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FARMARI 2017 -tapahtumasta  

on tulossa kattava kokonaisuus.

LAMMIN TILALLA
luomuun siirtyminen kannatti.

FARMARI 2017
Näyttelyliite löytyy  
lehden sivuilta 6-13.

PÄÄKIRJOITUS
Farmari 2017,  ammattilaisten kohtaamispaikka

AJANKOHTAISTA
Mitä veroilmoituksen jälkeen?

PELTOASIAA
Löytyykö pelloiltasi kattohuopaa?

Kenen pitää tehdä peltomaan laatutesti?

H-P PARVIAINEN 
Härmästä Hollywoodiin

Mistä on sujuva automaattilypsy tehty?

ELÄINLÄÄKÄRIN PALSTA
Ternimaidon anto on vasikoiden terveydenhuoltoa

TARVITSETKO TILALLESI LISÄTYÖVOIMAA?

NEUVO 2020
Hyödynnä palvelut luomussa

AHLQVISTIN TILA
Ulkoistamalla riskit minimoituivat

LUOPUMISTUKI POISTUU 
Sukupolvenvaihdokset jatkuvat

YHTIÖITTÄMISEN HYÖTY 
Monen osan summa

TAULUKOT
Tuet numeroina

MAA- JA KOTITALOUSNAISET
Peruna, tule takaisin ruokapöytäämme!

YHTEYSTIEDOT
Ota yhteyttä

Ku
va

: P
ho

to
gr

ap
hy

 b
y 

Vi
ip

i

28 3D-MALLISTA 
KUSTANNUSSÄÄSTÖJÄ 
OJITUKSEEN

GPS-koneohjauksen ja 3D-mallin käyttäminen 
ojituksessa ovat uutta teknologiaa. 
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Farmari-tapahtuma pidetään Seinäjoella keskiviikosta lauantaihin  
14.-17.6.2017. Se on kesän ainoa maatalousnäyttely. Koska vuosi 2017 on 
Suomen juhlavuosi, Farmarin ohjelmassa on runsaasti siihen liittyviä element-
tejä. Olemme saaneet näyttelyyn mukaan valtiovallan edustajia. Esimerkiksi 

Biotalous ja vastuullisuus -seminaarimme avaa pääministeri. Suomalainen maata-
lousneuvonta täyttää 220 vuotta, ja sitä juhlitaan näyttävällä paraatilla Farmari-
perjantaina. Mukana ovat ProAgrian asiantuntijat kautta maan.
 
OLEMME SAANEET PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANEIKSEMME viisi merkittävää toimijaa. 
LähiTapiola, Maaseudun Tulevaisuus, MTK, Seinäjoen kaupunki ja Valio ovat tiiviissä 
yhteistyössä mukana tekemässä juhlanäyttelyä. Laaja yhteistyöverkko osoittaa, että 
näyttelyämme arvostetaan ja siitä on merkittävää hyötyä yhteistyökumppaneillemme.
 
FARMARIN SLOGAN ON "ASIAA JA ELÄMYKSIÄ!" Farmarimme on aito maatalous-
näyttely, joka tarjoaa monipuolista sisältöä erityisesti alan ammattilaisille. ProAgrian 
asiantuntijapalvelut ovat Farmarissa voimakkaasti esillä. Esittelemme ajankohtaisia 
maatilayrityksen toimintaa tukevia palvelujamme, kohteena erityisesti johtaminen 
ja talouden hallinta. Koska näyttely on alkukesästä, esillä ovat entistä enemmän 
kasvukauden aikaiset kasvinviljelypalvelut ja salaojitus. Esittelemme myös uutuuksia, 
kuten drone-palvelumme.
 
FARMARIN KOTIELÄINKENTTÄ ON  jälleen vahva. Alueella on muun muassa val-
takunnallinen kaikkien rotujen karjanäyttely. Hevososastolla on vilkasta toimintaa, 
muun muassa tanssia hevosen kanssa ja poniagilityä. Lisäksi ovat perinteiset sika, 
lammas- ja siipikarjaosastot. Esillä ovat myös alpakat. Voit myös päästä satasella 
hevosenomistajaksi, jos ostat osuuden kimppavarsaan.
 
FARMARILLA ON TÄRKEÄ MERKITYS  koko kansan näyttelynä, ja tapahtuma onkin 
erinomainen mahdollisuus kuluttajille tutustua suomalaiseen maatalouteen ja maa-
seutuun. Meillä on nähtävillä tietenkin koneita ja eläimiä, mutta myös kädentaitoja ja 
elintarvikkeita. Tarjolla on ajankohtaista tietoa ja mielenkiintoisia tapahtumia, nostal-
giaa unohtamatta. Nuoret ja lapset otetaan huomioon. Mukana on niin tunnettuja 
tubettajia kuin lapsille Muumit ja taikuri. Musiikkia on tarjolla monessa muodossa.
 
FARMARI KIINNOSTAA NÄYTTEILLEASETTAJIA, ja mainittakoon, että esimerkiksi 
konekentällä ovat mukana kaikki suuret traktorimerkit. Kaiken kaikkiaan ilmassa on 
positiivisuutta, mikä on erittäin tervetullutta muutaman haastavan vuoden jälkeen.
 
NÄYTTELYSTÄ ON TÄSSÄ LEHDESSÄ LISÄÄ TIETOA  ja meitä kannattaa seurata 
myös netissä ja sosiaalisessa mediassa, ja aloittaa vaikkapa sivustolta farmari.net tai 
Facebookista Farmarin sivuilta.
 
Tervetuloa Farmariin 2017 keskellä Suomen suvea!

Farmari 2017,  
ammattilaisten kohtaamispaikka

IKÄVÖIMME VAHVAA RUOKINNAN 
AMMATTILAISTA
ASIANTUNTIJA LEA PUUMALA ON POISSA . Hän nukkui pois 
helmikuun lopussa pitkällisen sairauden murtamana.

LEA MUISTETAAN RUOKINNAN AMMATTILAISENA, jolla on pitkä 
työura niin ProAgriassa kuin TTS:ssä.  Lealla oli ruokintaan 
käytännön näkemys, koska hän teki tiivistä yhteistyötä sekä 
tutkimuksen että asiakastilojen ja asiantuntijoiden kanssa. Lea 
oli työuransa loppuun asti monella asiantuntijalle tuki puheli-
men päässä ja yhteisillä tilakäynneillä.

VIIMEISET REILUT 10 VUOTTA Lean työpaikka oli Maitosuomen 
tiloilla Seinäjoella ja hänen työnantajansa oli TTS. Kuitenkin 
hän teki tiivistä yhteistyötä ProAgrian kanssa ja oli mukana 
ProAgrian ja TTS:n toteuttamissa hankkeissa. Lea Puumala jäi 
eläkkeelle heinäkuussa 2015. 

Hyvää Ystävää ja Työkaveria muistaen,

Arja Talvilahti

MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN JÄRJESTÄMÄSSÄ Vuoden maise-
mateko -kilpailussa etsitään tekoa, joka on muuttanut maise-
maa paremmaksi. Kolmatta kertaa järjestettävän kilpailun teema 
Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi on ”itsenäisyyden merkit 
maisemassa”. Suojelijana on ministeri Kimmo Tiilikainen. 
Kilpailussa myönnetään sekä maakunnallinen että valtakun-
nallinen Vuoden maisemateko -tunnustus.  

VUODEN MAISEMATEKO nostaa esille paikallisen kulttuuriympä-
ristön arvoja, historiaa, tapahtumia ja ominaispiirteitä. Vuonna 
2017 Vuoden maisemateko voi olla esimerkiksi rakennusten 
ja rakennelmien kunnostusta, muistomerkkialueen hoitoa tai 
aikaisempina juhlavuosina istutettujen Itsenäisyyden puiden 
ympäristönhoitoa.

TOIMI NÄIN : Lähetä kuvailu maisemateosta, työn tekijöistä ja 
perustelut työn merkityksestä piirikeskukseen. Liitä mukaan 
havainnollistavaa materiaalia kuten valokuvia ja lehtileikkeitä. 
Kilpailuaika päättyy 30.9.2017, jonka jälkeen Etelä-Pohjanmaan 
alueellinen maisemateko valitaan lokakuussa ja valtakunnalli-
nen voittaja 23.11.2017. 

VUODEN MAISEMATEKO 2017

RIIKKA ASUNMAA

maisemasuunnittelija
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MAATALOUTEEN LI IT TYVISTÄ  aiheista vi-
deoita Youtubeen tekevä Muwex, eli Miika 
Soini, on tehnyt aktiivisesti videoita viiden 
vuoden ajan. 

– Olen aina tykännyt katsella muiden 
videoita ja aloin itse tehdä niitä omaksi 
ilokseni ihan vain, koska se oli kivaa. Olen 
pienestä pitäen tykännyt kuvata videoita, 
Soini muistelee. Hän kertoo tekevänsä vi-
deoita perheensä maatilalta ja toisinaan 
muista maaseutuun liittyvistä asioista. 

– Talvisin en ole tehnyt meidän tilalta 
niin paljoa videoita, mutta muita maata-
lousaiheita on käsitelty talvellakin, Soini 
kertoo. 

MAATALOUS KIINNOSTAA SOINIA ja hän 
kertoo olleensa pienestä pitäen muka-
na maataloustöissä. Hän myös kertoo 

aikovansa jatkaa perheensä viljatilaa 
Isossakyrössä.

MAATALOUSTUBETTAJA MUWEX järjestää 
fanitapaamisen Farmari-tapahtumassa ke-
säkuussa. Tulevassa tapahtumassa Soinia 
kiinnostaa eniten kotieläinpuoli.

– Lypsykarja ja sorkkaeläimet ylipää-
tään kiinnostavat.

MAATALOUSALAA OPISKELLEELLE Soinil-
le Farmari on tuttu tapahtuma ja hän on 
käynyt siellä aiemminkin. 

– En ole parina viimeisimpänä vuotena 
päässyt käymään, mutta nyt sain fanilta-
kin kyselyä, että olenko tulossa tapahtu-
maan. Mietin, että miksipä ei, kun kerran 
aihe kiinnostaa ja olen ennenkin ollut 
vastaavissa tapahtumissa, Soini kertoo. 

AJANKOHTAISTA

MAATALOUDESTA VIDEOITA TEKEVÄ MUWEX TAPAA FANEJAAN FARMARISSA

Muwex tapaa fanejaan Farmarissa kesällä.

Samalla kun Suomi täyttää 100 vuotta, 
juhlii suomalainen neuvontatyö 220-vuo-
tista taivaltaan. Sen kunniaksi Farmarin 
perjantaipäivässä on Neuvonta 220-pa-
raati. Paraati kulkee Lakeuden ristin 
lähistöltä Kirkkokatua pitkin Farmari-
näyttelyalueelle.

Jos vastaat kyllä, tee ennakko-
ilmoittautuminen  
koulutus.ep@proagria.fi

Luvassa konenäyttelyn lisäksi 
yritys- ja tilavierailua.

AGTITECHNICAAN
12.–15.11.2017?

Kevään viimeinen Kasvinsuojelu- 
aineiden käyttökoulutus

MILLOIN : 10.6.2016  klo 10.00– 14.30

MISSÄ : Seinäjoki, Kampustalo,  
Seinäjoki-Sali

ILMOITTAUDU : www.proagria.fi/ep/ 
Tapahtumat etsimällä koulutus 
päivämäärän mukaan. 

KASVINSUOJELUAINE-
KOULUTUS

SYYTÄ JUHLAAN!
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P arhaiten tienaa, kun tulo-
jen ja menojen erotus on 
mahdollisimman suuri. 
Siksi kannattaa käydä vielä 

ajatuksella läpi mistä viime vuo-
den tulot tulivat? Toteutuivatko ne 
odotusten mukaisesti? Jäätiinkö joi-
denkin tulojen kohdalla odotuksis-
ta? Mitä pitäisi huomioida, että tänä 
vuonna onnistuisimme paremmin?

MENOT

Sitten ne toteutuneet menot. Hyvin 
tehdyssä kirjanpidossa rahan käyttö 
on kirjattu selkeästi kululajeittain 
ja pääkirjaa lukemalla saa hyvän 

kuvan, mistä viime vuoden menot 
koostuivat. Olivatko kulut suunni-
tellun mukaiset? Paljonko vuoden 
aikana tuli yllättäviä menoja, joita 
ei oltu suunniteltu? Miten vastaa-
vat yllätykset voitaisiin välttää tänä 
vuonna? Työsesonkien ja kiireiden 
keskellä kustannukset lähtevät 
usein rönrsyämään. Nopeita rat-
kaisuja tehtäessä usein ajatellaan, 
että maksaahan tämän taas, mutta 
homma on saatava pyörimään. Jäl-
kikäteen voi kuitenkin todeta, että 
monessa tapauksessa olisi kannat-
tanut jättää ylimääräiset hankinnat 
tekemättä ja säästää rahat parempiin 

kohteisiin. Kun työntäyteisiä päiviä 
tehdään vuodesta toiseen, jokainen 
haluaa rahaa jäävän myös itselle ja 
perheelle, eikä vain pelkkää velan 
maksua varten.

HAASTA MEIDÄT

Ota yhteyttä ProAgrian talous- ja ti-
lipalveluasiantuntijoihin. Suunni-
tellaan tulevaa vuotta vielä ennen 
kevätkylvöjä. Päivitetään kassabud-
jettia ja muita suunnittelulaskelmia 
sekä mietitään tuotantoasiantunti-
joiden kanssa keinoja miten tavoit-
teet saadaan toteutumaan käytän-
nössä. Soita, haasta ja pistä asian-
tuntijat töihin sinun tavoitteittesi 
toteutumisen eteen.

K YSY NÄISTÄ L ISÄÄ :  Kehittämis-
keskustelu, tulosanalyysi, Kassa-
budjetoinnin käynnistämispalvelu, 
Likwin päivitys, Melan avustus, 
Neuvo 2020 -palvelut, Investoinnin 
tarvekartoitus. 

