkein tai lisäimuojin, joihin 
tulee soratäyttö lähes maan pintaan 
asti. Raskaamman maalajin alueilla 
lohkoon tarvitaan parempi kuivatus, 

ja maan kuivumista sateiden jälkeen 
tulisi odotella pitempään.

KUOHKEUTA TIIVISTYMÄT

Kyntöauraan kiinnitettävä jankkuri-
terä riittää 10–12 cm paksun tiiviin 
kerroksen kuohkeuttamiseen. Tätä 
paksummat tiivistymät kuohkeute-
taan erillisellä jankkuroinnilla. Nur-
mijankkurilla rehunurmeakin voi-
daan jankkuroida kesällä ja korjata 
seuraava sato joko samana syksynä 
tai seuraavan vuonna. 

MAAN TULISI OLLA riittävän kuivaa, kun 
raskailla koneilla liikutaan pellolla. 
Koneiden maata tiivistävä vaikutus 
vähenee, kun rengaspainetta pienen-
netään. Kosteilla mailla rengaspaine 
tulisi saada 0,5 bar:n tasolle. Tähän 

päästään vaihtamalla renkaat parem-
miksi, lisäämällä pyöriä koneeseen ja 
pienentämällä kuormien painoa.

NURMESTA TULOSTA ja OSMO-han-
ke järjestivät Maanrakennepäiviä 
yhdessä syksyllä Etelä-Pohjanmaal-
la. Aihe kiinnostaa eteläpohjalaisia 
tiloja, ja tilaisuuksissa olikin väkeä 
hyvin mukana. Nurmi ja maaperä 
ovat keskeisimmät tuotantopanok-
set, hoida niitä tasapainoisesti! 

NYT TEKEMÄÄN 
NURMESTA TULOSTA!

URAKOITSIJA ARTO KIVENMÄKI  kertoi, että jankkurointia voi tehdä kun 
on sopivan kuivaa. Jankkuroinnin jälkeen tulisi myös olla mahdollisimman 
pitkä tauko pellolla ajelemiseen, jotta juuret ehtivät levittäytyä ja näin saa-
daan pidempi vaikutus.

JUKKA RAJALA

Osmo-hanke

PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAAN Nuorisoraati-hanke on pyörinyt nyt reilun vuo-
den ajan. Hankkeen aikana on alueemme nuorten maatalousyrittäjien voimin 
pohdittu neuvontapalveluita, kysytty heiltä kokemuksia niistä siitä, miten palve-
lut vastaavat tämän hetken ja tulevaisuuden haasteisiin. Nuorisoraatilaiset ovat 
kertoneet, että tulevaisuudessa pienryhmätoiminta kiinnostaa ja sitä on hyvä 
kehittää edelleen. Pienryhmistä saa raadin mukaan paljon irti ja kokemusten 
jakaminen on tärkeä osa tiedon hankinnassa. Asiakastiimi asiakkaan ympärille 
koettiin myös hyväksi tavaksi antaa neuvontaa. Kuitenkin jokaisella asiakastii-
millä tulisi olla kontaktihenkilö, jonka kautta asiat menisivät eteenpäin ja joka 
osaisi osoittaa oikean asiantuntijan tiettyyn tarpeeseen.

KEHITTÄMISEHDOTUKSENA NÄHTIIN myös asiantuntijoiden osaamisen pitäminen 
korkealla tasolla. Osaamistasoon täytyy panostaa, jotta neuvonta ja asiantun-
tijatyö pysyvät korkealla tasolla nyt ja tulevaisuudessa. Neuvontapalvelua oste-
taan, kun se antaa merkittävästi enemmän kuin mihin tilan tietotaito sillä het-
kellä on. ProAgrialla koettiin olevan paljon vertailutietoa, jonka hyväksikäyttöä 
kannattaa lisätä palveluissa ja asiakastilanteissa.

NUORISORAATI TEKEE TOIMIVAA TULEVAISUUTTA

JUHA -MATTI TOPPARI

Myyntipäällikkö

NURMI

Maan rakenne vaikuttaa suuresti maan 
kasvukuntoon.

HANNU KIVISAARI 

Nurmesta tulosta -hanke
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MAITO

SANNI VIRTANEN

asiantuntija
kotieläintalous

maitotilat

Mikä ihmeen 
KPI-avain?

O letko kuullut KPI-avaimesta? Valiolaisen maitotilayrityksen 
KPI-avain on avaintunnuslukujen mittaristo, jonka avulla näet 
helposti oman tilasi keskeiset tulokset.  KPI-lyhenne tulee sa-
noista key performance indicator. Tämä tarkoittaa tunnuslukua, 

joka kertoo yrityksen toiminnasta ja kannattavuudesta. KPI-avaimen avulla 
pystyt seuraamaan tuotantosi nykyistä tilannetta, peilaamaan sitä tilasi 
tavoitteisiin ja reagoimaan tarvittavan nopeasti mittareiden muutoksiin.  

VALMIIT RAJA -ARVOT

Tilallesi parhaiten sopivat KPI:t (1–6 kpl) voit valita seitsemäntoista mittarin jou-
kosta. Mittareille on asetettu valmiit raja-arvot, jotka kannattaa esimerkiksi oman 
maitotila-asiantuntijan kanssa säätää omalle tilallesi sopiviksi. Mittareiden tiedot 
ovat peräisin ProAgrian (nautaeläinrekisteri, tuotosseuranta ja päivälaskelmat), 
Valion (maidon määrä ja koostumus) ja Faban (hedelmällisyys) tietokannoista. 

NÄITÄ TIETOJA PÄÄSET ensimmäistä kertaa seuraamaan saman työkalun avulla. 
Tietokantoja yhdistelemällä on tehty myös tarkempia, aiempaa reaaliaikaisempia 
mittareita, esimerkiksi meijerimaitoa/lypsävä lehmä/päivä! Mittariarvot muuttu-
vat, kun niiden lähtötiedot päivittyvät. Esimerkiksi päivälaskelmia kannattaa siis 
jatkossa teetättää säännöllisesti, että syöntiin ja rehustuksen taloudellisuuteen 
liittyvät mittarit pysyvät ajan tasalla.

KOHTI TAVOITTEITA

KPI-mittarit kannattaa valita tilan tavoitteiden tueksi. Mikäli esimerkiksi utare-
terveyden kanssa on ongelmia, sopivia mittareita ovat tankkimaidon solumäärä 
sekä infektoituneita lehmiä %. Mittareita ei kannata valita kerralla liian montaa, 
vaan muutama tilan sen hetkisiin tavoitteisiin tai haasteisiin pureutuva. Tarvit-
taessa mittareita voi vaihtaa ja raja-arvoja säätää uusia tavoitteita kohti! Pelkällä 
mittaamisella harvemmin pääsee tavoitteisiinsa. Niinpä tavoitteiden lisäksi on 
tärkeää pohtia, mitä tekemisen tasolla tulisi tapahtua paremmin, tehokkaammin, 
tai toisin, että haluttuihin tavoitteisiin päästäisiin. KPI-mittarit auttavat myös 
tässä: tekemisten positiiviset vaikutukset näkyvät mittarien paranemisesta kerto-
vina vihreinä nuolina. Toisaalta tilanteen jumittumiseen tai jopa heikkenemiseen 
pystytään reagoimaan nopeasti ja pohtimaan tekemiset uudelleen.

MILLAISIA SITTEN OVAT hyvät tavoitteet? Saavutettavissa olevia ja kannustavia! 
Suurempi tavoite on hyvä purkaa osatavoitteiksi, että matka kohti lopullista 

tavoitetta ei tunnu toivottomalta. Tavoitteiden (ja välitavoitteiden) saavuttamista 
on hyvä pysähtyä iloitsemaan ja palkita tilan väki vaikkapa kakkukahveilla! 
KPI-avain kannustaa parantamaan ja kilpailemaan: ranking-tieto KPI-mittarin 
ylänurkassa vertaa tilan tulosta muihin saman lypsytyypin tiloihin, mikä on 
herättänyt monella terveen kilpailuvietin! Hyvää sijoitusta kelpaa esitellä vaik-
kapa sosiaalisessa mediassa. Nostetaan onnistumiset esiin!