LUOMURIKKAKASVI- ILTA 5.4 . 2017 KLO 18 –21.00 
Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Seinäjoki          
• Luomun rikkakasvit ja niiden torjunta
• Uudet tutkimustulokset ohdakkeen torjunnassa
• Rikkakasvit diagnosoinnin apuna pellon kasvukunnon tarkastelussa 
• Hukkakauran torjuntamahdollisuudet luomussa

VALKUAISKASVIT (TUOVA -HANKE) 11.4 .2017 KLO 10 – 15.00

Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo
• Valkuaiskasvien lajikevalinta
• Uudet valkuaiskasvit ja niiden viljely
• Seosviljelyn mahdollisuudet

SEOSREHURUOKINTA AUTOMAATTILYPSYTILOILLA  

(AUTOMAATTILYPSYÄ TEHOKKAASTI –HANKE) 

 26.4 .2017 KLO 10.30–14.30

• Ajatuksia ja terveisiä seosrehuruokinnasta tanskalaisilta tiloilta,  
Anne Anttila, Huippuosaaja, lypsykarjan seosruokinta

• Seosrehuruokinnan talous, Sari Jussila, Huippuosaaja, lypsykarjan 
ruokinnan talous 

NURMESTA TULOSTA -HANKKEESSA TAPAHTUU 

• Säilörehusiilohavainnot Alavudella 4.4. klo 12.00-14.00 ja 
Kauhavalla 5.4. klo 12.00-14.00

• Pellonpiennarpäivä ja useita kasvustohavaintopäiviä järjestetään  
toukokuun ja kesäkuun alussa. Seuraa ilmoittelua osoitteessa:  
proagria.fi/ep/tapahtumat

• Nurmesta tulosta –hankkeen viimeinen Nurmex-tietoisku järjes-
tetään 3.4.2017. Nurmex-tietoiskujen tallenteet ja aiheista kootut 
tietokortit ovat ProAgria Etelä-Pohjanmaan kotisivuilla

• Seuraa myös Nurmesta tulosta -hankkeen Facebook-sivuja 

ILMOITTAUDU JA LUE LISÄÄ :

www.proagria.fi/ep/tapahtumat

TIMO PAJULA

palvelupäällikkö, tilipalvelut

Mitä veroilmoituksen jälkeen?

AJANKOHTAISTA

Vuosi 2016 on saatu pakettiin veroilmoituksen 
muodossa. On hyvä hetki istua hetkeksi alas ja 
oppia vanhasta vuodesta tulevaa varten. Edessä 
odottavat tämän vuoden viljelysuunnitelman 
viimeistely ja keväällä avautuva tukihaku.

TAPAHTUMIA

www.proagria.fi/ep



6 ProAgria Etelä-Pohjanmaa

www.farmari.net

Etelä-Pohjanmaa

Tervetuloa Farmariin!

PÄÄSYLIPUT
Päiväliput   
- Aikuinen 22 €	

- lapset (7–15 v.) 11 €   
- alle 7 v. maksutta

Ryhmäliput
perhelippu  
(2 aik. + 7–15 v. lapset) 60 €
ryhmälippu  
(min. 20 hlöä) 20 €	/ hlö

Farmari-passi 44 €
Passilla pääset liikkumaan  
päivittäin messualueella koko  
tapahtuman ajan

Farmari portit ovat avoinna 
14.6.  keskiviikko 10–18
15.6.  torstai 10–18
16.6.  perjantai 10–19
17.6.  lauantai 10–17

TAPAHTUMA-ALUE

Seinäjoki Areenan ja Uimahalli-Urheilutalon  
ympäristö, lähellä Seinäjoen keskustaa.

PYSÄKÖINTI  

Rengonharjun lentokenttä  Ilmajoki.  
Etäparkista on jatkuva, ilmainen bussi- 
yhteys alueelle.  

ELÄIMET 

Lemmikkieläinten tuominen näyttely-
alueelle on opaskoiria lukuun ottamatta 
kiellettyä. Koiraparkki on Huhtalantien 
varrella olevan portin läheisyydessä. 

farmari.net

Metsä

Konekenttä

Farmarin tori

Vapaa-aika

Vanhat masiinat

Kädentaidot

Lähiruoka

Urheilutalo

Energia

Koiraparkki

Osta lippu ennakkoon,  
vältät jonotuksen
www.lipputoimisto.fi

FARMARI 2017:n järjestää

Yhteistyössä
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TUBETTAJAT MENOSSA  
MUKANA
Farmarissa on mukana tubettajia. Tu-
lonsa ovat varmistaneet mm. Muwex, 
PhooliVlog ja Mikirotta. 

NÄYTTELYEMÄNTÄNÄ OLGA
Olga Temonen on Farmarin näyttely-
emäntä. Olgan voit bongata työteh-
tävistä ympäri näyttelyaluetta. Löydät 
hänet ainakin Maku- ja Taito-alueen 
lavalta sekä kotieläinkentältä. 

POLIITIKKOJA PÄIVITTÄIN
Farmari kiinnostaa poliitiikkoja. Tut-
tuun tapahtumaan tapahtumassa voi 
päivittäin bongata politiikkoja niin 
näyttelyvieraina kuin eri ohjelmissakin. 
Farmarin avajaisissa on mukana Paula 
Risikko, Biotalous- ja vastuullisuusse-
minaarissa on puolestaan mukana pää-
ministeri Juha Sipilä.   

PALA MUUMILAAKSOA 
Muumimamma, Muumipeikko ja Niis-
kuneiti tapaavat fanejaan Farmarissa 
lauantaina. Luvassa on musiikkia, leik-
kiä sekä fanien halaamista.

TAIKURIN TEMPPUJA
Taikuri taikoo näyttelyvieraiden iloksi 
perjantaina ja lauantaina.

HEREFORD-NÄYTTELY
Farmarin perjantaipäivässä on rodun 
vuosinäyttely.

NÄNNIKUMINHEITON  
MM-KILPAILUT
Farmarissa kilpaillaan myös maailman-
mestaruuksista. Ensimmäisinä näyttely-
päivinä voit vielä osallistua karsintoihin. 
Finaali käydään lauantaina. 
 

METSÄOSASTOLLA
•  Torstaina naistenpäivä,  

muun muassa halonhakkuukisat.
• Ohjelmalava on CLT-puuta, tulevai-

suuden puurakentamismateriaalia.
• Metsälavan haastatteluissa mm. 

elinkeinoministeri Mika Lintilä.  

OSTA OMA HEVONEN!
Farmarista Kuninkuusraveihin hevos-
kimpan osuuksia on myynnissä Farma-
rissa. Voit tutustua paikan päällä tähän 
kaksivuotiaaseen varsaan.  

KIIPEILYKILIT
Kiipeilevät kilit nähtävissä rantalaitu-
men läheisyydessä. 

KEPPIHEVOSKILPAILUT
Viritä kotona keppihevonen kisakun-
toon ja tule mukaan kisaamaan. Seu-
raa kisailmoittelua kotisivuiltamme  
www.farmari.net

ALKUPERÄISROTUOSASTO
Farmarissa näyttävä alkuperäisrotuosas-
to rantalaitumella. Luonnonvarakeskuk-
sen tutkijat ovat osastolla mukana kerto-
massa muun muassa miten lehmän ja 
ihmisen tiet ovat kohdanneet. 

Poimintoja  
Farmarin ohjelmasta

”Tule luomuosastolle keskustelemaan       luomutuottajien kanssa!

www.farmari.net

”Karitsankesyttäjä-kilpailu

”Valtakunnallinen lypsykarjanäyttely
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LYPSYKARJA
Lypsykarjakehässä tapahtuu päivittäin. 
Kehässä esittäytyy lypsyrotuja. Karjan-
käsittelijät ottavat mittaa toisistaan 
erilaisissa kilpailuissa. Valtakunnallinen 
lypsykarjanäyttely tarjoaa ammattiasiaa 
ja tietoa lypsyrotuihin liittyen.

• Keskiviikko on suomenkarjapäivä, 
jolloin kehässä järjestetään rodun 
näyttely ja kuullaan tarinoita suo-
menkarjasta.

• Torstaina lypsykarjakehässä on 
vuorossa ayrshire-rodun näyttely ja 
hiehoagility yhteistyökumppaneill

• Perjantaina karjankäsittelykilpailut, 
nuorille Junior Handler ja nuorille 
aikuisille Showmanship sekä Young 
Breeders

• Lauantaina kehässä järjestetään 
holstein-rodun vuosinäyttely sekä 
jersey ja brown swiss rodun näyttely

 
Lypsykarjakehässä järjestetään myös 
muita kilpailuja. Haastekilpailuna  

”farmarin” vetokilpailu, jossa  maata-
louden sidosryhmät vetävät köyttä. 

Nännikumin heiton MM-kilpailu hui-
pentuu Farmariin.

LIHAKARJA
Lihakarjaosastolla on esittelyssä useita 
rotuja sekä paimennus- ja lännenrat-
sastusnäytöksiä hevosilla. Lihakarja-
osastolle on tulossa karjaa seitsemästä 
eri lihakarjarodusta: hereford, limousin, 
charolais, simmental, aberdeen angus, 
highland cattle ja galloway.

• Päivittäin kehässä on hevosten 
ja karjan yhteistyötä paimennus-
näytöksissä, joissa lännenhevoset 
paimentavat karjaa.

• Perjantaina hereford-rodun vuo-
sinäyttelyn avajaiset

• Lauantaina Junior Handler ja 
Showmanship-karjankäsittely-
kilpailut liharotuisilla naudoilla

• Kehässä pihvikarjan rakennear-
vostelua  sekä liharotujen esittelyä

HEVOSET
Hevososaston teemana on hevosten 
hyvinvointi.
• Työnäytöksiä, lännenratsastusta 

Näyttävä kotieläinosasto
Farmarissa on laaja ja näyttävä kotieläinkenttä. Esillä on lypsykarja- ja lihakarjarotuja, hevosia, lampaita,  
sikoja, alpakoita ja siipikarjaa. Alueella järjestetään rotuesittelyjä ja näyttelyitä ja muuta eläimiin liittyvää 
oheisohjelmaa ammattiasiaa unohtamatta. Lue lisää: www.farmari.net

Farmarissa järjestetään valtakunnallinen lypsykarjanäyttely.
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FARMARISSA NÄHDÄÄN ihmisen 
ja hevosen välistä herkkyyttä, kehon-
kieltä ja läsnäoloa parhaimmillaan. 
Tanssi-liiketerapeutti ja Luovuuden 
Lakeus yrityksen perustaja Sonja 
Jokiranta kutsuu Aava suomenhe-
vosen tanssiin. 
 – Aava-hevonen on syntynyt ja 
kasvanut Toiskassa, joka on lasten-
suojeluun erikoistunut perheyritys 
Koskenkorvalla. Toiskassa järjeste-
tään esimerkiksi monenlaista hevos-
toimintaa tähän liittyen ja tanssiesi-
tys Farmarissa toteutetaan Toiskan 

ja osittain Elämänmaku -hankkeen 
kautta. Esityksen tarkoituksena on 
osoittaa, miten herkkä hevonen 
on ja miten se ymmärtää ihmisen 
kehonkieltä ja energiaa erittäin hy-
vin, kertoo Elämänmaku –hankkeen 
koordinaattori Osku Ketola. 

Tanssin tavoite on autenttinen liike 
hevosen kanssa ja liikkeen pohjana 
on perinteinen maastakäsin tapah-
tuva hevosenkäsittelytaito.   
    – Hevonen lähtee kutsun voimasta 
tanssiin ilman voimaa, täysin omas-
ta tahdostaan. Siitä syntyy yhteys 
hevosen ja tanssijan välille, Ketola 
selventää.

Tanssii hevosen kanssa nähdään 
päivittäin Farmarissa. 

ja muun muassa tanssia hevosen 
kanssa.

• Hevosen kengitystä ja valjastusta. 
• Maailman suurin ja pienin hevosro-

tu esittelyssä.
• Etelä-Pohjanmaan Hevosjalostus-

liitto ry:n ja Farmari 2017:n keväällä 
hankkima, 2-vuotias suomenhevos-
kimppavarsa. Kimppavarsasta on 
mahdollisuus ostaa osuuksia. 

LAMPAAT
Lammasosastolla on luvassa rotuesit-
telyiden lisäksi paimennusnäytöksiä ja 
kilpailuja.
• Perjantaina karitsankesyttäjäkilpailu
• Lauantaina lampaan kerinnän SM-

kisat, joissa Suomen mestarit ottavat 
mittaa toisistaan. SM-kilpailu käydään 
kansainvälisten sääntöjen mukaan ja 
mukana on myös avoin sarja. 

Suomalainen alkuperäiskarja muistuttaa satavuotiaan Suomen historiasta. Tänäkin 
vuonna alkuperäiskarjaa on nähtävillä laitumella joen rannassa. Laitumella on itäsuo-
menkarjaa, länsisuomenkarjaa ja pohjoissuomen karjaa.

Sikaosastolla pääsee tutustumaan emakoihin, lihasikoihin ja suureen karjuun. Paikalla 
asiantuntijoita keskustelemassa nykyaikaisesta sikataloudesta.

Lue lisää: 
farmari.net

Tanssii hevosen kanssa

”Lauantaina lampaan kerinnän SM-kilpailut

Tanssi hevosen kanssa vaatii läsnäoloa ja yhteistä energiaa.
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FARMARIN KONEKENTTÄ on levit-
täytynyt laajemmalle alueelle kuin 
aiemmin. Konekenttä esittelee mo-
nipuolisesti maatalouskoneita. Alu-
eella ovat esillä myös maanrakennus-
puolen koneet, kaivurit, trukit sekä 
kurottajat. Suurimmat traktorimerkit 
saapuvat konekentälle. Alueella on 

mahdollisuus tutustua uusiin maata-
loustekniikan innovaatioihin. Metsä-
osasto ja energiapuoli tarjoavat katsa-
uksen uusiin metsätalouden koneisiin, 
keksintöihin ja energiatuotannon kei-
noihin, mm. bioenergian tuotantoon. 
Farmarissa on myös tuttuun tapaan 
vanhat koneet -osasto. 

SEINÄJOKI AREENAN UUSI PUOLI 
on varattu Maku- ja Taito-osastoille. 
Maku-osastolla saa hyvän katsauk-
sen eteläpohjalaiseen ruuantuo-
tantoon. Alueelta voi ostaa mukaan 
lähellä tuotettua kotimaista ruokaa.
  - Maku-osasto nostaa esille Etelä-
Pohjanmaan merkitystä kansallises-
sa ruoantuotannossa. Alueelle on 
kerätty laaja kattaus makuelämyksiä 
lähialueilta, kertoo Suvi Mäki-Pirilä 

Into Seinäjoelta. Lähiruokatorin tar-
jonta ei rajoitu pelkkään ruoanmyyn-
tiin, vaan lisäksi alueen ohjelmalaval-
le on varattu monipuolista ohjelmaa. 

Etelä-Pohjanmaa on merkittävä ruu-
an vientimaakunta, sillä tuotannos-
ta 2/3 menee muualle Suomeen ja  
16 % Suomen elintarviketeollisuu-
den liikevaihdosta sijaitsee Etelä- 
Pohjanmaalla. 

FARMARIN TAITOALUE ON käsityö-
messujen kaltainen osasto. Se kokoaa 
yhteen ison joukon alan yrittäjiä tuot-
teineen ja esittelee käsillä tekemisen 
kuumimpia trendejä niin tekniikoissa 
kuin materiaaleissakin. Ohjelmalavalla 
on tarjolla erilaisia haastatteluja muun 
muassa Olga Temosen johdolla. 

TAITO-ALUEELLA ON
• käsityön ja askartelun uusia työväli-

neitä ja materiaaleja.
• vinkkejä ja ideoita tekemiseen.
• yhteisöllinen ”Minun maaseutuni”-teos, 

jonka tekemisessä voit olla mukana.