KPI-AVAIMEN LÖYDÄT Minun Maatilani -etusivulta, Valmasta sekä  osoitteesta 
(proagria.mloy.fi/KPIavain/). 

 

Traktorin  varaosat  ja 
työkoneiden kulutusosat

Loukontie 5, 66440 Tervajoki 
Varaosat puh. (06) 478 7000,  ma-pe 8-17, la 8.30-14  
Huolto puh. (06) 478 7025, ma-pe 8-17, la suljettu
www.tervajoenautohuolto.fi Puhelut lankaliittymästä 16,69 snt/puh + 7,02 snt/min tai matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69snt/min

Kiilletie 1 4H4, 65300 Vaasa 
puh. 0207 343 480  • ma-pe 8-17 • la 9-14 
www.tahwa.fi 
 

Vaasan 
Kivihaassa

Tervajoelta 
hydrauliikka-

palvelut ja 
puimurin

hihnat
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V ierailimme tänä syksynä 
asiantuntijoille suunna-
tussa pohjoismaisessa 
luomumaitoseminaarissa 

Norjassa. Seminaarin teemana oli 
tänä vuonna rehuomavaraisuus. 
Tilakäyntien ja luentojen lomassa 
selvisi, että luomumaitotiloilla eri 
maissa painitaan juurikin samojen 
ongelmien kanssa. Isoimpina haas-
teina tiloilla ovat rehun riittävyys, 
ostorehujen hinta sekä peltomaan 
saatavuus. Kaikissa pohjoismaissa 
maidon luomulisä on samalla tasol-
la kuin Suomessa. Norjassa maidon 
hinta on korkeampi, koska perus-
maidon hinta oli korkeampi.

REHUOMAVARAISUUS

Norjalaiset luomumaitotilat painot-
tivat tuotannon taloudellisuutta, ei 
niinkään tuotettuja litroja. Norjan 
luomutiloille tuodaan ostorehuja 
muualta – suurin osa väkirehusta 
on ulkomaalaisista raaka-aineis-
ta valmistettuja teollisia rehuja. 
Etenkin kotimaista valkuaisrehun 
tuotantoa oli vain vähän. Suomen 
omavaraisuusprosentti on Norjaa 
korkeampi.

T I LOILLA PANOSTET T I IN  LA IDUN-

TAMISEEN,  ja kesäaikaan pyrittiin 
saamaan rehu mahdollisimman pit-
källe laitumesta. Lisäksi laitumissa 
käytettiin paljon yksivuotisia rehu-
kasveja kuten ruista.

LAATU KOROSTUU

Säilörehun laatu nousi ruokinnan 
tärkeimmäksi asiaksi kaikkien 
maiden puheenvuoroissa. Pääsään-
töisesti kun säilörehun sulavuus 
nousee, tuotos nousee tai samaan 
tuotokseen päästään pienemmäl-
lä väkirehumäärällä. Suurin osa 
lehmän saamasta valkuaisesta on 
kuitenkin peräisin karkearehun 
sisältämästä valkuaisesta. Lisäksi 
tulee huolehtia säilörehun säilön-
nällisestä laadusta, ettei menetetä 
valkuaista ja syöntiä rehun virhe-
käymisen yhteydessä. 

LUOMUMAIDONTUOTANTO 

muissa pohjoismaissa

ESSI TARSIA

asiantuntija
kotieläintuotanto, luomu

SUOMI RUOTSI TANSKA NORJA

Luomumaitotilojen määrä 150 525 331 274

Luomulehmiä kpl 8 432 46 900 56 000 8 226

Luomumaitoa milj. kg 54,17 367 465 51,4

Keskituotos kg/v 8528 9044 9498 6940

Karjakoko lehmää 56,2 86 169 30

Soluluku 1000 kpl 211 269 240 137

Lehmien poistoikä kk 64,8 60,9 65 -

Lehmien poisto % 30,4 35,7 - 41,2

Ensikoiden poisto % 19,3 24 - -

VERTAILUTIETOA ERI MAIDEN LUOMUMAITOTILOISTA

TUOTANNON TUNNUSLUKUJA  pohjoismaisilta luomumaitotiloilta. Suomen 
tiedot ovat vuodelta 2016, muiden maiden tiedot vuodelta 2015. Tanskassa 
luomumaitotiloja on kysynnän lisääntyessä otettu runsaasti lisää v. 2016.

LEHMIEN TIEN YLITYS laidunlohkolta toiselle hoidettiin tien päällä menevillä laidunesteillä, jossa kulkee verkkovirta.

SUUNNITTEILLA on luomumaitoretki Tanskaan vuodelle 2018, ota yh-
teyttä jos matka kiinnostaa. Lisäksi tulossa seuraava luomumaitotilojen 
pienryhmä 12.1.2018. Pienryhmän teemana on ruokinnan taloudellisuus.

MIETITYTTÄÄKÖ LUOMUVALVONTA? Tietoiseksi Eu-tuista hankkees-
sa järjestämme infotilaisuuden luomutukiehdoista ja valvonnasta 
29.11.2017 Seinäjoella. Kts.www.proagria.fi/ep/tapahtumat

MAITO

JOHANNA MÄNTYHARJU

erityisasiantuntija
ruokinta, teknologia,luomu, maitotilat

http://www.proagria.fi/ep/tapahtumat
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jälkisairauksille, kuten utaretuleh-
duksille ja hedelmällisyysongelmille. 
Valitettavasti osa ketoositapauksista 
johtaa lisäksi ennenaikaisiin pois-
toihin. Tällöin kustannukset voivat 
nousta jopa tuhansiin euroihin.

YKSI TÄRKEIMMISTÄ TAVOISTA  ke-
toosin ennaltaehkäisyssä on estää 
lehmää lihomasta. Ketoosin ajoissa 
tunnistaminen ja hoitaminen voivat 
pelastaa niin lehmäsi kuin myös yö-
unesi. 

A utomaattilypsyyn siirty-
minen on iso muutos niin 
yrittäjille, työntekijöille 
kuin lehmillekin. Kuinka 

muutos onnistuisi mahdollisimman 
jouhevasti? Kysyimme ajatuksia siir-
tymävaiheesta Juha ja Suvi Luhta-
selta Kurikasta sekä Raimo ja Rai-
ner Lindholmilta Kauhavalta.

LUHTASET SIIRTYIVÄT automaattilyp-
syyn pari vuotta sitten. Tilalla oli aikai-
semmin parsinavetta, joten muutoksia 
tuli kerralla paljon, kun lehmät muut-
tivat pihattoon ja ruokinta vaihtui 
aperuokintaan. MTY Lindholm siirtyi 
automaattilypsyyn vuosi sitten. Tilal-
la oli jo asemalypsyn aikaan käytössä 
väkirehukioskit, joten lehmät olivat 
tottuneet hakemaan väkirehua, sekä 
toisaalta tunnistivat ruokintatavasta 
aiheutuvat äänet. Niin lehmät kuin 
omistajatkin olivat asemalypsyssä 
myös tottuneet ajorutiineihin.

VALMISTAUTUMINEN

Lypsyrobotin käyttöönotto sujui Luh-
tasella lopulta aika kivuttomasti, vaik-
ka tilalla etukäteen pohdittiin, kuinka 
parsinavetasta siirtyvät lehmät tottuvat 
uuteen pihattoon. 

– Umpilehmät ja hiehoja päästettiin 

uuteen pihattoon jo ennen käyttöönot-
toa sotkemaan paikkoja, muistelevat 
Luhtaset.

– Olisi ollut hyvä, jos lehmätkin 
olisivat päässeet totuttelemaan jo etu-
käteen. 

T ILALLA OLI  VARATTUNA  kipulää-
kettä lehmien jalkojen kipeytymistä 
varten, ja ensimmäisinä päivinä sitä 
muutamille tarvittiinkin. 

L INDHOLMILL A  AUTOMA AT T I LYP -

SYYN  siirtyminen suunniteltiin en-
nalta hyvin. Piirustuksia hahmoteltiin 
useaan otteeseen mm. eläinliikenteen 
toimivuuden kannalta. Lisäksi koke-
muksia kyseltiin myös asemalypsystä 
automaattilypsyyn siirtyneiltä tiloilta. 
Lypsyrobotti asennettiin aluksi väliai-
kaiselle paikalle, jonne lehmät ohjat-
tiin samanlaista vanerikujaa myöten, 
johon ne olivat tottuneet jo muutostöi-
den aikana lypsyasemalla käydessään.