• huomioitu satavuotias Suomi, sillä 
Suomi 100-vuosi näkyy juhlavuo-
teen liittyvinä valmistuotteina sekä 
materiaaleina. 

• miniryijynäyttely, voit myös ostaa 
mukaasi oman ryijykehikon.

• tekemistä lapsille ja nuorille 
käsityö- ja muotoilukoulu Näpin 
opastamana.  

• myynnissä tekemispaketti  
lehmärasoista.

 
Tervetuloa yhdessä inspiroitumaan 
ja ihastumaan! 

Konekentällä  
uusimmat koneet  
ja maataloustekniikkaa

Suomalaista lähiruokaa
syödään yhdessä ja hyvin

Taitoalueella on käsityömessut
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TULE KOKEMAAN KESÄN AINOA 
ja aito maatalousnäyttely. Tarjoamme 
innostavaa asiaa ja elämyksiä maa- ja 
kotitalousnaisten teemojen puitteissa:
• Seuraa inspiroivia esityksiä näy-

töskeittiössämme.
• Risteile jokilaivalla ja opi lisää ve-

sistöasioista.
• Hyppää Hyyppään vievään bussiin 

perjantaina.
• Tapaa Olga Temonen ja asiantun-

tijamme.
• Nauti laajojen Taito- ja Maku-alu-

eiden tarjonnasta.
• Osallistu kattauskilpailun voitta-

jan äänestykseen.
• Shoppaa järjestötuotteita.
• Levähdä maa- ja kotitalousnaisten 

VIP-tilassa. 

NÄYTÖSKEITTIÖ
Asta Asunmaa emännöi näytöskeittiö-
tämme. Hän innostaa kaikkia kokkaa-
maan ja syömään yhdessä. Asta muun 
muassa innostaa puremaan perunaa, 
ennakoi syksyn kekriaikaa ja muotoilee 
uusiksi kansallisruokaamme ruisleipää. 
Istahda hetkeksi seuraamaan mielen-
kiintoista ohjelmaa!

VESIASIAA LAINEILLA
Vesi- ja ympäristöhankkeemme järjes-
tävät teemaristeilyjä Kaanaa-linesin 

jokilaivalla Farmarin aikana. Teemaris-
teilyllä tutustutaan hankekohtaisesti 
vesistöteemaan esittelijän ja kuvien 
avulla sekä nautitaan Seinäjoen mai-
semista ja sen tarinoista. Maksuton.

HYYPÄN 
MAISEMAKYLÄKIERROS
Perjantaina lähtee Farmari-alueen 
kupeesta bussi, joka vie opintomat-
kalaisia Kauhajoen maisemakylään 
Hyyppään. Näe ja koe mielenkiintoisia 
maisema- ja vesistökohteita, Highland-
karjatila sekä hörppää retkikahvit. Läh-
tö ja paluu ovat Farmarin aukioloajan 
puitteissa. Järjestajinä Uhma- ja Kol-
men Vyyhti -hankkeet. Maisemakierros 
on maksuton.

TAPAA OLGA JA MONTA MUUTA
Näyttelyemäntämme Olga Temonen 
piipahtelee tervehtimässä maa- ja 
kotitalousnaisia. Maa- ja kotitalous-
naisten asiantuntijat ovat myös tavat-
tavissa sisäosastollamme Areenassa. 
Tulehan jututtamaan!

TAITO- JA MAKU-ALUEET
Farmari on kuin maatuska – tapah-
tumia tapahtuman sisällä. Areenan 
sisällä Taito-alue kutkuttaa käsityön 
ystävien mieltä. Maku-alueella on esil-
lä suomalaista ruokaa ja ruokatietoa 

monissa eri muodoissa. Suunnittele 
Farmari-käyntisi etukäteen, jotta ehdit 
nähdä haluamasi osastot!

KATTAUSKILPAILU
Olemme kutsuneet eteläpohjalaisia 
kumppaneitamme mukaan kattauskil-
pailuun. Tule tutustumaan hauskoihin 
ja oivaltaviin kattauskokonaisuuksiin! 
Kattauskilpailun voittaa eniten yleisön 
ääniä saanut. Äänestäjien kesken arvo-
taan kiva palkinto.

MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN 
PUOTI
Maa- ja kotitalousnaisten puodissa on 
saatavilla maa- ja kotitalousnaisten jär-
jestötuotteet – tule, hypistele ja hanki 
ne ilman lähetys- ja käsittelykuluja!  

Puodissa on myös hyviä tarjouksia mm. 
Koti ja maaseutu -lehdestä.

MAA- JA KOTITALOUSNAISET = 
VERY IMPORTANT PEOPLE
Maa- ja kotitalousnaisten oma VIP-tila 
on avoinna vain järjestömme jäsenille. 
Tule lepuuttamaan jalkojasi ja tapaa-
maan muita maa- ja kotitalousnaisia! 

Maa- ja kotitalousnainen:  
innostu farmarista!



- KYLLÄ SITÄ TÄYTYY uskoa alan tu-
levaisuuteen, kun on tullut tehtyä iso-
ja investointejakin tilalla, Jussi Kan-
gas naurahtaa.  Lapuan Hellanmaalla  
sijaitsevalle tilalle on vuonna 1987 
valmistunut ensimmäinen broileri-
halli, ja lisää on rakennettu, viimeksi 
vuonna 2013.

– Broilerin kulutus on kasvussa, 
sen puolesta pitäisi olla hyvät näky-
mät. Kuitenkin hintataso on pitkässä 
juoksussa pudonnut, Kangas pohtii. 
Hallien lisäksi tilalle on 2016 investoi-

Huhtaloiden tilalla yhdistyvät hevostalous ja maidontuotanto. 
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Maidontuotantoa ja ratsastusterapiaa

Kankaan tilalla pääsee tutustu-
maan uuteen viljakuivuriin ja  
peltolohkokokeisiin 

HUHTALOIDEN Kauhavalla sijaitse- 
vassa tilassa on erityistä sen monipuo-
lisuus, sillä tilalla yhdistyvät maidon-
tuotanto ja hevostalouden eri muo-
dot.

Tällä hetkellä Huhtaloilla on 60 
lypsyssä olevaa lehmää ja lisäksi nuor-
karjaa, hevosia tilalla on kymmenen, 
joista puolet vuokrahevosia. Tilalla 
oleva lypsykarjapihatto on esimerkki  
simppelistä ja toimivasta navetasta. 

– Tila sai Sarka-messujen vierailu- 
kohteena ollessa kehuja, vaikka pi-
hatto oli silloin kesken, Jarmo kertoo.  
Tilan lypsykarjapihatto valmistui luo-
muvaatimuksia mukaillen vuonna 
2015, sillä Huhtaloiden toiveena on 
ollut saada oma luomumaitotila. Pel-
lot siirrettiin luomuun jo vuonna 2010. 

– Uusia luomumaitotiloja ei Venäjä- 
pakotteiden vuoksi otettu silloin Vali- 
olle, kun saimme pihaton valmiiksi,  
joten luomutuotantoon siirtymi-
nen viivästyi, Jarmo kertoo. Tila on 
siirtymävaiheessa oleva luomutila  
ja kesäkuusta lähtien tilan tuottama  
maito luokitellaan luomuksi. Huhta- 
loilla on vahva usko luomutuotan-
toon. 

– Luomumaidon tuotannon näky-
mät ovat hyvät, sille on menekkiä ja 
tarvetta, Jarmo pohtii.  

HEVOSIA JA MAIDON- 
TUOTANTOA
Jarmo Huhtala aloitti maidontuotan-
toon keskittyneen tilan pidon Kauha-
van Jylhässä vuonna 2003. 

HUHTALAN TILA on yksi 
Farmarin vierailukohteista ja  
tilalla pääsee vierailemaan 
to-pe 15.–16.6. klo 10–14 väli-
senä aikana. 

Ennakkoilmoittautumiset  
vierailulle osoitteeseen:  
jarmo_huhtala@hotmail.com 

Lue lisää: farmari.net

–Aloitin siinä armeijan jälkeen  
heti, tila siirtyi tuolloin sukupolven-
vaihdoksen kautta minulle. Tila on äi-
tini kotitila, jonne isäni tuli isännäksi,  
Jarmo muistelee. Vuodesta 2006 läh-
tien tilanpitoon mukaan tuli vaimo 
Sanna ja hänen mukanaan tulivat 
myös hevoset ja niihin liittyvä yritys-
toiminta. Huhtaloiden Wanaha Talli 

Kova usko broilerialaan

-niminen yritys tarjoaa ratsastustera-
piaa, juhla-ajeluja sekä vuokrapaikko-
ja hevosille. 

– Ollaan esimerkiksi tehty hääaje-
lutuksia sekä eläkkeellesiirtymisajelu-
ja, Jarmo kertoo. Tilan vanha parsina-
vetta on muutettu hevostalliksi ja osa 
hevosista saa ulkoilla yötä päivää va-
paasti pihatossa. 

Farmarin tilakohteissa eteläpohjalaista huippuosaamista

tu uusi stand alone  -tyyppinen viljan-
kuivaaja, jossa on biouuni.

Jussi Kangas aloitti 2012 broileriti-
lan isäntänä. Tällä hetkellä kanoja on 
kasvatuksessa noin 95 000 kerrallaan 
ja peltoa tilalla on 140 hehtaarin ver-
ran. Tilalla viljellään lintujen ravinnok-
si kasvatettavan kevätvehnän lisäksi 
ruista, kauraa, ohraa ja öljykasveja. 

– Broilerintuotanto on päätuotan-
tosuunta tilalla, mutta kasvintuotanto 
ja broilerintuotanto tukevat toisiaan. 
Kasvien lannoitetta saadaan tilan lin-
nuilta, Kangas selventää. 

KOHDE 2.

KANKAAN TILA on Farmari- 
tapahtuman ajan vierailukohtee-
na. Tilalla pääsee vierailemaan 
jokaisena tapahtumapäivänä ja 
tilalla järjestetään kaksi tietoiskua  
päivittäin kasvinsuojeluun liittyen,  
sekä erilaisia peltolohkokokeita 
rukiilla ja kevätvehnällä. 

Lue lisää: farmari.net

KOHDE 3.
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FARMARIN VIERAILUKOHTEET
Farmari-näyttely levittäytyy myös tapahtuma-alueen ulkopuolelle, sillä lähialueelle on valittu mielen- 
kiintoisia vierailukohteita. Vierailukohteissa on maatiloja sekä maaseutuyrityksiä, joissa pääsee  
tutustumaan aitoon maaseutuliiketoimintaan.  Mukaan on valittu kahdeksan vierailukohdetta.Ku
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1.   JUHA JA LIISA VUORELAN KOSKENOJAN TILA OY 
   Jalasjärvi, Pärintie 64, 61270 Luopajärvi
  Ennakkoilmoittautumiset torstaille: Juha Vuorela 0500 669 672 
  Vierailupäivät: to 15.6., ennakkoilmoittautuminen, la 17.6. 11–17. 

  Koskenojan maatila on tottunut vierailijoihin. Tila tarjoaa erinomaiset mah-
dollisuudet päästä seuraamaan läheltä miten tämän päivän lypsykarja viet-
tää päivänsä. Nykyaikainen, ilmava ja tilava navetta takaa eläinten viihtyvyy-
den ja tarjoaa nähtävää. 

2.  JARMO JA SANNA HUHTALAN MAATILA JA TALLI
 Kauhava, Vähälahdentie 21, 62230 Kauhava
 Ennakkoilmoittautumiset: Jarmo Huhtala,  

jarmo_huhtala@gmail.com
  Vierailupäivät: to-pe 15.–16.6. klo 10–14

5.  TIMO JA VIRPI MYLLYMÄEN MAATILA
 Kauhajoki,  Myllymäen Peruna Oy
 Nirvan-Kokontie 258, 61980 Päntäne
 Tiedustelut: Timo Myllymäki 040 506 6638 &  

Virpi Myllymäki 0400 701 250
 Vierailupäivät: to-pe 15.–16.6. klo 10–14 

 Myllymäen maatilalla Kauhajoella viljellään siemenperunaa ja Myllymäen 
Peruna Oy onkin Suomen neljänneksi suurin siemenperunayhtiö.  Perunan  

lisäksi tilalla on viljelyssä siemenviljaa, kevätrapsia, sanee-
rauskasvia, suojavyöhykenurmea ja 
muita luonnonhoitopeltoja. Tilalla voi 
tutustua erilaisiin lämpimien varasto-
jen rakennusratkaisuihin, siemenperu-
napakkaamoon ja kasvinviljelyyn eri-
koistuneeseen maatilaan. 

     6.  ALTIA OYJ
 Koskenkorva, Santavuorentie 11,  
 61330 Koskenkorva
 Ennakkoilmoittautumiset: 
 altiaindustrial@altiagroup.com
 Vierailupäivät: 
 pe-la 16.–17.6. klo 9.00, 12.00 ja 15.00

 Altian Koskenkorvan tehdas sijaitsee Ilmajoella Koskenkorvan kylässä. Teh-
das tuottaa viljaviinaa, tärkkelystä, eläinrehujen raaka-ainetta ja hiilidiok-
sidia ja tehtaalla hyödynnetään kotimainen ohra sataprosenttisesti. Yritys 
työllistää yhdessä tehdasalueen muiden yritysten kanssa suoraan yli  100 
henkilöä Koskenkorvalla.

7.  ETELÄ-POHJANMAAN TRAKTORIMUSEO
 Nurmo, Keski-Nurmontie 79, 60550 Nurmo
 Tiedustelut & ryhmien ilmoittautumiset:  

Matti Jaskari 0400165 568
 Vierailupäivät: ke-to 14.–15.6 klo 10–18, pe 16.6. klo 10–19 ja 
 la 17.6. klo 10– 17 
 Pääsymaksu: 5 €/hlö (opastuksen kanssa 10 €), lapset alle 10 v ilmaiseksi, 

ryhmät ilmoittautuvat etukäteen

 Seinäjoen Nurmossa sijaitsee traktorimiehen ja masinistin 
unelmapaikka Etelä-Pohjanmaan traktorimuseo. Yrittäjä Mat-
ti Jaskari on hankkinut 150 traktorin yksityiskokoelman noin  
30 vuoden aikana ja tänä päivänä museossa on nähtävillä yli 
120 kunnostettua ja käyntikuntoista traktoria.