– Käyttöönottoa edeltävänä viikon-
loppuna lähes kaikki lehmät ohjattiin 
robotin läpi. Muutama lehmä ei suos-
tunut menemään eikä niitä ajettu sinne 
väkisin. Lehmille annettiin rauha tu-
tustua uuteen ja omistajilla oli malttia 
lehmien ohjauksessa, kertovat Raimo 
ja Rainer Lindholm. 

KÄYTTÖÖNOTTO

Käyttöönottoon kannattaa varata riittä-
västi apuväkeä. 

– Vanhalle navetalle kannattaa ottaa 
lomittaja tekemään työt, jotta tilan väki 
pääsee itse opettelemaan lypsyrobotin 
käyttöä, opastaa Suvi Luhtanen. 

JUHA KOROSTAA myös eläinten rau-
hallista käsittelyä. Lehmät oppivat ro-
botilla kulkemisen nopeammin, kun 
niiden annetaan rauhassa tutustua uu-
teen. Liian rajuista lehmien ajajista on 
enemmän haittaa kuin hyötyä.  

LUHTASET OLIVAT jo ennen käyttöön-
ottoa päättäneet, että öisin ei valvota 
navetassa, vaan annetaan lehmille 
rauha tutustua uuteen. Myös työaika 
laitettiin kerralla uusiksi, sillä lehmien 
rutiini piti saada rikki. Käyttöönoton 
jälkeen oli muutama pidempi navetta-
päivä, mutta sen jälkeen navetalla oloa 
vähennettiin. 

MYÖS LINDHOLMIN TILALLA  oli jo 
ennen käyttöönottoa päätetty, että 
koska robotti tulee lypsämään leh-
miä, ihmiset eivät valvo. Ensimmäi-
sen yön aikana 26 lehmää kävikin 

omatoimisesti ja onnistuneesti lyp-
syllä. Raimo korosti, että kun toi-
mintatavat ja aikataulut oli hyvin 
etukäteen suunniteltuja ja ne pitivät, 
yrittäjät olivat virkeitä ja jaksoivat ol-
la rauhallisia. 

NÄIN SIIRRYT AUTOMAATTILYPSYYN :

- Suunnittele siirtymä huolella en-
nakkoon

- Tee ajoissa mitä voi
- Huolehdi valmiiksi rehuanalyysit 

ja reseptit 
- Käsittele eläimiä rauhallisesti 
- Muista levätä riittävästi
- Tarkista asenne: ei ole ongelmia, on 

haasteita 

P oikimisen jälkeen lehmällä 
on suurempi riski sairastua 
erilaisiin aineenvaihdunta-
sairauksiin.  Alkulypsykau-

della maitotuotos lähtee nousuun, 
mutta energiansaanti ei välttämättä 
pysy kasvavan energiantarpeen ta-
solla. Lisäksi lihavan lehmän ongel-
maksi muodostuu rasvakudoksen 
hajottaminen energianlähteeksi. 
Ruokahalu voi heiketä, sillä elimis-
tö luulee, ettei se tarvitse rehusta 
enää lisäenergiaa. 

KUNTOLUOKKAA KONTROLLOIMAL-

LA voi olla yllättävänkin suuria vai-
kutuksia niin ketoosin kuin myös 
monen muun aineenvaihduntasai-
rauden ennaltaehkäisyyn. Maidosta 
Maitoon (MaMa) -hanke keskittyy 
lypsylehmien poikimisen aikaisiin 

SIIRRY 
automaattilypsyyn 
rauhallisesti

LYPSÄ PIILEVÄ KETOOSI ESIIN!
µmol/l keskiarvo min max
<100 41 8 79
100 43 21 59
200 12 0 27
500 4 0 22

ANNE ANTTILA

valtakunnallinen huippuosaaja 
lypsykarjan seosruokinta 

MAITO

JOHANNA MÄNTYHARJU 

erityisasiantuntija, 
ruokinta, teknologia, luomu, maitotilat

aineenvaihduntasairauksiin, joista 
etenkin piilevään eli subkliiniseen 
ja kliiniseen ketoosiin. Hankkees-
sa on kaksi seurantajaksoa, joiden 
aikana seurataan 12 pilottitilan 
olosuhteita ja managementtia. Jo-
kaiselta tilalta valitaan 20 poikivaa 
lehmää/hiehoa, joilta testataan mai-
dosta ketoosi PortaBHB-testilius-
koja käyttäen. Testit otetaan kerran 
viikossa, seitsemän ensimmäisen 
viikon ajan poikimisen jälkeen. 

NY T 1.  SEURANTAJAKSO  on pää-
töksessä. Tilojen ketoositulosten 
välillä oli suuriakin eroja. Testien 
mukaan keskimäärin yli puolella 
testatuista lehmistä oli jonkin as-
teinen ketoosi ja näistä noin nel-
jänneksellä ketoositulos oli selvästi 
korkeampi.

OLEMME MYÖS LASKENEET ketoosin 
taloudellista merkitystä. Pelkästään 
menetettyjä maitolitroja kertyi esi-
merkkitapauksessa 169 l, joka vas-
taa noin 60 €. Maidon menetyksen 
lisäksi kustannuksia kertyi tuottajan 
ja eläinlääkärin hoidoista (mm. val-
misteet) sekä hoitoihin kuluneesta 
työajasta ja eläinlääkärin käyntimak-
susta. Ketoosin hinnaksi muodostui 
laskelmien mukaan yhteensä noin 
130 €. On hyvä muistaa, että tämä 
on yhden tapauksen hinta ja kus-
tannukset voivat olla myös paljon 
suuremmat. Ketoosi altistaa lisäksi 

HELI OJALA

asiantuntija
kotieläintuotanto

SARI MORRI

asiantuntija
kotieläintuotanto,

 Automaattilypsyä tehokkaasti –hanke
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terveydenhuolto-
eläinlääkäri, 
maitotilat

ProAgria Etelä-Pohjanmaa
043 824 8030

SEIJA
PERASTO

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

TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRIN PALSTA

V aliolla järjestettiin syys-
kuussa sorkkaseminaari, 
jossa puhujana oli sak-
salainen eläinlääkäri ja 

mikrobiologi Dörte Döpfer. Hän on 
tutkinut sorkkasairauksia ja hoita-
nut tapauksia isoissa karjoissa Wis-
consinissa. Tämä seminaari vahvisti 
omaa käsitystäni siitä, että meillä 
alkaa olla ns. tartunnallisia sorkka-
sairauksia jo lähes joka navetassa. 
Toisissa ne vain äityvät pahaksi, 
monta lehmää jalattomaksi saavak-
si epidemiaksi, ja toisissa pihatoissa 
päästään vähän helpommalla. Tämä 
johtuu stressitekijöistä ja siitä miten 
monenlaisia Treponema -bakteeri-
kantoja meillä navetassa sattuu 
olemaan. Mitä enemmän on käyty 
eläinkauppaa ja yhdistelty eläimiä 
eri ryhmistä, sitä todennäköisempää 
on, että saadaan erilaisia Trepone-
moja samaan jalkaan. Tällöin ontu-
maepidemia puhkeaa helpommin. 
Yleensä kuitenkin tarvitaan vielä  
stressitekijä, kuten ruokinnan muu-
tos, jossa pötsi painuu happamelle 
tai sorkka-alueen ihoa kiusaavat 
kosteat lantakäytävät esim. ylitäy-
tön seurauksena.

ENSIMMÄINEN ASKEL  on opetella 
tunnistamaan ontuva lehmä. Lie-
vän ontumisen tunnistaminen ei 
ole helppoa. Olemme opetelleet sitä 
hanketilojemme kanssa yhdessä Mai-
dosta Maitoon (MaMa) -hankkeen 
tilakäynneillä, koska ontuminen on 

merkittävä tekijä myös piilevän ke-
toosin esiintymiseen karjassa. Leh-
mä ei yksinkertaisesti jaksa kävellä 
syömään, jos jalat ovat kipeät! Vaik-
ka se seisoisi parressa, niin ruoka ei 
maita, jos jalkaa särkee. Ontumisen 
tunnistaminen on myös omasta mie-
lestäni hyvin haastavaa, mutta sen 
opettelu ei ole suinkaan mahdoton-
ta. Tässäkin asiassa on sama ongel-
ma kun kuntoluokkien katsomises-
sa, sillä silmä tottuu hyvin nopeasti 
näkemäänsä.  ”Ainahan se on noin 
kävellyt! Ei se onnu, kävelee vain 
vähän kankeasti.” Mielestäni ontu-
misen näkee parhaiten kun seuraa 
lehmää ensin sivusta ja sitten takaa 
päin: ottaako se jollain jalalla lyhy-
empiä askeleita?  Lehmän seisoessa 
kannattaa katsoa jättääkö se jonkin 
jalan esim. enemmän mahan alle 
vai seisooko tasaisesti neljällä ja-
lalla. Kun lehmä kävelee kankeasti,  
tilanne on jo hyvin vakavaksi kehit-
tynyt, eli todennäköisesti se ontuu jo 
useampaa jalkaa! 

MEILLÄ ON MAMA-HANKKEESSA  tu-
lossa itsenäisyyspäivän aattona semi-
naari sorkista, ontumisesta ja siihen 
liittyvästä kivusta. Olemme nähneet 
tämän aiheen niin tärkeäksi, että pää-
timme järjestää sille oman päivän. 
Tällöin saamme lisää vinkkejä siihen, 
miten ne viimeiset puuttuvat maito-
litrat saadaan lehmiltä, kun jalat ovat 
kunnossa! Ontuma ensikolla tarkoit-
taa 400 kg vähemmän maitoa. 

KATSE koipiin!

MITEN NÄILLÄ JALOILLA onnistutaan tuottamaan 50 kg maitoa päivässä ja 
poikimaan 400 päivän sisällä seuraavan kerran..?

Ravinnetasapaino kunnossa?

SELVITÄ PELTOJESI TILANNE VILJAVUUSTUTKIMUKSILLA

Tutustu markkinoiden kattavimpaan analyysitarjontaan kotisivuillamme www.viljavuuspalvelu.fi 

P.  015 320 400 • PL 500 (Graanintie 7) • 50101 Mikkeli • www.viljavuuspalvelu.�  
P.  044 5885 260 • Sammonkatu 8 • 90570 Oulu • www.suomenymparistopalvelu.� 
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1) EU-
nauta-

palkkio €/ 
eläin/v

1) EU-teuras-
karitsa

ja -kilipalk-
kio/ eläin 

2) pohjoi-
nen tuki 
€/eläin-

yksikkö/v

2) pohjoi-
nen tuki 
€/eläin-

yksikkö/v

5) Pohj. 
tuki/eläin/ 

vuosi

5) Pohj. tuki/ 
eläin/ vuosi

 2) Pohj.  
teuraseläin- 
tuki €/eläin

Pohjoisen tuen
eläinyksikkökertoimet 2017

Tukialue c1-c2 c1-c2 c1 c2 c1 c2 c1-c2 eläin eläinyks. 
Sonni 3) 160 560 560 312 312 Sonnit 6-20 kk 0,6
Emolehmä 130 315 315 300 300  Lehmät, muut naudat yli 2 v 1
Emolehmähieho 8kk-4 v. 4) 130 300 300 180 180 Muut naudat 6 kk-alle 2v 0,6
Teurashieho 283 Lampaat, uuhet 0,2
Uuhi 6) 363 369 73 74 Vuohet, kutut 0,2
Teuraskaritsa 7) 38
Kuttu 8) 761 780 152 156  
Teuraskili 9) 38 Luonnonhaittakorvauksen (LHK)

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

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

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

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

Viitemääräyksiköt 1-146 181 Emolinnut (broileri) 0,02
yli 146 menevät yksiköt 97 83 Emolinnut(kalkkuna) 0,05
Viitemääräyksiköt 1-170 158 Hevoset yli 6 kk 1
yli 170 menevät yksiköt 89 Ponit yli 6 kk 1

Sika-siipikarjan tuotannosta irrotettu tuki edellyttää, että tilalla on sika-siipikarjatuen viitemäärä.
Tuen ehtona on, että tilan keskimääräinen eläintiheys v. 2017 on vähintään 0,35 ey/ha eli v. 2017 eläinyksiköiden suhde 
vuoden 2017 peltoalaan on vähintään 0,35 ey.
Eläinyksikkölaskentaan käyvät muutkin kotieläimet kuin siat ja siipikarja.

Siipikarjalla ja hevosilla kuukausittainen kirjanpito,
joka toimitettava kuntaan tammikuussa 2017

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

Pinta-alatuet v. 2017 C1-C2 euroa/ha

Harri Väisänen/E-P:n ELY-keskus
09.03.2017 tulleen tiedon mukaan.

1) Suojavyöhyke, viherlannoitusnurmi, luonnonhoitopeltonurmi ja monimmuotoisuuspellot ovat ympäristökorvauksen lohkokohtaisia toimenpiteitä.
2) Luonnonhoitopeltonurmea + monimuotoisuuspeltoja yhteensä max 15 %, jolle alalle maksetaan ympäristökorvaus.
3) Suojavyöhykettä + kesantoa + luonnonhoitopeltonurmea voi yhteensä olla maksimi 25 %, jotta koko pinta-alalle maksetaan luonnonhaittakorvaus.
4) Uusille suojavyöhykkeille ei makseta korvausta v. 2017 , mutta 2015 ilmoituille maksetaan ja ne on säilytettävä.
5) Maito-, sonni-, ja tärkkelysperunalisäosia ei enää ole. Timoteilisäosaa maksetaan 50 % ja sokerilisäosaa 70 % alkuperäisestä määrästä.  

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

Luvut ovat peräisin 
asetusluonnoksista tai jo 
annetuista asetuksista 
17.1.2017 tilanteen 
mukaan

Ohra, 
kaura, 

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

Vehnä Ruis Tattari 
maissi 
kuitu-
pellava 
kuitu-

hamppu

Rypsi/ rapsi 
öljypellava 

öljyhamppu 
camelina 

herne 
härkäpapu 

makea 
lupiini

Herne/ 
härkä-
papu/ 
makea 
lupiini 

yli 50 % 
+ vilja

Tärk-
kelys-
peruna

Sokeri-
juurikas

Kumina 
ja muut 
siemen-
maus-
teet

Avo-
maan 
vihan-
nekset

Moniv. 
Puutar-
hakasvit

Suoja-
vyöhyke

Viherlan-
noitus-
nurmi, 
max 

100%

 Luonn. 
hoito-
pelto-
nurmi, 

max 5%

 Monimuo-
toisuuspel-
to lintu-, 

riista, 
-maisema, 

-niitty, 
max 15 %

Kesanto 
max
25 %

 Kesanto 
yli 25 %

Perustuki (Cap) 5) 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109
Viherryttämistuki (Cap) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Peltokasvipalkkio (Cap) 50 70 560 75
Luonnonhaittakorvaus 
(LHK)

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

  - " - ,  kotieläinkorotus 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Ympäristökorvaus 54 54 54 54 54 54 54 54 200 200 200 450 54 100 300
Sokerijuurikkaan kans. tuki 350
Pohjoinen ha-tuki 75 75 75 45 100 100 350
Yleinen ha-tuki c2-alueella 
10 €/ha 6)

yht., kasvitila 470 470 595 545 615 515 1130 995 616 966 616 866 470 516 716 416 174
yht., kotieläintila 
LHK:ssa

530 530 645 595 665 569 1190 1055 676 1026 676 926 530 576 776 476 174

Kans. Pohj. nuoren vilj. tuki 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
EU:n nuoren viljelijän tuki 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

TUKITAULUKOT

Harri Väisänen/E-P:n ELY-keskus
9.3.2017 tulleen tiedon mukaan.
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TUKITAULUKOT

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN MUISTILISTA
SISÄLTÄÄ MUUTOKSET VUODELLE 2017
SITOUMUS
- Uusia ympäristösitoumuksia ei voi tehdä, mutta ympäristösitoumus voi-
daan siirtää tai jakaa uudelle viljelijälle, joka alkaa viljellä ympäristösitou-
muksessa ollutta peltoa.
- Ympäristösitoumukseen ei voi liittää uusia pinta-aloja, mutta 20-vuotiset 
päättyvät sopimukset voidaan liittää.