8. RIVER HILL’S HIGHLAND
 Kauhajoki, Niemeläntie 42, 61940 Hyyppä
 Ennakkoilmoittautumiset: 
 Johanna Rotola-Pukkila 040 726 7725

 Vierailupäivä: pe 16.6. klo 10.00–14.00

Kauhajoella, Hyypänjokilaaksossa sijaitsevalla River Hill’s Highland maatilalla  
perinnebiotoopit, maisemanhoito ja vesiensuojelu ovat olennainen osa vie-
railukohdetta. Tilalla voi tutustua myös pitkäturkkiseen karjarotuun, ylä-
maankarjaan, joka hoitaa ja laiduntaa aluetta. Valtakunnallisesti arvokkaalla 
Hyypän alueella on laaksoja ja mielenkiintoisia pinnanmuodostumia, jotka 
tarjoavat mielenkiintoista nähtävää.  

www.farmari.net

  Huhtaloiden Kauhavalla sijaitsevalla, siirtymä-
vaiheessa olevalla luomumaitotilalla on sekä  
karjaa että hevosia. Monipuolisella tilalla pää-
see tutustumaan hevosiin, joista osa ulkoi-
lee yötä päivää tilan pihatossa. Huhtaloiden  
Wanaha Talli -yritys tarjoaa vuokrapaikkojen  
lisäksi myös ratsastusterapiaa ja juhla-ajeluja. 

3.  JUSSI KANKAAN MAATILA
 Lapua, Vaasantie 624, 62130 Lapua 
 Tiedustelut: Jussi Kangas 050 599 1931
 Vierailupäivät: ke-la 14.–17.6., ei ennakkoilmoittautumista

 Jussi Kangas pitää broileritilaa Lapualla ja kasvattaa lin-
tujen tarvitseman kevätvehnän itse. Tilalla on panostettu 
myös viljan käsittelyyn, joten tilalla on mahdollista tutus-
tua uuteen stand alone -tyyppiseen viljakuivuriin. Tilalla on 
kasvinsuojelun tilakokeita.

4.  SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTIN 
 MAATALOUSOPPILAITOS
 Kauhajoki, Kyntäjäntien toimipiste
 Kyntäjäntie 6, 61801 Kauhajoki
 Ennakkoilmoittautumiset: mol@saiedu.fi
 Vierailupäivät: to-pe 15.–16.6. klo 9–15

 Suupohjan ammatti-instituutin maatalous-
oppilaitoksessa Kauhajoella on mahdollista 
opiskella mm. maaseutuyrittäjäksi, eläinten-
hoitajaksi tai puutarhuriksi. Oppilaitos uskoo  
vahvasti maatalouden tulevaisuuteen,  
joten oppilaitos on tehnyt merkittäviä in-
vestointeja esimerkiksi robottinavetan  
sekä biokaasulaitoksen rakentamiseen. 
Maatalousoppilaitoksessa pääsee tutus-
tumaan opetusmaa-
tilan sekä biokaasu-
laitoksen toimintaan. 

Lue lisää vierailukohteista: farmari.net
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Kuvat vierailutilojen ja -yritystenKuvat: vierailutilat ja -yritykset
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Jokainen pelto on omanlai-
sensa ja muodostunut pitkän 
aikavälin olosuhteiden sum-
mana. Etelä-Pohjanmaalla 

eloperäisten maiden erityispiirre 
on osittain hajonneen kasvijätteen 
kerrostuminen vettä läpäisemättö-
mäksi patjaksi ruokamultakerrok-
sen alapuolelle. 

HUOPAKERROS HAITTAA 

Pellossa huopamainen kasvijäte-
kerros estää ruokamultakerroksen 
kuivumista, vaikka salaojitus olisi-
kin toimiva (kuva 1).  Märkänä py-
syvä maa on alttiina tiivistymiselle 
ja mururakenteen luhistumiselle. 
Lisäksi märkyys aiheuttaa hapet-
tomuutta ja estää kasvien juuriston 
kasvua ja heikentää sitä kautta kas-
vien ravinteiden ottoa. 

ILMAKUVAT APUNA 

Googlen karttapalvelu maps.google.
fi ja Maanmittauslaitoksen www.
paikkatietoikkuna.fi tarjoavat il-
makuvia, jotka on otettu eri aikoina. 
Sopivalla ajoituksella maan kuiva-
tustilanteen ongelmat näkyvät ku-
vissa selvästi. Paikkatietoikkunassa 
ilmakuviin voi lisätä muutakin ai-
neistoa, kuten peruskarttojen kor-
keuskäyrät. Silloin pääsee tarkaste-
lemaan, näkyvätkö ongelmat jollain 
tietyllä, alavammalla kohdalla. 

ES IMERKKILOHKON TAPAUKSESSA 
(kuva 2) ongelmat näkyvät lohkon 
alimmassa osassa ja samalla kor-
keudella myös naapurilohkoilla. 
Alueelta löytyi kaivettaessa noin 
25-35 cm syvyydestä ohuehko huo-
pamainen kerros, joka ei läpäise 
juurikaan vettä. 
 
MITEN TILANNE KORJATAAN?

Ensiksi kartoitetaan ongelma. Ilma-
kuvat paljastavat, millä alueella on-
gelmaa voi esiintyä. Sen jälkeen on 
selvitettävä, missä syvyydessä vettä 
läpäisemätön kerros on. Tiivisty-
mistä poiketen huopakerroksen me-
kaaninen vastus on alhainen, joten 
penetrometristä on vain vähän apua 
kerroksen tunnistamisessa. Matalat 
kerrokset voi paikantaa kaivamalla 
lapiolla noin 0,5 metrin syvyisen 
kuopan. Hiukan syvemmälle ja 
nopeammin pääsee ottamalla maa-
näytekairalla toistuvasti näytteitä 
samasta kuopasta kuoppaa syven-
täen. Syvemmälle tutkittaessa tar-
vitaan jo maakaira tai kaivinkone. 

ONGELMAN RATKAISU RIIPPUU  pal-
jolti siitä, missä syvyydessä huo-
pakerros on. Matalan kerroksen 
voi rikkoa esimerkiksi jankkurilla 
tai kyntöauraan liitettävällä syvä-
kuohkeutusterällä. Myyräauralla 
päästään jo 70-80 cm syvyyteen. 

Jos huopakerros on tätä syvemmäl-
lä, voi olla järkevintä tehdä salaoji-
tukseen sorasilmiä ja varmistaa sitä 
kautta veden pääsy ojastoon.

OLE TKO R ATK A IS SUT  turvehuo-
paongelman omilla pelloillasi? 
Miten ja kuinka ratkaisu on toimi-
nut pidemmällä aikavälillä? Ker-
ro kokemuksistasi ja ota yhteyttä: 
tuomas.j.mattila@gmail.com tai 
jukka.rajala@helsinki.fi 

PELTO

LÖYTYYKÖ PELLOILTASI KATTOHUOPAA?

TUOMAS MATTILA

JUKKA RAJALA

KUVA 1. Liuskeisesti kerrostunut, 
heikosti hajonnut kasvijäte voi olla 
todella heikosti vettä läpäisevää. 
Kuvat: Jukka Rajala.  
 

KUVA 2 .  Esimerkkilohkon alaosassa 
on alue, jossa kasvu on selvästi ilma-
kuvien perusteella heikkoa. Alueelta 
koekuopista löytyi huopamaista, 
vettä läpäisemätöntä kasvijätettä.

LISÄTIETOJA  
OSMO -HANKKEESTA

Jukka Rajala 
Helsingin yliopisto,  
Ruralia-instituutti 
jukka.rajala@helsinki.fi 
044 303 2210

Jari Luokkakallio 
ProAgria Etelä-Pohjanmaa 
jari.luokkakallio@proagria.fi 
0400 297 235

Erkki Vihonen 
ProAgria Etelä-Pohjanmaa 
erkki.vihonen@proagria.fi 
040 678 7689 

Maanäytteiden keräilypisteet Etelä-Pohjan-
maalla ja aikataulu osoitteesta www.hortilab.fi

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

Viljojen ja rehujen valkuaisanalyysit!

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 23.3-15.6!
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PELTO

Y mpäristökorvausjärjestelmään 
liittyneen tilan pitää tehdä 
itsearviointina peltomaan 
laatutesti kaikista yli 0,5 

hehtaarin peruslohkoista.  Peltomaan 
laatutesti tulee tehdä kolmannen si-
toumusvuoden loppuun mennessä. 
Muista tehdä peltomaan laatutestin 
itsearviointi kasvukaudella 2017. Loh-
kokohtaiset laatutestit tulee palauttaa 
kunnan maaseutuviranomaiselle 
30. huhtikuuta 2018 mennessä. 

MITEN PELTOMAAN LAATUTESTI TEHDÄÄN? 

Peltomaan laatutestissä arvioidaan 

pellon yleistä kasvukuntoa, vil-
jelytoimia, maan ominaisuuksia, 
ravinnepitoisuuksia sekä peruspa-
rannustoimia. Viljelijä voi tehdä 
laatutestin lohkolle itse. Ympäris-
tösitoumuksen peltomaan laatutesti 
itsearviointilomake (nro 480) löytyy 
www.suomi.fi palvelusta.

PELTOMA AN L A ATUTEST I  TO IMI I 

muistityökaluna maan kasvukun-
non parantamiseen tähtäävien toi-
menpiteiden suunnittelussa. 

Hiiva mikä pitää 
lupauksensa!

Kuumakäsittelyä kestävä elävä hiiva

Lisätietoja, ota yhteyttä
Oy Farmika Ab
08700 Lohja
p. 0400-616151 , 050-4147299
info@farmika.fi

●

●

● ● Lesaffren jalostama 
hiivakanta NCYC 
Sc47 / CNCM I-4407

Lehmän päivä-
annos vain 5g/pv

● Annostelu tasaisesti 
rehuun sekoitettuna 
esim. rehutehtaan, 
kivennäisen 
valmistajan tai 
rahtimyllärin avus-
tuksella 

Hyödyt. 



Valmistaja

Maailman johtava hiivatuotteiden valmistaja

 Vaikutustapa.
Säilyttää  pötsin pH:n
optimaalisella tasolla.

 Vähentää hapanpötsin 
riskiä.
Suosii mikrobien 
uudiskasvua.

Pötsin toiminta tehostuu
ja energiaa syntyy  enemmän 
lihasten ja utareen käyttöön.

 Lisää maidon määrää.
Parantaa kasvua ja tehostaa 

rehun hyväksikäyttöä.
Kysy elävää hiivaa (Actisafia)

rehun toimittajaltasi.

Laadukas 
probiootti 
edistämään 
eläintesi 
terveyttä 

HYYPÄNJOKILAAKSO ON VALTAKUNNALLISESTI ARVOKAS , luonnon-
suojelulain mukainen maisemanhoitoalue. Perjantaina 16.6.2017 Kol-
men Vyyhti ja UHMA -hankkeet järjestävät tutustumiskierroksen Hyy-
pänjokilaakson maisemanhoito- ja vesiensuojelukohteisiin. Vierailu 
Farmarin tilakohteeseen, Riverhill´s Highland luomukotieläintilalle, 
josta voit ostaa tilan lihaa pakasteena ja säilykkeenä. Lähtö Seinäjoelta 
klo 13.00. Tapahtuma on maksuton. Bussikuljetusta ja kahvitarjoilua 
varten ennakkoilmoittautuminen: satu.jarvenpaa@vesiensuojelu.fi, 
p. 044 777 8839 

JARI LUOKKAKALLIO 

asiantuntija, kasvintuotanto

Kenen pitää tehdä 
PELTOMAAN 
LAATUTESTI?

VILJELIJÄN ITSE TEKEMÄÄ  pelto-
maan laatutestiä voidaan täydentää 
tarvittaessa maan rakenteen ja pel-
lon kasvukunnon arviointipalvelulla. 
Maanrakennekartoitus on osa Neuvo 
2020 -palvelua. Sateiset viljelyvuodet 
ovat lisänneet maan rakenneongel-
mia. Maan rakenne- ja kasvukunto-
kartoituksessa pyritään selvittämään 
pellon ongelmakohdat ja löytämään 
tarvittavat toimenpiteet ongelmien 
korjaamiseksi.

MAAN TIIVISTYMINEN SELVITETÄÄN 
lapiolla ja penetrometrillä. Lapio on 
helpoin tapa selvittää maan kuntoa. 
Maan mururakenne, maan rakenne, 
maan tiiviys, jankko, olkien hajoamis-
nopeus, veden läpäisynopeus, kasvi-
en juuret sekä lierojen määrä kerto-
vat maasta paljon. Lapioanalyysiä 
näppärämpi laite maan tiivistymien 
selvittämiseen on penetrometri, joka 
mittaa maan tiiviyttä. Pellon tiiviys 
kertoo paljon maan kasvukunnosta. 

Yksinkertaistettuna liian tiivis maa 
heikentää kasvien kasvua ja sadon 
muodostusta.  Muokkauskerroksen 
alapuolinen tiivis kerros jankko hei-
kentää maan vesitaloutta. Sateen jäl-
keen pelto kuivaa hitaasti ja poudal-
la tiivis jankko estää kasvien juurten 
kasvua ja veden saantia. Paras aika 
pellon laatutestin suorittamiseen on 
juhannuksen jälkeen loppukesä ja al-
kusyksy. Neuvo 2020 -palveluna teh-
tävä maan rakennekartoitus sisältää 
myös toimenpide-ehdotuksen mah-
dollisten ongelmien korjaamiseksi.

MAAN RAKENTEEN JA KASVUKUNNON 
ARVIOINTI NEUVO 2020 -PALVELUNA

MAISEMARETKI KAUHAJOEN HYYPÄNJOKILAAKSOON!



Ratas-hanke

• Tavoitteena tiloille: paremmat rutiinit ja työhön sitoutuminen,   
 tehokkaampi varaston hallinta ja järjestys, työn- ja ajansäästö   
 koneiden korjauksessa

•  Pehmeitä tuloksia: parempi kommunikointi, työympäristö,  
 työtyytyväisyys, henkilökunnan kehitys ja eläinten hyvinvointi

•  Kohderyhmä: eteläpohjalaiset maidon- ja naudanlihantuottajat  
 sekä porsastuotanto- ja yhdistelmäsikalatilat

•  Toteuttajat: TTS ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa
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Jaakko ja Laura Lammin tilalla Ylistarossa puntaroitiin viime vuonna kahden vaihtoehdon välillä: 
laajentaako tuotantoa toisella robotilla vai siirtyä maidontuotannossa luomuun. He valitsivat 
jälkimmäisen ja huomasivat, että maitomäärät ovat kehittyneet ja byrokratiakin on hallittavissa. 

J 
aakko ja Laura Lammi siirsivät pel-
lot luomuun vuonna 2012. Maidon-
tuotannon siirtymävaihe luomuun 
alkoi neljä vuotta myöhemmin, 
marraskuussa 2016. Tilalla olisi 
ollut mahdollisuus lähteä luomu-
maidontuotantoon jo aiemmin.

– Alkuun laiduntamisen toteuttaminen sekä 
peltoviljelyn onnistuminen luomussa mietityt-
tivät, muistelevat Lammit.

Lisäksi tilalla ei ollut aiemmin varastossa luomu-
viljaa, vaan Lammit olisivat olleet ostorehujen 
varassa.  Aiempina vuosina luomutuotantoon 
siirtymiseen ei ollut niin suurta taloudellista kiin-
nostusta kuin nyt tavanomaisen maidon hinnan 
laskiessa. 