YMPÄRISTÖNHOITONURMET -TOIMENPIDE
- Uusia suojavyöhykelohkoja ei voi ilmoittaa, päättyvän suojavyöhyke-erityis-
tukilohkon voi ilmoittaa suojavyöhykkeeksi, jos lohkon sijainti täyttää ehdot 
ja tilalla on tai tila valitsee uutena ympäristönhoitonurmet -toimenpiteen.

TALVIAIKAINEN KASVIPEITTEISYYS -TOIMENPIDE
- Talviaikaisen kasvipeitteisyyden prosenttia eivät kerrytä viherlannoitus-
nurmi, suojavyöhyke, luonnonhoitopeltonurmi, monimuotoisuuspellot, avo-
kesanto ja monivuotiset ympäristönurmet, ellei aloille kylvetä syyskasvia. 
Huomioi kuitenkin säilyttämisvaatimukset. Muutoksia mahdollisesti tulossa.

PELTOLUONNON MONIMUOTOISUUS –TOIMENPIDE
KERÄÄJÄKASVIT
- Kerääjäkasvien korvausta maksetaan korkeintaan 25 %:lle ympäristökor-
vausalasta.
- Kerääjäkasvi on kylvettävä viljelykasvin kylvön yhteydessä tai viimeistään 
sen oras- tai taimivaiheessa, mutta varhaisperunaa tai varhaisvihanneksia 
kasvaneelle alalle kyseisten kasvien sadonkorjuun jälkeen viimeistään 15. 
elokuuta.
- Kerääjäkasvi voi olla italianraiheinä tai muu nurmiheinä, apila, muu nur-
mipalkokasvi (öljykasvit eivät enää kelpaa).
- Yksivuotisilla puutarhakasveilla ja varhaisperunalla kerääjäkasvi voi olla 
myös vilja, hunajakukka, öljyretikka tai muokkausretiisi. 
- Kerääjäkasvin avulla ei saa perustaa monivuotista nurmea, luonnonhoi-
topeltonurmea, monivuotista ympäristönurmea, viherlannoitusnurmea tai 
seuraavan vuoden viljelykasvustoa, mutta kerääjäkasvikasvusto voi olla 
viherkesantona seuraavana vuonna.
- Kerääjäkasvia ei saa lannoittaa. 
- Kerääjäkasvin kasvuston voi muokata tai kyntää aikaisintaan 1 päivänä 
lokakuuta. 
- Kerääjäkasvin kasvuston saa päättää kasvinsuojeluaineilla aikaisintaan 
15 päivänä syyskuuta.

SANEERAUSKASVIT
- Saneerauskasvien korvaus 300€/ha maksetaan korkeintaan 25 %:lle ym-
päristökorvausalasta. 
- Edellytyksenä, että tilalla on viljelykierrossa yhteensä 1 ha avomaan vi-
hannesta, perunaa tai sokerijuurikasta joko tänä vuonna tai jonakin vuonna 
2016, 2015 tai 2014.
- Saneerauskasvina on käytettävä öljyretikkaa, valkosinappia, muokkaus- 
retiisiä,  samettikukkaa, muokkausretikkaa  tai  näiden  seoksia.  
- Saneerauskasvi on kylvettävä keväällä ja sen saa muokata maahan kahden 
kuukauden kuluttua kylvöstä. 
- Kasvusto voidaan niittää tai murskata kasvukauden aikana. 
- Sama  kasvulohko  voi  olla  saneerauskasvilla  kylvettynä  enintään  kaksi 
vuotta peräkkäin.
- Saneerauskasvia saa lannoittaa samalla tavalla kuin luonnonhoitopelto-
nurmea. 

VIHERLANNOITUSNURMI
- Viherlannoitusnurmen voi päättää 15.7 lähtien, jos lohkolle kylvetään 
syyskylvöinen kasvi.
- Jos viherlannoituslohkolle kylvetään seuraava viljelykasvi seuraavana ke-
väänä, viherlannoitusnurmen saa päättää aikaisintaan 1 päivänä syyskuuta 
ja muokata aikaisintaan 1 päivänä lokakuuta. 
- Sama kasvulohko voi olla viherlannoitusnurmena enintään kolme vuotta 
peräkkäin.
- Viherlannoitusnurmea saa lannoittaa samalla tavalla kuin luonnonhoi-
topeltonurmea.
- Viherlannoitusnurmen sadon saa korjata.
- Viherlannoitusnurmen jälkeen lohkon saa ilmoittaa viherkesannoksi sekä, 
jos siemenseoksessa on ollut tasan 20 % typensitojakasvia, myös luonnon-
hoitopeltonurmeksi.

MUUTA HUOMIOITAVAA
- Jos suojavyähykettä + luonnonhoitopeltonurmea + kesantoa on korva-
uskelpoisesta peltoalasta yli 25 %, luonnonhaittakorvausta leikataan. Se 
pinta-ala mitä luonnonhaittakarvausta voidaan maksaa em. aloille, saa-
daan jakamalla muiden luonnonhaittakorvaukseen oikeuttavien kasvien 
ala kolmella. Esim. tilalla on suojavyöhykettä ja luonnonhoitopeltoa ja 
kesantoa 7 ha ja viljaa ja nurmea on yhteensä 18 ha. Silloin suojavyöhyke 
+lhpnurmi+kesantoalalle voidaan maksaa luonnonhaittakorvausta 18/3 = 
6 ha:lle.

- Talviaikaisen kasvipeitteisyyden korvausta ei silloin makseta, jos tilalla 
on nurmikasveja + kesantoa yli 75 % (ja muuta kuin nurmea + kesantoa on 
alle 30 %), koska tila on silloin vapautettu viherryttämisen kahden kasvin 
vaatimuksesta.
- Luonnonhoitopeltonurmen on oltava lohkolla vähintään kaksi vuotta, 
aikaan voidaan laskea myös vuosi 2015 ja luonnonhoitopeltonurmilohko 
on niitettävä joka toinen vuosi. 
- Monimuotoisuuspelto niityn on oltava lohkolla vähintään kaksi vuotta, 
aikaan ei voi laskea mukaan vuoden 2014 luonnonhoitopeltoniittyjä, koska 
niityt piti perustaa uudestaan v. 2015.
- Kerääjäkasvin, viherlannoitusnurmen ja monimuotoisuuspellon saa päät-
tää kemiallisesti.
- 5-vuotinen viljelykiertosuunnitelma vuoden 2015 tukihakemuksessa ol-
leista lohkoista on jätettävä kuntaan viimeistään 2.5.2015, tai jos sovittu 
maataloustoimiston kanssa, niin skannattuna sähköpostilla.

UUDEN LOHKOKOHTAISEN TOIMENPITEEN VALINTA VAIN KAHDESSA 
TAPAUKSESSA
- Ympäristönhoitonurmet toimenpiteen voi valita, jos lohkolla päättyy 
erityistukisopimus suojavyöhykkeestä tai kosteikon hoidosta tai nurmi-
pellon pitkäaikaisesta viljelystä ja lohko ilmoitetaan suojavyöhykkeeksi 
tai monivuotiseksi ympäristönurmeksi ja edellytykset lohkon sijainnista 
tai maalajista täyttyvät.
- Puutarhakasvitoimenpiteen voi valita, jos aloitetaan/laajennetaan puu-
tarhakasvien viljelyä.

LOHKOKOHTAISEN TOIMENPITEEN VOI VAIHTAA SEURAAVISSA  
TAPAUKSISSA, JOS
- Aloitetaan/lopetetaan puutarhakasvien viljely tai laajennetaan sitä 1 hehtaariin.
- Tapahtuu sukupolvenvaihdos tai muu koko maatilan tai sen osan hallin-
nansiirto ja sitoumus siirretään/jaetaan.
- Aloitetaan/lopetetaan luonnonmukainen tuotanto.
- Mukautetaan ympäristösitoumusta Neuvo 2020 perusteella, neuvoja puol-
taa mukauttamista, sitoumuksen ympäristötavoitteet eivät heikkene ja vali-
tun toimenpiteen korvaus ei ylitä vaihdettavan korvausta €/ha (=verrataan 
mikä on toimenpiteiden maksimikorvaus €/ha). 