2000 LITRAA ROBOTILTA

Jaakko ja Laura muistelevat, että muutokset 
kotieläintuotannossa olivat luomutuotantoon 
siirryttäessä paljon pienemmät kuin he olivat 
kuvitelleet.

– Jo aiemmin kaikki käytettävä karkearehu oli 
luomua, mutta tuotantotavan muutoksen myötä 
käytettävä vilja, valkuaisrehu ja robottirehu vaih-
tuivat vastaaviksi luomurehuiksi. 

Nyt tilalla on maidon osalta menossa puolen vuo-
den siirtymävaihe, jolloin eläimiä hoidetaan ja 

ruokitaan luomun tuotantoehtojen mukaisesti, 
mutta maitoa ei vielä luokitella luomuksi. Maito-
määrät eivät ole vähentyneet luomuun siirryttä-
essä, vaan tuotosta on pystytty kehittämään myös 
siirtymäkauden aikana. Tilalta lähtee edelleen 
2000 litraa päivässä meijeriin, vaikka vasikatkin 
saavat osansa maidosta. Vasikoilla juottorehu 
vaihtui aitoon maitoon, minkä ansiosta vasikat 
näyttävät paremmilta kuin ennen. 

– Olisi pitänyt uskaltaa lähteä luomuun jo ai-
emmin, eikä suotta miettiä tuotoksen mahdollista 
laskua, Jaakko ja Laura Lammi toteavat. 

BYROKRATIASTA SELVIYTYY

– Hiehoja on aikaisemmin laidunnettu tien toi-
sella puolella, mutta ei lypsylehmiä. Syksyllä 
ollaan viisaampia sen suhteen miten laidunta-
minen onnistuu, Lammit toteavat. 

Luomutuotannon huonona puolena tuoreet luo-
mutuottajat pitävät sitä, että eläinten lääkinnässä 
on vähemmän mahdollisuuksia kuin tavanomai-
sella puolella. Itsehoitovalmisteiden käyttö kun 
lasketaan hoitokerraksi, ja niille tulee olla eläin-
lääkärin määräys. 

Muuten luomutuotantoon liittyvä byrokratia ei 
ahdista, sillä luomutarkastuksista peltopuolelta 
on aiempaa kokemusta. Lisäksi luomukirjanpito 
on ulkoistettu ProAgrian asiantuntijalle. Asian-
tuntijan kanssa päivitetään luomupaperit kolmen 

kuukauden välein, jolloin varastokirjanpito pide-
tään ajan tasalla rahtikirjojen, kuittien ja rehun-
kulutuksien perusteella. Tilalla pidetään päivit-
täisestä appeenteosta kirjanpitoa, jolloin neuvoja 
tekee muistiinpanojen perusteella rehunkulutus-
kirjanpidon. 

LUOMUREHUVILJAA 

– Ruokinnan haasteina luomutuotannossa ovat 
monenlaiset rehuerät, jotka tekevät korjuusta 
haasteellista, toteaa Jaakko. 

Koska luomumyllyviljat vetävät erittäin hyvin, 
on se heikentänyt luomukotieläintiloilla luo-
murehuviljan saatavuutta. Nyt väkirehuna on 
syötettävä sitä mitä saa. Luomuviljan saannin 
turvaamiseksi Lammit ovat etsineet myös luo-
mukasvitiloja yhteistyöhön. Tilalla mietitään 
edelleen tuotannon varovaista laajentamista 
tulevaisuudessa, mutta pohdinnoissa mennään 
peltoviljely edellä, sillä tärkeintä on pystyä ta-
kaamaan rehun riittävyys. 

ESSI TARSIA

asiantuntija, luomu

”Olisi pitänyt uskaltaa lähteä luomuun jo aiemmin”

LUOMUUN SIIRTYMINEN 
KANNATTI
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MAITO

Automaattilypsyssä ruo-
kinnan merkitys lehmien 
omatoimisessa lypsyllä 
käynnissä on kiistaton. 

Energian ja valkuaisen määrä on ol-
tava tasapainossa ja ruokinnassa on 
oltava riittävästi karkearehun kuitua. 
Ruokinnan tulee perustua maittavaan, 
käymislaadultaan erinomaiseen säilö-
rehuun. Käymislaatua ei voi korvata 
muilla komponenteilla, joten huolelli-
suus korjuuvaiheessa kannattaa. 

HYVÄLAATUISTA SÄILÖ- TAI SEOSREHUA 
on oltava aina lehmien ulottuvilla 
ruokintapöydällä. Mitä enemmän ja 
useammin lehmä syö karkearehua, 
sitä tasaisempana pysyvät pötsin 
olosuhteet. Kun rehua on aina va-
paasti saatavilla, ei ruokintapöydäl-
läkään tule ruuhkaa ja myös hierar-
kiassa alimpana olevilla eläimillä, 
ensikoilla ja vastapoikineilla, on 
mahdollisuus syödä riittävästi. 

OLOSUHTEET KUNTOON

Kun lehmällä on hyvän rehun lisäksi 
saatavilla riittävästi vettä, valoa, il-
maa, tilaa ja mukava makuupaikka, 
se pysyy terveenä ja tuottavana. Par-
sien ja ruokintaesteiden mitoituksen 
on oltava sopivat, jotta syöminen ja 
lepääminen on helppoa. Kulkuväy-
lät robotille ja ruokintapöydälle on 

oltava mahdollisimman suoravii-
vaiset ja helpot. Riittävä valaistus 
rohkaisee lehmiä liikkumaan ja vai-
kuttaa hedelmällisyyteen. Raikas il-
ma parantaa syöntiä, poistaa ilmasta 
ammoniakkia ja kuivattaa parsia ja 
lantakäytäviä.  Olosuhteisiin panos-
taminen kannattaa, sillä vähäinen-
kin lisäys lehmien makuuaikaan tuo 
lisää maitolitroja tankkiin.

HYVÄT JA HUONOT RUTIINIT

Lypsyrobotti mittaa monenlaisia asi-
oita kaiken aikaa ja tuottaa valtavan 
määrän tietoa. Päivittäisessä työssä 
on tärkeää löytää helposti välitöntä 
toimintaa vaativat tiedot, kuten poik-
keamat maidon laadussa, maitomää-
rässä, lypsykäynneissä tai rehunku-
lutuksessa ja reagoida niihin heti. 

Välillä olisi kuitenkin hyvä varata 
aikaa myös tiedon ja omien toimin-
tatapojen syvällisempään analysoin-
tiin, jotta mahdolliset kehityskohteet 
ja tarkempaa seurantaa vaativat asiat 
löytyvät. 

UUSIN SILMIN NAVETTAAN

Tilanteet ja tavoitteet navetassa 
muuttuvat ja sen myötä myös eri-
laisia ruokinta- ja lypsyasetuksia on 
tarpeen päivittää. Asiantuntijoiden 
osaamista kannattaa hyödyntää tie-
tojen ja toimintatapojen analysoin-
nissa. Ota yhteyttä ja tehdään auto-
maattilypsystä tilallasi entistäkin 
sujuvampaa. 

Mistä on sujuva 
automaattilypsy tehty?
Lyhyesti tähän voisi vastata, että omatoimisista ja terveistä 
lehmistä, onnistuneesta ruokinnasta, hyvistä olosuhteista, tarkasta 
tuotannonhallinnasta ja toimivasta lypsylaitteesta. 

HELI OJALA, SARI MORRI   

JOHANNA MÄNTYHARJU

– USKOMALLA UNELMI INSA  ja te-
kemällä kovasti töitä voi saavuttaa 
mitä vaan, Duudsoneista tuttu HP 
Parviainen kertoo. Duudsonien ta-
rina on kertomus etenemisestä vai-
keuksien kautta voittoon.

ILMAN KOVAA YRITTÄMISTÄ ja uskoa 
itseensä ei Duudsonien tarinaa olisi 
syntynyt ja samat säännöt koskevat 
kaikkea yrittäjyyttä ja yrittämistä 
ylipäätään. Itseluottamus ja toisten 
onnistumisen sietäminen ovat ta-
voitteita kaikille yrittäjille. 

– Usko itseesi ja muista ammattiyl-
peys. Olisi tärkeää muistaa iloita myös 
siitä, että muilla menee hyvin, eikä 
ajatella, että se olisi multa jotenkin 
pois jos naapuri onnistuu, HP naurah-
taa. Parviainen painottaa myös uskal-
lusta kokeilla tehdä asiat eri tavalla, 
kuin on yleensä tehty, vaikka se saat-
taisi herättää muissa kummastusta.  

– Monesti ihmiset katsovat ou-
dosti ja lyttäävät, jos tekee asiat eri 
tavalla kuin on totuttu. Kuitenkin 
sitten kun erilainen tapa osoittau-
tuukin hyväksi, niin ihmisten mieli 
muuttuu, Parviainen pohtii. 

HP SUMMAA  Duudsonien kantavat 
voimat neljään tärkeään kohtaan: ys-
tävyyteen, luovuuteen, positiiviseen 
anarkiaan ja unelmien toteuttamiseen. 

– Pilke silmäkulmassa on tärkeä 
juttu, kun lähtee yrittämään jotakin. 
Asioita ei kannata ottaa liian vaka-
vasti, vaan tarvitaan uskallusta ottaa 
vastaan uusia haasteita, Parviainen 
kertoo.  Parviainen tiivistää päivän 
kantavan teeman yhteen lauseeseen: 
”Mikään ei oo mahrotonta, jos tekee 
töitä unelmien eteen ja uskaltaa”.

DUUDSONIEN HP  oli mukana pu-
humassa Innostu ja onnistu -kou-
lutus- ja hankepäivässä Seinäjoella 
ystävänpäivänä. 

HÄRMÄSTÄ 
HOLLYWOODIIN

DUUDSONIEN HP PARVIAINEN ehti 
hankepäivässä vieraillessaan piipah-
tamaan myös Farmarin pisteellä.

MINTTU HERALA

ProAgria Etelä-Pohjanmaa



itua  2 • 2017 19

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

terveydenhuolto-
eläinlääkäri, 
maitotilat

ProAgria Etelä-Pohjanmaa
043 824 8030

SEIJA
PERASTO

TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRIN PALSTA

Ei ole tavallisempaa tautia 
kuin vasikkaripuli. Oireet 
ovat karjasta toiseen sama 
eli ruikku lentää, mutta syyt 

vaihtelevat karjakohtaisesti. On 
hyvä selvittää ripulin syyt lähettä-
mällä sontanäytteet muutamasta oi-
reilevasta vasikasta esimerkiksi Evi-
raan tai Movettiin. Myös seleenin 
tutkiminen verinäytteistä kannattaa 
tehdä samalla kertaa. Vasikkaripu-
lin kallein kustannus on lehmäva-
sikan n. 340 kg alhaisempi tuotos 
ensikkona. Lisäkustannuksia aiheu-
tuu myös pidentyneestä kasvatus-
kaudesta, sairaiden hoivaamiseen 
kuluvasta lisätyöstä sekä mahdolli-
sista lääkkeistä ja lisärehuista, joita 
vasikoille pitää antaa ripulitaudin 
aikana.

TYYPILLISIÄ RIPULIN AIHEUTTAJIA 
ovat esimerkiksi virukset, kuten ro-
tavirus tai loiset kuten kokkidit tai 
kryptosporidit. Kryptosporidit voi-
vat aiheuttaa vakavan ripulitaudin 

myös ihmisessä, ja niitä on esiinty-
nyt Etelä-Pohjanmaallakin. Baktee-
reista E. Coli aiheuttaa ripulia aivan 
ensimmäisen viikon aikana synty-
män jälkeen, ja voi olla myös napa-
tulehdusten syy.  Rotavirusripuli is-
kee tyypillisesti 1-2 viikon ikäisiin 
vasikoihin ja samoihin aikoihin al-
kavat myös kryptosporidien aiheut-
tamat ripulit sekä ruokintaperäiset 
ripulit. Kokkidien aiheuttamat ri-
pulit ovat yleensä tätä vanhemmilla 
vasikoilla eli vasta noin kuukauden 
iästä eteenpäin. 

RUOKINTAPERÄISIÄ SYITÄ OVAT  
mm. liian nopeat muutokset ruokin-
nassa tai huonosti sekoitettu juoma. 
Jos vasikan juottajia on monta, kas-
vaa riski, että juoma ei ole saman-
laista joka kerta. Muutokset juoman 
määrässä, laadussa tai lämpötilassa 
altistavat ruokinnalliselle ripulille. 
Vasikat tottuvat monenlaisille juot-
tokäytännöille, mutta käytännön 
pitää pysyä samana kerrasta toiseen. 

OLIVATPA SYYT TARTUNNALLISIA 
tai ruokintaperäisiä, on ensimmäi-
nen toimenpide aina ternimaidon 
juottokuntoon laittaminen. Vasi-
kan syntymän jälkeen ternimaidon 
annon pitäisi olla ensimmäinen 
toimenpide vasikan kuivauksen 
ja puhtaalle paikalle siirtämisen 
jälkeen. On erittäin olennaista, 
meneekö suuhun ensin sontaa vai 
ternimaitoa. Ternimaito on kuin 
aurinkosuojavoide päiväntasaajal-
la vaaleaverikölle. Se suojaa suolen 
pintaa, joka on hyvin läpäisevä en-
nen ensimmäistä juottokertaa. 

VASTA -AINEITA
Suolen pinta alkaa muuttua huo-
nommin läpäiseväksi heti synty-
män jälkeen, ja isojen vasta-aine-
molekyylien imeytyminen loppuu 
24 tunnin kuluessa. Tämän ajan 
sisällä vasta-aineet on saatava vasi-
kan sisään, joten ne ovat ne tunnit, 
jolloin vasikan vastustuskyky ra-
kennetaan seuraavaksi 2-3 viikoksi. 

Vasikka syntyy ilman vasta-aineita, 
koska naudan istukka ei niitä läpäi-
se. Mitä enemmän ensimmäisen 24 
tunnin sisällä vasikkaan saa vasta-
aineita menemään, sitä paremmat 
mahdollisuudet on välttyä ripulilta 
2-3 viikon päästä. Siksi juottoker-
toja kannattaa ensimmäisen vuoro-
kauden aikana olla vähintään kol-
me ja ternimaidon olla tutkitusti 
karjan parasta ternimaitoa. Vasikan 
koosta riippuen maitoa kannattaa 
tarjota ensimmäisen vuorokauden 
aikana vähintään 6 litraa. Jos vasik-
ka ei juo, maito kannattaa letkuttaa. 
Ternimaidon käsittelyssä kannattaa 
muistaa, että ternimaitoa ei saa läm-
mittää yli 45 celcius asteeseen tai 
mikrossa, koska se tuhoaa vasta-ai-
neita. Litteät, ohuet pakastepullot 
tai -pussit, jotka lämpiävät helposti 
vesihauteessa, ovat paras käytäntö 
yöllisiä poikimistilanteita varten. 
Vasikan tulevaisuuden takia poiki-
misia kannattaa valvoa. 

TERNIMAIDON ANTO  
on vasikoiden terveydenhuoltoa

PYYDÄ KASVINSUOJELUAINE TARJOUS 
VILJELIJÄN BERNERILTÄ!

JUHA KUUSISTO
040-579 3567

PÄIVI KOIVUSALO
0500-158 427
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Puh. 015 320 400 • PL 500 (Graanintie 7)  •  50101 Mikkeli  •  www.viljavuuspalvelu.fi

Viljavuustutkimuksen

tulokset kolmessa Viikossa ilman lisämaksua

tutustu markkinoiden kattavimpaan analyysitarjontaan kotisivuillamme www.viljavuuspalvelu.fi

AJANKOHTAISTA

K evään ja kesän kiireiden 
lähestyessä monella maa-
tilalla mietitään, miten 
sesonkiajan työnteko ja 

mahdolliset työntekijät tilalle järjes-
tetään. Lisätyövoimaa voidaan maa-
tiloille rekrytoida montaa kautta. 
• Maatalousalan oppilaitoksista 

harjoittelijoita tai vastavalmis-
tuneita 

• Ammattitaitoista työvoimaa voi 
olla saatavilla lähialueen entisis-
tä maanviljelijöistä

• TE-toimistojen avustuksella 

TE -TOIMISTOISTA ON MAHDOLLISTA 

saada apua sekä kotimaisen että 

ulkomaisen työvoiman rekrytoin-
tiin. TE-toimiston kautta voi tehdä 
oman ilmoituksen avoimesta työ-
paikasta. 

Työnantaja voi etsiä työntekijää 
myös CV-netti-hakupalvelun kaut-
ta. Palvelussa on työntekijöitä, jotka 
ovat kirjoittaneet kuvauksen ja CV:n 
itsestään. Ehdokkaita voi hakea ja 
ryhmitellä ammattinimikkeen, 
paikkakunnan ja muiden hakuteki-
jöiden mukaan. 

SOPIVAN EHDOKKAAN LÖY T YESSÄ  

työnantaja ottaa yhteyttä työn-
ha-kijaan. Työnantajat voivat 

hyödyntää myös CV-vahti-palvelua, 
jonka avulla voi tilata sähköpostiin 
tiedot uusista kriteerit täyttävistä 
työntekijöistä.

T E - TO IM IS TOLTA  LÖY T YY  palve-
luita myös ulkomaisen työvoiman 
rekrytointiin. EURES-työnvälitys-
verkoston kautta voi rekrytoida eu-
rooppalaista työvoimaa. Portaalissa 
on tietoa työnhakijoista 32 maassa. 
EURES-asiantuntijat auttavat rek-
rytointiin liittyvissä asioissa ja tar-
vittaessa koko prosessin toteuttami-
sessa. Apua saa sopivan kohdemaan 
löytämisessä, rekrytointitilaisuuden 
järjestämisessä, työnhakijoiden 

tiedusteluihin vastaamisessa ja ha-
kemusten vastaanotossa sekä esiva-
linnan tekemiseen. He myös neuvo-
vat ulkomaalaisten työntekijöiden 
muuttoon ja työelämään liittyvissä 
asioissa.

Kirjoitus on osa Kimpparenki-
hanketta. 

KAIJA ALA -LUUKKO

asiantuntija, talous

TARVITSETKO  
TILALLESI LISÄTYÖVOIMAA?

KIMPPARENKI
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Neuvo 2020 -palveluja on 
mahdollista hyödyntää 
myös luomuneuvontaan. 
Aloittavien tilojen luo-

musuunnitelmat, toimivien viljely-
kiertojen suunnittelut ja kartoituk-
set luomuun siirtymisestä liittei-
neen ovat hyviä tapoja hyödyntää 
Neuvo-palveluja. Neuvo-palveluna 

on myös mahdollista tehdä luomu-
tarkastusta edeltävä käynti ja kas-
vinsuojelun suunnittelu ja tarkis-
tukset voi liittää neuvo-palveluihin. 
Jos et ole vielä hyödyntänyt tilallasi 
maksuttomia Neuvo-palveluja, lue 
lisää ja tilaa: proagria.fi/ep 

ASIANTUNTIJA TOIMIALA

Ala-Luukko Kaija 

Alanco Milla 

Anttila Anne 

Asunmaa Riikka 

Hannonen Jussi  

Hongisto Saila    

Jääskeläinen Marita   

Kananoja Arja     

Kivisaari Hannu   

Kujala Arja 

Laitila Noora  

Luikku Niko   

Luokkakallio Jari   

Luoma Markus  

Lämpsä Jarmo  

Mattila-Löppönen Kirsi   

Mäenpää Mika 

Mäkelä Juha  

Mäkinen Jari  

Mäntyharju Johanna    

Niemelä Harri 

Nummijoki Heli  

Ojala Heli 

Onkamo-Hill Teija  

Paloneva Päivi 

Pennala Tuomas   

Perasto Seija  

Perälä Marja-Leena    

Pietilä Mirva 

Raatikainen Arja  

Rahko Juhani  

Sillanpää Sini 

Soisalo Tiina 

Tanner-Koopmans Urpu     

Tarsia Essi    

Tuomisto Pekka  

Vallinhovi Sari   

Vihlman Katariina  

Yli-Rahnasto Auli   

Yli-Hukkala Seija 

 YMPÄRISTÖ

 LUOMUKOTIELÄIN  LUOMUKASVI  TERVEYDENHUOLTOSUUNNITELMA

 TUOTANTOELÄIN  KASVINSUOJELU  ENERGIA

PROAGRIA ETELÄ -POHJANMAA

HYÖDYNNÄ  
NEUVO 2020 -PALVELUT 
LUOMUSSA

Faba on tulevaisuuden tekijä eläinten jalos-
tuksessa, lisääntymisessä ja terveydessä. 
Modernit työkalut ja asiantunteva palvelu 
helpottavat karjanomistajan arkea. 

www.faba.fi

Olemme mukana  
Farmari-näyttelyssä. 
Tule tapaamaan meitä 
kotieläinosastolle!
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K aikkea ei kannata tehdä itse, 
vaan jakaa vastuuta toisille ja 
hankkia alan osaamista tilan 
ulkopuolelta. Tähän ajatukseen 

vihtiläinen Niko Ahlqvist päätyi muuta-
ma vuosi sitten. Hänen päätöstään vauh-
ditti myös paikallisen maaseutuasia-
miehen toteamus riskistä, joka syntyy, 
kun yrittäjä hoitaa kaiken itse ja tärkeät 
tiedot ovat vain hänen hallussaan.

VÄHENTÄÄKSEEN OMIA R ISKEJÄÄN  ja 
tekemisiään sekä saadakseen tuekseen 
osaajajoukon Ahlqvist teki sopimuksen 
ProAgrian kanssa. Nyt tilipalveluyksik-
kö hoitaa maatilayrityksen kirjanpidon 
ja palkkahallinnon. Kasvintuotannon 
asiantuntija huolehtii tukiasioista vilje-
lysuunnitelmineen, hakemuksen tarkis-
tuksineen ja lohkokirjanpitoineen.

MAATILA NIKO AHLQVIST on yksi Suo-
men suurimmista tiloista. Sillä on vil-
jelyssä noin 1400 hehtaaria peltoja. 
Viljelylohkoja on 350, joista etäisimmät 
ovat 50 kilometrin päässä Vihdin talous-
keskuksesta. Tilalla on tehokkaat kone-
ketjut sekä yrittäjien lisäksi kymmenen 
vakituista työntekijää. Kausityöntekijöitä 
tarhaherneiden ja mansikan parissa on 
sata. Tällä hetkellä kova kilpailu maas-
ta rajoittaa tilan kasvua. Ahlqvistilla ei 
ole tarpeenkaan kasvattaa viljelyalaansa 
muuta kuin sopivan tilaisuuden tullen.

OSAAJIEN TIIMI

ProAgriasta Maatila Niko Ahlqvistin 
apuna on usean asiantuntijan tiimi, jos-
sa jokaisella on vankka oma osaamisen-
sa. Yksi osaaja hoitaa kasvinviljelyyn 

ja EU-tukiin liittyvät asiat. Hänellä on 
tukien osalta pääsy Mavin Vipu-palve-
luun ja hän kirjaa viljelymuistiinpanot 
WebWisu-ohjelmaan.

KESÄN AIKANA LOHKOMUISTI INPANOT 
kirjataan puhelinkeskustelujen pohjalta 
ja syksyllä syysilmoituksen yhteydessä 
täydennetään vielä muistiinpanoja ja teh-
dään seuraavan vuoden viljelysuunnitel-
ma. Maatilan tukihakemukset tehdään 
yhteistyössä Vipu-palveluun.

PALKKAHALLINNON KANSSA NIKO asioi 
kuukausittain, kun palkkakuitit toimi-
tetaan palkan sivukulujen laskemista ja 
verottajan kanssa asiointia varten. Palkat 
yrittäjä maksaa itse.

KUUKAUSIALVILLINEN KIRJANPITO vaatii 
myös jatkuvaa yhteydenpitoa tilipalveluja 
hoitavan asiantuntijan ja yrittäjän välillä.

KYSY LISÄÄ 
Juha-Matti Toppari, p. 043 825 2806 

WWW.FINDOOR.FI • 0400 384 939
• CE-hyväksytyt ovet • palo-ovet • 50 ja 60 mm eristevahvuudet

Investointi huolettomaan 
tulevaisuuteen

VAIVAAKO MÄRKYYS?
Muokkarista apu
- Saatavana 1-3 teräisenä

Jorma Porola
040 506 1743

TALOUS

AHLQVISTIN TILALLA 
Riskit minimoituivat
ulkoistamalla 

• viljelyssä 1400 hehtaaria
• 800 hehtaaria ruista  

sopimustuotannossa
• reilut 200 hehtaaria syysvehnää
• 150 - 160 hehtaaria tarhahernettä
• 22 hehtaaria mansikkaa
• kevätkylvöjä sen verran, että tilalla 

säilyy siemenvaranto
• 10 palkattua vakinaista työntekijää, 

kausityöläisiä 100

MAATILA NIKO AHLQVIST

www.proagria.fi/ep

MAATILA NIKO AHLQVIST on yksi Suomen suurimmista maatiloista.
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Maatilojen sukupolven-
vaihdoksissa pitkään 
käytössä ollut luopu-
mistuki on taannut vil-

jelijöille mahdollisuuden luovuttaa ti-
la jatkajalle jo ennen normaalia eläke-
ikää. Luopumistuki on käytössä enää 
vuoden 2018 loppuun asti, eli vuonna 
1960 syntyneet ovat viimeisiä luopu-
mistuelle pääseviä. Tulevaisuudessa 
normaalin eläkeiän vaihtoehtona 
tulee olemaan osittainen varhennet-
tu vanhuuseläke, jolle voi päästä 61 
vuotiaana. Muuten normaali eläkeikä 
nousee vähitellen 65 ikävuoteen.

MAATILAA JATKAVAN viljelijäuran 
aloitusta helpottava aloitustuki jat-
kuu entisin ehdoin. Nuoren viljeli-
jän aloitustuen saaminen edellyttää 
vähintään 15000 euron yrittäjätulon 
saavuttamista maataloudesta. Riittä-
vän yrittäjätulon osoittaminen edel-
lyttää kohtalaisen kokoista tilaa ja 
tehokasta toimintaa tilalla.

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN toteut-
taminen maatilalla on kuitenkin 
mahdollista, vaikka luopumis- tai 
aloitustuen edellytykset eivät täyt-
tyisi. Maatilan tai metsätilan siir-
toon seuraavalle polvelle löytyy 
monia vaihtoehtoja. Maatila voi-
daan luovuttaa jatkajalle esimerkik-
si lahjana tai kaupalla. Tavallisesti 
kauppa on lahjanluonteinen hinnan 
jäädessä käyvän arvon alapuolelle. 
Kun luovutukseen sisältyy peltoa, 
huojennetaan lahjaveron määrää 
oleellisesti. Jokaisen luovutuksen 

kohdalla kannattaa selvittää edel-
lytykset lahjaveron huojennukseen.

KIINTEISTÖÖN KOHDISTUVA  kaup-
pahinta on luovuttajalle verovapaa, 
kun maatila luovutetaan omalle 
perilliselle tai omalle sisarukselle. 
Edellytyksenä on, että maapohja on 
ollut luovuttajan omistuksessa vä-
hintään 10 vuotta. Luovutusvoitto on 
verovapaata myös pelkästään metsää 
sisältävien tilojen luovutuksessa.

VEROSEURA AMUKSET  LASKETA AN 
maatilan käyvän arvon perusteel-
la. Maatilan käypä arvo puolestaan 
perustuu verottajan ohjeisiin. Jokai-
nen luovutus kannattaa ennakkoon 
suunnitella perusteellisesti ja hakea 
toteutukseen myös verotuksen kan-
nalta edullisin vaihtoehto.

PROAGRIA ETELÄ -POHJANMAA jär-
jestää Onnistunut omistajanvaihdos 
-hanketta, jonka puitteissa jaetaan 
tietoa maatilan sukupolvenvaih-
doksista. ProAgria Etelä-Pohjan-
maan verkkosivulle on myös koottu 
tietopaketti maatilan sukupolven-
vaihdokseen liittyvistä asioista. 

YHTIÖITTÄMINEN

Luopumistuki poistuu  
– sukupolvenvaihdokset jatkuvat

OLAVI KUJA -LIPASTI

erityisasiantuntija, omistajanvaihdokset 
yhtiöittäminen, verotus

OLAVI KUJA-LIPASTI JA SAMULI LAMPINEN ovat apuna sukupolvenvaihdoksessa. 

Maatilan sukupolvenvaihdoksiin vaikuttaviin 
asioihin tulee jatkuvasti muutoksia. 
Sukupolvenvaihdosten merkittävin apu eli 
verohuojennukset säilyvät kuitenkin ennallaan.

OSTAMME RYPSIÄ MEILTÄ SAAT

LÄHITUOTETTUA 
rypsipuristetta 

irtona / 
700 kg ssk.

Järviluomantie 24, 63300 Alavus, tilaukset@immi.fi
puh. 040 189 5530, www.alavudenoljynpuristamo.fi

Rypsin viljelyilta
ke 5.4.2017 klo 18-21 
Alavudella Fasadissa

 Katso illan ohjelma: 
www.alavudenoljynpuristamo.fi

Ilmoittaudu pikaisesti: 040 189 5530

Avoin kaikille kiinnostuneille

Georgina

aikainen, runsassatoi-
nen laaturuokaperuna

• hyvän muotoinen
• tasakokoinen
• yleisperuna
• kaunis ja sileä kuori
• nopea kasvuunlähtö

www.finpom.com, info@finpom.com
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Y htiöittämisellä tavoitel-
laan yleensä verohyö-
tyä, joka osakeyhtiön 
20 prosentin tasaverol-

la on saatavissa. Yhtiöittämisestä 
aiheutuu kuitenkin kustannuksia 
perustettaessa ja toiminnan aikana. 
Verohyötyjen pitääkin olla merkittä-
viä, jotta ne eivät kulu yhtiömuodon 
kustannuksiin.