MUISTA TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT
Viljelykiertosuunnitelman voi vielä palauttaa kuntaan ja siten vältyt tu-
kisanktioilta vuosina 2017 eteenpäin. Muista tehdä ympäristökorvauksen 
verkkotentti 30.4.2017 mennessä Vipu-palvelussa. Peltomaan laatutesti on 
tehtävä 30.4.2018 mennessä.  

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

1000 siemenen paino ILMAISEKSI itävyystutki-
muksen yhteydessä syksyllä 2017!

DON-hometoksiinianalyysit riippumattomasta 
laboratoriosta!

Huom!

Katso pätevyysalue www.finas.fi

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

Viljavuus-
      tutkimukset

Kotimainen
       asiantunteva palvelu!

Ilmaista 2017!
Järjestetty maanäytteiden kuljetus 

maatalousliikkeistä 7.9.17-4.1.18!
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RANSKAN perunamailla
Peruna kasvuun -hanke järjesti opintomatkan Ranskaan ja Belgiaan huhtikuussa 2017. 
Tavoitteena oli nähdä perunantuotantoa ja -tuotteistamista monipuolisesti. Vierailimme neljällä 
eri perunatilalla, kahdella pakkaamolla, tutkimus/siemenlisäyslaitoksessa, supermarketissa ja 
samppanjantuotantotilalla.

P aikalliseen ruokaperunan 
vähittäiskauppaan tutustu-
essamme perunaa oli myyn-
nissä hintaan 1–1,20 € per 

kilo. Suosituimpia ovat 2 kilon pak-
kaukset. Uusi peruna on valtti myös 
Ranskassa, tarjolla oli verkkoreu-
napusseissa egyptiläistä Annabel-
lea kilohintaan 0,92 €. Ulkomaista 
ruokaperunaa myydään kauppiaan 
mukaan vain juuri tällaisissa poik-
keustapauksissa.

RANSKASSA JAOTELLAAN  yleises-
ti perunat kolmeen eri ryhmään: 
ranskanperunat, uuni/keittoperunat 
sekä kiinteämaltoiset, jotka kauppi-
aan mukaan soveltuvat paistoon. 
Suomalaisittain ihmetystä herätti 
uuni- ja keittoperunoiden ryhmit-
tely samaan kategoriaan, kun ne 
Suomessa ovat toisilla laidoilla eli 
punainen ja vihreä värikoodi.

I D U N E S T O A I N E T TA  K ÄY T E TÄ Ä N 

R A N S K A S S A  lähes jokaisessa 

perunavarastossa ja siitä ilmoitetaan 
kuluttajapakkauksissa. Aineen puut-
tuvuus kerrotaan pussissa näkyväs-
ti. Tämä siitä huolimatta, että esi-
merkiksi yhdellä vierailemallamme 
tilalla oli varastossa automatisoitu 
tuuletus ja kylmäkone. Koska ainet-
ta tarvitsee puhaltaa varastoon vain 
muutamia kertoja varastointikau-
den aikana, usein se tehdään ura-
koitsijan toimesta. Idunestoainetta 
on myös lehvästöön ruiskutettavaa, 
joka siis vähentää satoperunoiden 
itämisherkkyyttä. Yksin tämä ei rii-
tä, vaan silti idunestoainetta täytyy 
käyttää varastointikaudella.

PERUSLANNOITTEET SYKSYLLÄ

Tilavierailulla ruokaperunaa viljele-
vä isäntä kertoi, että marraskuussa 
seuraavan vuoden perunapelloille 
annetaan kahta eri granulaattilan-
noitetta, josta tulee peltoon fosforia 
80 kg, kaliumia 260 kg ja magne-
siumia 30 kg /ha. Kalsiumlannosta 
ei anneta. Kasvukaudella mitään 

edellisistä ravinteista ei lisätä pel-
toon. Kaikki typpi annetaan neste-
mäisenä (39 % liuos) kahdessa eräs-
sä suoraan maahan: ennen istutusta 
sekä viimeisen multauksen yhtey-
dessä. Typpimäärä riippuu esikas-
vista, liukoinen typpi määritellään 
keväällä ennen typpilannoitusta. 
Esimerkiksi ohran jälkeen ruokape-
runalle annetaan typpeä 170 kg/ha. 

VIERAILEMILLAMME TILOILLA pelto-
jen pH-luku on 7–8, joskus hieman 
ylikin. Rupi on kuulemamme mu-
kaan ongelma vain joskus silloin kun 
esikasvina on nurmi. Tuki riippuu 
viljelykasvista, mutta kasvinviljely-
tiloilla se on keskimäärin 280€ /ha. 

PITKÄN KASVUKAUDEN ANSIOSTA 
perunan keskisato hehtaaria koh-
den on aivan eri luokka kuin Suo-
messa: ”normaalivuotena” 55–60 
tonnin välillä. Perunaa viljellään 
samalla lohkolla tilasta ja tuotanto-
tavasta riippuen neljän-kahdeksan 

vuoden välein, ja kummastelua he-
rättikin suomalainen tapa viljellä 
monta(kymmentä) vuotta perunaa 
samalla maalla.

VIERAILUN JÄLKEEN matkalla Brysse-
lin lentokentälle voitiin todeta, että 
Ranskassa viljelijöillä on tervettä 
ammattiylpeyttä, perunaa arvoste-
taan myös kuluttajien keskuudessa 
ja sen laatu on korkea. 

JUHANI RAHKO

asiantuntija, peruna

PERUNA

RANSKASSA PITKÄN KASVUKAUDEN ansiosta perunan keskisato hehtaaria kohde on eri luokkaa kuin Suomessa.
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LAIDUNPANKKI .FI ON VALTAKUN-

NALLINEN SIVUSTO,  jossa laidun-
tavat eläimet ja laidunalueet koh-
taavat toisensa. Nyt pankki tarjoaa 
monipuolisen kattauksen luonnon-
hoidon asiaa niin aktiivilaiduntajil-
le kuin kesälampaista haaveileville 
harrastajille kokoamalla samaan si-
vustoon laidunnukseen liittyvän yri-
tystoiminnan, palvelut ja tuotteet. 
Tietoa pankissa on myös sopimus-
laidunnukseen liittyen.

UUDISTUNEESSA PALVELUSSA 

TILAT  voivat ilmoittaa halutessaan 
myös suoramyynnistä tai tilavierai-
lumahdollisuudesta. Ympäristöyrit-
täjille laidunpankki tarjoaa paikan 
ilmoittaa urakointipalveluistaan. 
Maanomistajat, niin yksityiset kuin 
kunnat voivat tarjota alueitaan lai-
tumiksi, riippumatta siitä onko koh-

de niittyä, metsälaidunta tai peltoa. 
Tavoitteena on, että laidunpankin 
ilmoitusten myötä laiduntamisesta 
kiinnostuneet tahot, palveluntarjo-
ajat ja kohteet löytävät helposti toi-
sensa. Palvelun käyttö on ilmaista, 
ilmoitusten jättäminen vaatii aino-
astaan rekisteröitymisen. 

UHMA – UHANALAINEN maaseu-
dun luonto hoitoon yhteistyöllä  -han-
ke edistää laiduntamista ja luonnon 
monimuotoisuutta edistävää maise-
manhoitoa pohjalaismaakunnissa. 

OLETKO JO REKISTERÖITYNYT 
UUDISTUNEESEEN LAIDUNPANKKIIN?

E telä-Pohjanmaan Maa- ja 
kotitalousnaiset on valinnut 
vuoden 2017 eteläpohjalai-
sen maa- ja kotitalousnai-

sen. Palkinnon sai Eeva Hunnak-
ko Alavudelta. Hän on osoittanut 
toiminnallaan mitä nykypäivän 
emännyys ja maatalousyrittäjyys 
voi olla. Palkittu on pitkän linjan 

maa- ja kotitalousaktiivi, joka ottaa 
pitkäjänteisesti vastuuta järjestön toi-
minnasta kylä-, kunta- ja piiritasolla. 
Hän on esimerkillisesti yhdistänyt 
yrittäjyyden, maatalouden, karjan ja 
kodin hoitamisen sekä järjestötyön. 
Hän on lämmin ja kaikki huomioiva 
persoona sekä erinomainen esimerk-
ki todellisesta emännästä. 