Varainsiirtovero on suurin yhti-
öittämisestä aiheutuva kustannus. 
Hallitusohjelmassa on lupaus, että 
varainsiirtovero poistetaan toimin-
tamuodon muutoksista ensi vuoden 
alusta lukien.

VAKAA YHTIÖ

Perustettavaan osakeyhtiöön on saa-
tava syntymään riittävän vahva tase, 
jotta yhtiö voi toimia vakaasti. Siir-
toarvoinkin laskettaessa varojen on 
oltava selvästi velkoja suuremmat. 

Vahva tase turvaa yhtiön toiminnan 
ja antaa mahdollisuuden osingon-
jakoon.

Maatilan tulot vaihtelevat vuosit-
tain huomattavasti, johtuen tuottei-
den ja tuotantopanosten hinnoista 
sekä tukien määrästä. Vuosittainen 
vaihtelu on syytä pitää mielessä yh-
tiön verohyötyjä arvioitaessa. Yhti-
ön toiminnassa tulovaihtelut voivat 
johtaa taseongelmiin.

VAROJEN NOSTO

Erityisen tärkeää yhtiöittämistä 
suunniteltaessa on miettiä varojen 
nostoa yhtiöstä. Omistaja voi saada 
yhtiöstä rahaa omaan käyttöönsä 
palkkana, osinkona tai pääoman 
palautuksena sijoitetun vapaan 
oman pääoman rahastosta. Edulli-
sinta on ottaa varoja kaikilla näillä 
tavoilla niin, että kokonaisverotus 
pysyy mahdollisimman alhaisena.

O S A K E YH T I Ö
Osakeyhtiömuodossa toimittaessa 
menetetään osa maatalouden har-
joittajan varojenkäytön joustavuu-
desta. Osakeyhtiössä yksityisotot 
eivät ole mahdollisia, vaan omista-
jan ottamat varat ovat aina verotuk-
sen kohteena. Liiketoimet yhtiön ja 
omistajan kesken on tehtävä käy-
pään arvoon.

Yhtiötä perustettaessa kannattaa 
tarkkaan suunnitella mitä omai-
suutta yhtiöön siirtää. Maatalouden 
omaisuus on siirrettävä sellaise-
naan, mutta metsä voi jäädä ulko-
puolelle, samoin asuinrakennus ja 
muu yksityinen varallisuus. Metsää 
ei yleensä kannata yhtiöön siirtää, 
koska näin sitä voidaan joustavasti 
käyttää yksityistalouden rahoitus-
lähteenä.

EDULLISIN TAPA

Toimintamuodon muutos on edul-
lisin tapa maatilan yhtiöittämiseen. 
Se on tehtävä tarkkaan tuloverolain 
ja verottajan soveltamisohjeiden 
mukaisesti, jotta ikävät jälkiseuraa-
mukset voidaan välttää.

Maatilan yhtiöittämistä tullaan kä-
sittelemään Onnistunut omistajan-
vaihdos -hankkeen tilaisuuksissa 
kuluvan vuoden aikana. Kirjoitus 
on osa Onnistunut omistajanvaih-
dos -hanketta. 

LUOMU

Maatilan muuttaminen toimintamuodon muutoksena osakeyhtiöksi on iso ja peruuttamaton 
prosessi. Tavoiteltujen hyötyjen aikaansaamiseksi asioiden selvittelyyn kannattaa paneutua 
perusteellisesti.

Yhtiöittämisen hyöty monen osan summa

OLAVI KUJA -LIPASTI

erityisasiantuntija, 
omistajanvaihdokset  

yhtiöittäminen, verotus
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V iljelijöiden päätukihaku 
aukeaa tänä vuonna kah-
dessa osassa. Huhtikuun 
alussa aukeaa Vipu-pal-

veluun peruslohkomuutokset-osio, 
jossa voi jakaa, yhdistää ja korjata 
peruslohkojen pinta-aloja ja ilmoittaa 
samalla uusia peruslohkoja. Lohko-
muutokset kannattaa tehdä ajoissa, 
jotta viljelijällä olisi käytettävissään 
hallinnon vahvistamat pinta-alat säh-
köisen tukihaun alkaessa toukokuul-
la. Jos peruslohkolla on useampi kuin 
yksi kasvulohko, pitää kasvulohkojen 
rajat piirtää Vipu-palvelussa kartalle 
viime vuoden tapaan. Sähköisten liit-
teiden jättämistä eläinmääräilmoitus-
ten yhteydessä kokeiltiin Vipussa al-
kuvuonna, ja sitä aiotaan hyödyntää 
myös kevään päätukihaussa. 

TÄRKEÄÄ AJANKOHTAISTA

Ympäristökorvauksen ehtoihin 
kuuluva koulutusvaatimus oli tam-
mikuun loppuun mennessä suorit-
tamatta vielä noin puolella tiloista. 
Viljelijä voi suorittaa koulutuksen 

joko tekemällä verkkotentin Vipu-
palvelussa tai osallistumalla yhden 
päivän mittaiseen koulutuspäivään. 
Koulutusvaatimuksen suorittamatta 
jättäminen määräaikaan mennessä 
(30.4.2017) aiheuttaa 5 % seuraa-
muksen ravinteiden tasapainoisen 
käytön korvaukseen vuodelle 2016.

HUOM! Tervetuloa kuulemaan tuki-
asioista 5.4. Teuvalle, 6.4. Alavudel-
le ja 24.4. Seinäjoelle. Kaikissa tilai-
suuksissa aiheina ovat luonnonmu-
kainen kasvi- ja kotieläintuotanto, Vi-
pu-palvelu ja ympäristösopimukset. 

LUE LISÄÄ  

www.proagria.fi/ep/tapahtumat

Kirjoitus on osa Tietoiseksi EU-tuis-
ta -hanketta. 

ProAgria Etelä-Pohjanmaan asiantuntijat täyttävät vuosittain yli  
tuhat EU-lomaketta. Varaa ajoissa vastuuvakuutettu asiantunti-

jamme täyttämään tilasi paperit.
    
VILJATILAT ETELÄ 
Luikku Niko 0400 297 245 niko.luikku@proagria.fi  
asiantuntija, kasvintuotanto

Mäkelä Juha 0400 267 535 juha.makela@proagria.fi 
asiantuntija, kasvintuotanto

Nummijoki Heli 043 826 6773 heli.nummijoki@proagria.fi 
nuorempi asiantuntija, kasvintuotanto

Pennala Tuomas 043 826 6772 tuomas.pennala@proagria.fi 
asiantuntija, kasvintuotanto

Tuomisto Pekka 0400 891 889 pekka.tuomisto@proagria.fi 
asiantuntija, kasvinsuojelu, kasvintuotanto

VILJATILAT POHJOINEN
Hannonen Jussi 043 826 6771 jussi.hannonen@proagria.fi 
asiantuntija, kasvintuotanto

Laitila Noora 043 826 9468 noora.laitila@proagria.fi 
asiantuntija, kasvintuotanto

Luokkakallio Jari (L) 0400 297 235 jari.luokkakallio@proagria.fi 
asiantuntija, luomukasvintuotanto, peltomaan rakenne

Mäkinen Jari 040 510 2795 jari.makinen@proagria.fi 
asiantuntija, kasvintuotanto

Perälä Marja-Leena  (L) 0400 166 200 marja-leena.perala@proagria.fi 
asiantuntija, kasvintuotanto

Vihonen Erkki  (L) 040 678 7689 erkki.vihonen@proagria.fi  
asiantuntija, luomukasvintuotanto

PERUNA- JA MARJATILAT
Luoma Markus 0400 180 071 markus.luoma@proagria.fi 
asiantuntija, kasvintuotanto, peruna

Rahko Juhani 043 825 0103 juhani.rahko@proagria.fi  
asiantuntija, kasvintuotanto, peruna

Vihlman Katariina 040 582 6775 katariina.vihlman@proagria.fi 
asiantuntija, kasvintuotanto

PROAGRIA MAITO-, LIHANAUTA- JA LAMMASTILAT
Hongisto Saila 0400 497 516 saila.hongisto@proagria.fi 
asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat, luomu

Jääskeläinen Marita 043 825 4860 marita.jaaskelainen@proagria.fi 
asiantuntija, kasvintuotanto, nurmi

Kanonoja Arja  (L) 040 507 0475 arja.kananoja@proagria.fi 
asiantuntija, kasvintuotanto, nurmi

Kivisaari Hannu  (L) 0400 798 580 hannu.kivisaari@proagria.fi 
asiantuntija, kasvintuotanto, nurmi, luomu

Mattila-Löppönen Kirsi 040 594 5745 kirsi.mattila-lopponen@proagria.fi 
asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat

Mäntyharju Johanna  (L) 040 512 1901 johanna.mantyharju@proagria.fi 
erityisasiantuntija, ruokinta, teknologia, luomu, maitotilat

Pietilä Mirva 043 825 0524 mirva.pietila@proagria.fi  
asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat

Tarsia Essi  (L) 043 826 6769 essi.tarsia@proagria.fi  
asiantuntija, kotieläintuotanto, luomu

Vallinhovi Sari 0400 764 217 sari.vallinhovi@proagria.fi  
erityisasiantuntija, kasvintuotanto, nurmi

LIHANAUTA- JA LAMMASTILAT
Tanner-Koopmans Urpu 040 184 8166 urpu.tanner-koopmans@proagria.fi 
asiantuntija, lihanauta- ja emolehmätuotanto

TUOMAS PENNALA

asiantuntija
kasvintuotanto

TUKIHAKU 2017 ALKAA 
LOHKOMUUTOKSILLA 
HUHTIKUUSSA

TILAA TUKIHAKEMUSTEN TÄYTTÖ AJOISSA!

TUET

NIKO LUIKKU JA TUOMAS PENNALA valmistautumassa alkavaan 
tukihakukauteen.

Tukiturva antaa varmuutta ja helppoutta valmistautuessasi tukivalvon-
taan. Palvelu sisältää puhelintuen, jota voidaan hyödyntää valvonnan 
osuessa kohdalle. Puhelintuessa käydään lävitse viljelijän valvonnassa 
tarvitsemat dokumentit, sekä varmistetaan, että vaadittavat toimen-
piteet on tehty tilan pelloilla. Tukiturva sisältää myös syysilmoituksen 
teon ja lisäksi omavastuun alaraja poistuu EU-tukihaku palvelusta. 
Ostaessasi Tukiturvan saat tärkeiden päivänmäärien muistutukset 
tekstiviestitse eli pysyt ajan tasalla hallinnon viljelijälle määrittelemistä 
päivänmääristä.

TUKITURVALLA SUOJAAT SELUSTAASI
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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.  
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Ilmajoen Alajoen alueella sijait-
seva Sotaojan ojitusyhteisö tila-
si ProAgria Etelä-Pohjanmaalta 
kartoituksen ojien perkaustar-

peesta. Kartoituksessa tehtiin ojien 
poikkileikkausten mittaus ja tulok-
sia verrattiin vanhan suunnitelman 
poikkileikkauksiin. Perkauksen 
suorittava urakoitsija valittiin sen 
perusteella, että kaivinkoneessa on 
GPS-koneohjaus. ProAgria Etelä-
Pohjanmaalta tilattiin ojan 3D-malli 
koneohjausjärjestelmälle. Vanhat 
ojitussuunnitelmat ovat kaksiulot-
teisina paperilla, joten GPS-koneoh-
jausjärjestelmät eivät niitä kyenneet 
lukemaan. 

– Halusimme vanhasta ojitus-
suunnitelmasta 3D-mallin, jotta 
sitä voi käyttää jatkossakin ojaa pe-
rattaessa. Mallin käyttö helpottaa ja 
nopeuttaa myös urakoitsijan työtä, 
joten valinta oli selvä, Sotaojan oji-
tusyhteisön edustaja Perttu Potka 
selventää. 

– Olen ollut erittäin tyytyväinen 
päätökseen. Tällaisissa asioissa olisi 
mielestäni aika siirtyä nykyaikaan, 

kun asiat on mahdollista toteuttaa 
nopeammin ja tehokkaammin ko-
neohjausta ja 3D-malleja käyttäen, 
Potka jatkaa.

KONEOHJAUS YLEISTYY

Tähän mennessä työ on suoritettu 
maastoon merkinnän eli ”paalu-
tuksen” ja koneissa olevan laserin 
avulla. 

– Varmasti GPS-koneohjauksen 
käyttö tulee yleistymään valta-
ojien kaivussa. Se on yleistynyt jo 
viimeisten viiden vuoden aikana 
paljon, sillä etenkin työn teettäjä 
saa siitä suuret kustannussäästöt, 
kertoo kaivinkoneurakoitsija Jouni 
Mäenpää. Mäenpää korostaa myös 
koneohjauksen avulla suoritetun 
kaivamisen laatua.

 – Koneohjauksessa näkee reaa-
liaikaisesti kaiken ja tavoiteltuun 
kaivusyvyyteen pääsee helpommin. 
Ylipäätään työn tekeminen nopeu-
tuu ja on miellyttävämpää, kun saa 
lähinnä istua kaivinkoneessa, eikä 
tarvitse juosta laserin perässä, Mä-
enpää huomauttaa.

KUSTANNUSSÄÄSTÖJÄ

Ohjausta hyödynnettäessä maas-
toon merkkaus jää lähes kokonaan 
pois, sillä ohjaus toimii hyödyntä-
mällä suunnittelijan piirtämää 3D-
mallia ojasta. Ainostaan tarkepis-
teet on syytä käydä merkitsemässä.

– Karkeasti sanottuna mallin 
ansiosta ojitusyhteisö säästää jo-
pa puolet paalutuksen hinnasta ja 

mikäli piirretään pelkkä ojanpohjan 
taso, säästöä tulee vielä enemmän. 
Perattaessa ojaa uudelleen säästöt 
lisääntyvät, kun voidaan käyttää 
olemassa olevaa mallia, kertoo mal-
lin laatinut Juha Ylikantola ProAg-
ria Etelä-Pohjanmaasta. 

3D-MALLINNUKSESTA 
KUSTANNUSSÄÄSTÖJÄ OJITUKSEEN

3D -MALLISTA JA GPS -KONEOHJAUKSESTA hyötyvät ojankaivuussa kaikki osapuolet. Kuvassa työmaan edistymistä seuraavat Jouni Mäenpää, 
Juha Ylikantola ja Perttu Potka.