ETELÄ-POHJANMAAN VUODEN MAA- JA 
KOTITALOUSNAINEN 2017 ON VALITTU

VUODEN ETELÄPOHJALAINEN  maa- ja kotitalousnainen on Eeva Hunnak-
ko Alavudelta (keskellä). Palkinnon hänelle ojensivat Mervi Mäki-Neste ja 
Terhi Jaskari (oik.).

VUODEN MAISEMATEKO 2017  
– SAPSALAMMIN KYLÄYHDISTYS
VUODEN MAISEMATEKO 2017  -kil-
pailussa teemana oli ”itsenäisyyden 
merkit maisemassa”. Itsenäisen Suo-
men juhlavuoden maisemateoksi ha-
ettiin tekoa, joka nostaa esille pai-
kallisen kulttuuriympäristön arvoja, 
historiaa, tapahtumia ja ominaispiir-
teitä sekä lisää yhteisöllisyyttä ja 
edistää kohteen säilymistä myös tu-
leville sukupolville. Vuoden maise-
mateon tekijäksi Etelä-Pohjanmaalla 
valittiin Sapsalammin kyläyhdistys. 
Voittaja kilpailee valinnan jälkeen 

valtakunnallisesta Vuoden maise-
mateko -tittelistä, joka julkistetaan 
marraskuussa. Sapsalammin kylä si-
jaitsee Alavuden eteläisessä osassa, 
kumpuilevien peltojen, havumetsi-
en ja järvien värittämässä maaseu-
tumaisemassa. Kyläyhdistyksen 
maisemateko on sisältänyt lukui-
sia eri toimenpiteitä aina kylätalon 
kunnostuksesta uimarannan maise-
mointiin sekä Siikinniemen rantala-
van peruskorjaukseen. 

RIIKKA ASUNMAA

maisemasuunnittelija

PERINNERUOKAKIRJA PÄIVITETTIIN 
NYKYVUOSIKYMMENELLE
NELJÄ VUOSIKYMMENTÄ sitten Etelä-
Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnais-
ten piirijohtokunnan päätöksen mu-
kaisesti julkistettiin eteläpohjalaisen 
ruokaperinteen keräys. Keräyksen 
myötä syntyi opaskirja, joka pohjau-
tui keräysmateriaalien lisäksi kirjoit-
tajana toimineen Raija Heikkilän te-
kemiin haastatteluihin ja selvityksiin.

Nyt 100-vuotiaan Suomen kunni-
aksi reseptit on päivitetty ja tes-
tattu Etelä-Pohjanmaan Maa- ja 
kotitalousnaisten piirikeskuksen 

erityisasiantuntija Asta Asunmaan 
toimesta. Resepteihin on myös lisät-
ty eri raaka-aineiden mitat helpot-
tamaan ruoan valmistamista. Aiko-
jen saatossa myös joidenkin raaka-
aineiden saanti on vaikeutunut tai 
loppunut kokonaan, joten ne on 
korvattu vastaavilla raaka-aineilla. 
Kirja on saatavilla vain sähköisesti: 
Mene kotisivuille etela-pohjanmaa.
maajakotitalousnaiset.fi ja kirjoita 
hakukenttään Perinneruokakirja.

MAA- JA KOTITALOUSNAISET
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Borssikeitto rosollista
n.½ l   rosollia, 1-2 sipulia
2 - 3 rkl  öljyä
2   valkosipulinkynttä
½ tl   mustapippuria
1 tl   meiramia
1   laakerinlehti
1   kasvisliemikuutio 
  mustapippuria, suolaa maun mukaan
2 dl   punaviiniä tai rypälemehua
3 - 5 dl  vettä

(voit lisätä keittoon myös hienonnettua kypsää lihaa)

Hienonna rosolli veitsellä sekä kuori ja hienonna sipulit. Kuumenna rosol-
lia ja sipulia hetki öljyssä kattilan pohjalla. Lisää murskattu valkosipuli ja 
mausteet sekä osa viinistä.

Anna hautua 5 - 10 minuutin ajan. Lisää loput viinistä sekä vesi, poista 
laakerinlehti. Maista ja mausta lisää tarvittaessa. Soseuta keitto tai tarjoa 
sellaisenaan. Mikäli haluat borssiin myös lihaa, pilko mukaan myös kink-
kua tai kalkkunaa…

Älä ruoki hukkaa, varaa 
tarjottavaa maltillisesti
Jouluna pöydät notkuvat ja ruoka maistuu. Vaan mitä tehdä kaikelle sille ruoalle, joka jää jäljelle 
herkuttelujen loputtua? Toki jäähdytetyn ruoan voi uudelleenkin lämmittää, mutta samojen 
ruokien syöminen monta päivää peräkkäin kyllästyttää. Vähän leikkimieltä ja mielikuvitusta, 
niin pääset ruokien tuunaamisen makuun. 

Victorian kiisseli
3-5 dl  riisipuuroa
¾ dl  sokeria
3 tl  vaniljasokeria
 sitruunan mehu
 raastettua sitruunan kuorta (mantelilastuja)
3  liivatelehteä
3 dl  kuohukermaa

Mausta jäähtynyt puuro sokerilla, sitruunan mehulla ja -kuorella sekä va-
niljasokerilla. Pehmitä liivatteita kylmässä vedessä noin viisi minuuttia ja 
sulata ne kuumaan maitoon tai vesitilkkaseen. Lisää puuroon vatkattu ker-
ma ja liivatteet. Kaada seos huolellisesti voideltuun rengaskakkuvuokaan 
hyytymään (hyytymisaikaa saa varata ihan reilusti). Kasta vuoka kuumaan 
veteen ennen kumoamista. Tarjoa puolukkakastikkeen tai kiisselin kanssa. 
Voit hyydyttää Victorian kiisselin myös tavallisessa tarjoilukulhossa.

KINKKU, LAMPAANPAISTI, KALKKUNA: pizza, läm-
pimät voileivät, pyttipannu, keittoon, pataan, 
piirakoiden täytteeksi…

JOULULAATIKOT: (lanttu, peruna, porkkana) leipiin 
yms., sosekeitoksi, kasvisohukaisiin, pannukak-
kuun tai lättyihin
(maksalaatikko) paista pannulla viipaleita, kylmänä 
viipaleena leivän päälle 

KEITETTY PERUNA: taipuu lähes mihin vain

ROSOLLI: hyytelö, pyttipannu, bortskeitto, sose-
keitto, kasvismuhennos

SUOLAKALAT: voileipiin, piirakoiden täytteeksi, 
kala-perunalaatikoon, uuniperunan täytteisiin, 
paistettuna perunoiden kanssa

JUUSTOT: lämpimät voileivät, pitsat, piiraat, juus-
toperunoihin, keittoihin, kastikkeisiin, muhen-
noksiin… Kovat juustot voi raastaa ja pakastaa.

LIPEÄKALA : keittoon, kohokkaaseen, lipeäkala-
paistokseen, kalalaatikkoon

MAITOKASTIKE: mausta uudelleen,  muhennospoh-
jaksi, kohokkaan pohjaksi, keittojen pohjaksi.

RIISIPUURO: laatikkojen pohjana, leipätaikinaan, 

piirakoihin, maustettuna jälkiruokiin, lättyihin, 
pannukakkuun…

KAKUT: jälkiruokiin, korpuiksi, korppujauhoksi

PIPARIT: jäätelön sekaan, jälkiruokiin, juustotarjot-
timelle, hyytelökakkujen pohjaan, korppujauhoksi

TORTUT : jälkiruokia, pullavanukkaaseen pullan 
kaveriksi (hillottomat-> lisää suolainen täyte)

JOULULEIPÄ : korppujauhot, leipäpuuro, leipä-
vanukas, kuivata korpuiksi ohuina viipaleina, 
erityisen hyvää naposteltavaa sellaisenaan tai 
juustotarjottimelle.

Puolukkajälkiruoka
1-2 dl   kakun, piparin, kuivatun joululeivän tai hapankorppujen muruja
 (1-2 rkl kaakaojauhetta)
3 dl   puolukkasurvosta (sokeroitua)
1 dl   kuohukermaa (ripaus fariinisokeria)

Sekoita vaahdotettu kerma ja fariinisokeri keskenään ja laita jääkaappiin 
maustumaan. Murenna kakut ja/tai piparit ja sekoita niihin kaakaojauhe 
(kaakaon voi jättää pois). Sekoita puolukkasurvos, muruseos ja kerma kes-
kenään juuri ennen tarjoilua. Jaa herkku annosmaljoihin ja koristele koko-
naisilla puolukoilla tai ripauksella fariinisokeria. Syö heti.
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ASTA ASUNMAA

asiantuntija, ruoka
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Yhteystiedotwww.proagria.fi/ep

JOHTO JA TUKIPALVELUT
Honkala Henri, toimitusjohtaja...................................................................040 827 7100
Toppari Juha-Matti, va palvelupäällikkö, myyntipäällikkö ...................043 825 2806
Lenkkeri-Tamminen Miia, viestintäpäällikkö ......................................0400 159 118
Perälä Tuula, toimistosihteeri, ilmoittautumiset ja tuotetilaukset  .......040 706 3386
Lokasaari Elina, talous- ja viestintäsihteeri .............................................043 824 7779
Lemettinen Maija, toimistosihteeri, jäsenasiat .......................................043 824 7780
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
Putula Hannu, IT-asiantuntija .....................................................................040 510 5965

PROAGRIA KASVI- ,  SIKA - JA SIIPIKARJATILAT
Toppari Juha-Matti, va palvelupäällikkö ..................................................043 825 2806

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

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

PERUNA - JA MARJATILAT 
Jaakkola Anna-Kaisa, asiantuntija, kasvintuotanto, peruna ...............040 525 0375
Luoma Markus, asiantuntija, kasvintuotanto, peruna ............................0400 180 071
Raatikainen Arja, erityisasiantuntija, marjatuotanto ............................050 377 9530
Rahko Juhani, asiantuntija, kasvintuotanto, peruna  ..............................043 825 0103
Vihlman Katariina, asiantuntija, kasvintuotanto ..................................040 582 6775

PROAGRIA MAITO -, LIHANAUTA - JA LAMMASTILAT
Talvilahti Arja, palvelupäällikkö, toimitusjohtajan sijainen ..................0400 168 489
Anttila Anne, valtakunnallinen huippuosaaja, lypsykarjan seosruokinta....043 825 0522
Hongisto Saila, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat, luomu .......0400 497 516
Ikola Maria, asiantuntija, kotieläin-, nurmituotanto, maitotilat  ...........040 761 9770

Kananoja Arja, asiantuntija, kasvintuotanto, nurmi ..............................040 507 0475
Kivisaari Hannu, asiantuntija, kasvintuotanto, nurmi, luomu .............0400 798 580
Kujala Arja, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat ...........................040 759 8618
Lämpsä Jarmo, asiantuntija, talous, maitotilat ........................................040 126 3481
Mattila-Löppönen Kirsi, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat  .......040 594 5745
Metsälä Johanna, asiantuntija, kotieläintuotanto, MaMa-hanke  ...............043 826 8641
Morri Sari, asiantuntija, kotieläintuotanto .................................................043 826 8643
Mäntyharju Johanna, erityisasiantuntija, ruokinta, teknologia, 

luomu, maitotilat  .................................................................................................040 512 1901
Norja Anja, asiantuntija, talous, maitotilat ................................................043 826 6770
Ojala Heli, asiantuntija, kotieläintuotanto ..................................................043 826 9462
Onkamo-Hill Teija, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat ...........040 481 3818
Paloneva Päivi, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat ....................043 825 6327
Perasto Seija, terveydenhuoltoeläinlääkäri, maitotilat ............................043 824 8030
Pietilä Mirva, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat  .......................043 825 0524
Pihlaja Kaisa, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat  .......................043 827 2343
Riihikangas Erkki, erityisasiantuntija, talous, maitotilat .....................0400 160 041
Rintamäki Sanni, asiantuntija, maitotilat ...............................................043 825 8508
Sillanpää Ville, asiantuntija, kasvintuotanto,  
nurmiviljely ja tilipalvelut  .................................................................................043 826 9464
Soisalo Tiina, valtakunnallinen huippuosaaja, 
eläinten hyvinvointi ja olosuhteet  ....................................................................040 502 5590
Tarsia Essi, asiantuntija, kotieläintuotanto, luomu ...................................043 826 6769
Vallinhovi Sari, erityisasiantuntija, kasvintuotanto, nurmi  .................0400 764 217
Virtanen Sanni, asiantuntija, kotieläintalous, maitotilat ......................043 826 8639
Yli-Rahnasto Auli, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat ............040 526 2467

LIHANAUTA -, LAMMASTILAT
Alanco-Ollqvist Milla, erityisasiantuntija, lammas- ja vuohituotanto ...040 706 0558
Sillanpää Sini, asiantuntija, lammas- ja vuohituotanto, luomu ............043 825 0526 
Tanner-Koopmans Urpu, asiantuntija, 

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

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

SPV-, TILI -  JA YRITYSPALVELUT
Kuja-Lipasti Olavi, erityisasiantuntija, yhtiöittäminen, 
omistajanvaihdokset, verotus ............................................................................040 127 2420
Lampinen Samuli, erityisasiantuntija, omistajanvaihdokset, 
kiinteistöarvioinnit ..............................................................................................040 526 0147
Autio Kaija, asiantuntija, tilipalvelut Kauhava ...........................................040 139 5597
Harju Ella, asiantuntija, tilipalvelut Kauhajoki, Seinäjoki .........................043 825 6323
Jouppila Henriikka, asiantuntija, tilipalvelut Alajärvi ..........................043 826 8648
Kallioniemi Satu, asiantuntija, yritys- ja tilipalvelut Seinäjoki .............040 848 7759
Takala,Sanna, asiantuntija, tilipalvelut .....................................................040 554 2669
Yli-Hukkala Seija, asiantuntija, kannattavuuskirjanpito, 
tilipalvelut Seinäjoki ............................................................................................040 580 2258

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

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

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

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

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

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@proagria.fi

www.proagria.fi/ep

Yhteistyöstä kiittäen
ProAgria Etelä-Pohjanmaa 
Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset

Rauhallista Joulua  
Onnea vuodelle 2018
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LAATUA TILAN JALOSTUSTYÖHÖN

Kestävyysjalostuksen tavoitteena 
on lehmä, joka pysyy terveenä 
ja lypsää korkeita tuotoksia 
vuodesta toiseen.

Semexin eläinaineksen avulla 
parannat karjasi kannattavuutta. 

Terveet ja tuottavat lehmät tuovat 
hyvinvointia myös hoitajille.

Finnmilk Oy:n osakkaat Ari Teppo ja Juhani Korkiamäki 

ovat tyytyväisiä Semexin sopimusasiakkuuteen.

MTK:n jäsenenä saat lisäetuna Firstbeat 
Hyvinvointianalyysin. 

Kukaan ei täytä saappaitasi 
kuten sinä. 

Henkeä ei mitata rahassa,  
paitsi silloin, jos maatilan 
toiminta sellaisenaan päättyy 
vahingon sattuessa. 

LähiTapiolan Älyhenki-
vakuutus turvaa läheisesi 
ja auttaa sinua voimaan 
paremmin. Saat työkaluja 
levon, liikunnan, stressin ja 
ravinnon tasapainottamiseen 
elämässä.

Yrittäjähenki vie pitkälle, 
hyvinvointiasi turvaa 
Älyhenkivakuutus.
 
lahitapiola.fi/voiparemmin

Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Keskinäinen 
Vakuutusyhtiö, LähiTapiola Varainhoito, LähiTapiolan alueyhtiöt ja Firstbeat.  

Vakuutuspalvelut: puh. 06 534 2100
Toimistojen yhteystiedot:  
lahitapiola.fi/etela-pohjanmaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARVOISA ITUA -LEHDEN 
LUKIJA 

Nyt on viime hetki tehdä 
puukauppa kesäkorjuu-

leimikosta ennen pakkasia, 
vielä kelirikkohintaan! 

Myy meille. Tukit otetaan 
tarkasti talteen ja sahataan 

Lapualla 

soita p 044 712 1335 