GPS-koneohjauksen ja 3D-mallin käyttäminen ojituksessa ovat uutta teknologiaa.  
Hyödyt tulevat suoraan kustannussäästöinä lisääntyneestä kaivunopeudesta ja mallin 
myöhemmästä käyttömahdollisuudesta.  Myös tehdyn kaivutyön jälki on parempaa.

 

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

MINTTU HERALA 

ProAgria Etelä-Pohjanmaa
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PERUSKUIVATUSUOMIEN KUNNOSTUKSILLA JA HOIDOLLA saavutetaan merkittä-
viä hyötyjä. Aiemmin ojitusyhteisöjen toimintaa valvottiin, mutta sen loputtua 
ovat monet ojitusyhteisöt alkaneet uinua ja sitä myöden pellot hiljalleen vettyä. 
Valtaojat kuntoon -hanke järjestää neljä tiedotustilaisuutta, joissa kerrotaan pe-
ruskuivatuksen kuntoon saattamisen hyödyistä ja erilaisista kunnostusmene-
telmistä. Lisäksi tilaisuuksissa käsitellään toiminnan reunaehtoja, kuten laki- ja 
omistusasioita sekä rahoituksen järjestämistä. Kaiken takana on se, että ojitusyh-
teisö saadaan aktivoitua toimimaan. Tule mukaan kuulemaan lisää!

TIEDOTUSTILAISUUDET 
MA 10.4. KLO 9–12 KARIJOKI Prosintalo, Kauhajoentie 7
MA 10.4. KLO 13–16 ISOJOKI Honkaniemen lomatila, Honkaniementie 99
TI 11.4. KLO 12–15 SOINI kunnantalo, Multiantie 27 A
KE 12.4. KLO 13–16 TEUVA Orrela, Porvarintie 51

OPINTORETKI SEINÄJOEN ÄMMÄLÄNKYLÄÄN,  
PAJULUOMAN KUNNOSTUSKOHTEESEEN
Ke 19.4. klo 9.00 aamukahvit E-P Elinkeinotalolla Huhtalantie 2, Seinäjoki.
Siitä jatkamme yhteiskuljetuksella Pajuluomalle.  
Päivä päättyy n. klo 14.00 Elinkeinotalolle.

Kaikki tilaisuudet ovat maksuttomia ja sisältävät kahvitarjoilun.

LISÄTIETOA PERUSKUIVATUKSESTA : Seppo Väisänen, 043 825 2810
Ilmoittaudu: koulutus.ep@proagria.fi tai www.proagria.fi/ep/tapahtumat 

JÄRJESTÄÄ :  
ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry, 
Valtaojat kuntoon -hanke

OJITUS

OJITUSASIAT KUNTOON
KATTO- JA SEINÄPELLIT

sekä alumiiniprofiilit
suoraan asiakkaille edullisesti ja nopeasti

Taipaleen Teräs Oy
Linjalantie 4, 43700 Kyyjärvi

P. 040 8235938, 0400 661379

V altakunnallinen kasvin-
viljelyn ammatti- ja eri-
koisnäyttely Peltopäivä 
pidetään Inkoossa Väs-

tankvarnin koetilalla 6.7., nyt jo 
kuudennen kerran. Luvassa on tii-
vis paketti ammattiasiaa. 

PELTOPÄIVÄN TEEMA on Satotasot 
kasvuun kannattavasti. Näytte-
lyn järjestäjät ja näytteilleasettajat 
panostavat maan hyvään kasvu-
kuntoon ja sadontuottokykyyn 
vaikuttaviin asioihin. Havainnol-
liset lajike- ja demoruudut mielen-
kiintoisine uutuuksineen, uusin 
viljelyteknologia ja koneuutuudet 

sekä kasvintuotannon talous ovat 
tapahtumana tärkeintä antia. Työ-
näytösten määrää on lisätty edellis-
kerroista.

TYYTYVÄISIÄ KÄVIJÖITÄ

Kaksi vuotta sitten Peltopäivässä 
vieraili noin 3 700 kävijää, pää-
osin viljelijöitä. Laaja koekenttä 
ja mahdollisuus vertailla lajik-
keita sekä kasvinsuojelutoimien 
vaikutuksia keskenään saivat kä-
vijöiltä erityistä kiitosta. Myös 
työnäytökset vetivät hyvin väkeä. 
Kävijätutkimuksen perusteella 97 
prosenttia suosittelee Peltopäivää 
kollegoilleen. 

VIIME KERRALLA Inkoon Peltopäi-
vässä esitteli toimintaansa 70 näyt-
teilleasettajaa. - Tämänvuotiseen 
Peltopäivään odotetaan vähintään 
saman verran alan toimijoita. Uu-
siakin on jo ilmoittautunut, näytte-
lypäällikkö Hannu Mikkola toteaa.

Peltopäivän järjestävät ProAgria 
Etelä-Suomi ja Nylands Svenska 
Lantbrukssällskap. 

www.peltopaiva.fi 
www.faltdag.fi

PELTOPÄIVÄ INKOOSSA HEINÄKUUSSA



30 ProAgria Etelä-Pohjanmaa

ASTA ASUNMAA

asiantuntija, kotitalous

R avintotase kertoo, että pe-
runaa syödään henkilöta-
solla enää noin 50 kiloa 
vuodessa. Pasta ja riisi ovat 

syrjäyttäneet sen aterian osana. Peru-
na on kuitenkin paljon muuta kuin 
lihakastikkeen lisuke. Perunasta voi 
loihtia niin arki- kuin juhlaruokaa, 
vain mielikuvitus on rajana. 

Perunakropsu 
Kurikan pitäjäruoka 
 1 kg perunoota
 2 dl ohorajauhoja
 ½ rkl sualaa
 1 dl maitua
 1 dl siirappia
 1½ dl vehenäjauhoja
 50 g sulatettua voita

1. Perunat keitetähän sualattomas 
veres pehemoosiksi, kuaritahan ja 
survotahan. 
2. Ohorajauhot lisätähän ja sea-
tahan hyvin. Annetahan imeltyä 
lämpööses paikas pari tuntia.
3. Sekahan lisätähän muut ainehet. 
Taikina saa olla meleko sakiaa. 

4. Paistetahan hyvin rasvatus 
uunipannus 275 astehen lämmös  
n. 20–25 minuuttia.
Leikatahan palooksi jähtynehenä.

Sitruunaperunat
 n. 1 kg (10–12) perunaa
1 kpl  sitruuna
 suolaa,  vettä keittämiseen
100 g  tuorejuustoa
1 ruukku persiljaa

1. Kuori ja viipaloi perunat reiluiksi 
viipaleiksi. 
2. Pese sitruuna hyvin kuumalla ve-
dellä, raasta kuori ja purista mehu. 
3. Keitä perunaviipaleet kypsiksi 
sitruunamehulla ja suolalla maus-
tetussa vedessä. Säästä perunoiden 
keitinvedestä 1 dl, kaada loppu 
pois.
4. Kuumenna erilleen otettu 
keitinvesi ja sulata tuorejuusto 
sekaan. Hienonna persilja. Sekoi-
ta keitettyjen perunaviipaleiden 
joukkoon hienonnettu persilja, 
raastettu sitruunankuori ja tuore-
juustokastike.

Frozen potato
4 annosta                                            
350 g  jauhoista perunaa 
  (kuorittuna)
 400 g turkkilaista jugurttia
 0,75 dl sokeria          

1. Kuori perunat. Keitä tai höyrytä 
ne kypsäksi.
2. Soseuta kypsät perunat siivilän 
läpi painamalla tai sähkövatkai-
mella ja anna jäähtyä.
 3. Lisää sokeri ja jugurtti peruna-
soseen joukkoon. Soseuta massa 
kuohkeaksi sähkövatkaimella.
4. Siirrä massa laakeaan astiaan ja 
anna sen jähmettyä pakastimessa 
noin tunti välillä sekoittaen.
5. Tarjoile jähmettyneenä pehmik-
sen tapaan marjojen ja raastetun 
sitruunankuoren kera.

VALITSE LAJIKE TARPEEN MUKAAN 

VIHREÄ = SALAATTIPERUNA 
Peruna pysyy keitettäessä koossa 
ja keittoruoissa perunanpalat eivät 
hajoa keitinveteen. 

PUNAINEN  = MUUSIPERUNA 

Keitetty peruna jauhoinen ja menee 
helposti rikki kiehuessaan. 
KELTAINEN = YLEISPERUNA 

Keitetyn perunan malto sopivan jau-
hoinen ja murenee vain hiukan kei-
tettäessä tai uunissa gratinoituna.  

PERUNA, tule takaisin ruokapöytäämme!

Peruna-ala on huolestunut erityisesti nuorten perunankulutuksen 
vähenemisestä. Peruna on ekologinen ja terveellinen perusraaka-aine, 
jonka arvostuksen soisi nousevan. Peruna yllättää monipuolisuudellaan.

MEILLÄ ON PUHUTTU LÄHIRUOAN 
puolesta pitkään ja askeleitakin oi-
keaan suuntaan on otettu, mutta 
olisiko meillä oppimista Italiasta?

ITALIALAISET KÄYTTÄVÄT RUOKAAN 
ja syömiseen vaivaa ja rahaa. He ovat 
vakuuttuneita, että alueen maaperä 
mineraaleineen on paras ruoan kasvat-
tamiseen. Vierailimme Italiassa tiloilla, 
jossa oli liha- tai maitojalosteita myyviä 
myymälöitä, joista harva voisi toimia 
säädösympäristössämme.  Elämme ita-
lialaisten kanssa samassa EU:n säädös-
ympäristössä, mutta tulkintojemme 
vuoksi pienillä lähiruoan tuottajilla ei 
ole mahdollista toteuttaa niitä.

MTK:TA JA PROAGRIAA VASTAAVA 
Coldiretti on italialaisten maatilojen 
edunvalvonta- ja neuvontaorgani-
saatio. Järjestön tärkein tehtävä on 
nyt lähiruoan puolesta puhuminen.  
Tavoitteena on saada kuluttaja ja 
tuottaja lähemmäs toisiaan ja tuo-
da ruoan alkuperä esiin. Paikalliset 
markkinat ovat Italiassa meitä suu-
remmat. Väenpaljous ja tiheä asumi-
nen ovat hyvä maaperä lähiruoalle. 
Iso asiakaspohja ruokakulttuurin 
kanssa mahdollistavat, että maatila-
myymälöissä kauppa käy.  Suomessa 
ei ole yhtä tiettyä ongelmaa, jonka 
ratkaisemalla voisimme lisätä lähi-
ruoan menekkiä. Tuloksia on kuiten-
kin nyt jo tullut. Työ kuluttajatiedon 
lisäämiseksi on vasta alussa. Työtä on 
tehtävä paljon, kuluttajia kuunnellen, 
jotta tuottaja saa ansaitsemansa 
osan lähiruoan lisäarvosta. 

KIMPASTA VOIMAA MAASEUDULLE 
-hankkeessa eteläpohjalaiset tuot-
tajat ja maaseudulla työskentelevät 
hakivat oppia yhteistyön muodoista 
Lombardian maakunnasta, Pohjois-
Italiasta.  

 

LÄHIRUOKA 
JYRÄÄ ITALIASSA

KARI KALLIONIEMI 

yritysasiantuntija

FORZEN POTATO yllättää suussa sulavuudellaan.
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Yhteystiedotwww.proagria.fi/ep

JOHTO JA TUKIPALVELUT
Haapala Hannu, toimitusjohtaja ................................................................043 825 2805
Lenkkeri-Tamminen Miia, viestintäpäällikkö ......................................0400 159 118
Toppari Juha-Matti, myyntipäällikkö .......................................................043 825 2806
Portti Anu, Farmari-näyttelysihteeri ................................................... 043 826 8647
Perälä Tuula, toimistosihteeri, ilmoittautumiset ja tuotetilaukset  .......040 706 3386
Lokasaari Elina, talous- ja viestintäsihteeri .............................................043 824 7779
Öhage Marita, hankepäällikkö .....................................................................040 689 1060
Honkola Tuttu, talouspäällikkö ...................................................................040 847 4096
Huovila Kaarina, asiantuntija, taloushallinto, palkanlaskenta ............050 378 1793
Ilonen Saija, asiantuntija, taloushallinto, ostoreskontra ..........................040 703 5035
Lemettinen Maija, toimistosihteeri, jäsenasiat .......................................043 824 7780
Putula Hannu, IT-asiantuntija .....................................................................040 510 5965

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

VILJATILAT ETELÄ
Leppä Jouni, asiantuntija, kasvintuotanto ..................................................0400 361 250
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 
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
Jääskeläinen Marita, asiantuntija,  kasvintuotanto, nurmi  ................043 825 4860
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
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
Riihikangas Erkki, erityisasiantuntija, talous, maitotilat .....................0400 160 041
Rintamäki Sanni, asiantuntija, maitotilat ...............................................043 825 8508
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
Sillanpää Ville, asiantuntija, tilipalvelut Kauhava ..................................043 826 9464
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

HYGIENIAPASSI HALTUUN!
HYGIENIAOSAAMISTODISTUS ON  osoitus elintarvikehygieenisestä 
osaamisesta. Elintarvikelainsäädäntö velvoittaa, että pakkaamattomien 
elintarvikkeiden ja ruuan parissa työskentelevillä henkilöillä on oltava tiedot 
ja taidot hallitakseen elintarvikehygienian ja siihen liittyvät riskit. Hygienia-
passi on valttikortti työ- ja harjoittelupaikoissa. 

TILAA HYGIENIAOSAAMISTESTI! 
Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksesta tavoitat  
Eviran hyväksymän hygieniaosaamistestaajan. 
Katso sopiva ajankohta ja ilmoittaudu: asta.asunmaa@proagria.fi tai  
puh. 040 592 9226, edelliseen päivään klo 16 mennessä.  
Maksu käteisellä 50 € sis. alv 24%. Mukaan kuvallinen henkilökortti.
 
PALVELUUMME SISÄLTYY 
• testitilaisuuden järjestäminen ja vastaukset
• testien tarkastaminen ja vastauslomakkeiden hyväksyminen
• raportointi Eviralle osallistuneista ja testin hyväksytysti suorittaneista
• todistuksen tilaaminen Evirasta ja postittaminen 

15.3. Seinäjoki Elinkeinotalo klo 16.00-16.45
28.3. Alajärvi ProAgria klo 16.00-16.45
 3.4. Kauhava ProAgria klo 16.00-16.45
10.4. Seinäjoki Elinkeinotalo klo 16.00-16.45
19.4. Kauhajoki ProAgria klo 16.00-16.45
26.4. Seinäjoki Elinkeinotalo klo 16.00-16.45
 4.5. Seinäjoki Elinkeinotalo klo 16.00-16.45
11.5. Seinäjoki Elinkeinotalo klo 16.00-16.45
16.5. Seinäjoki Elinkeinotalo klo 16.00-16.45
23.5. Tuuri (Alavus) ProAgria klo 16.00-16.45
31.5. Seinäjoki Elinkeinotalo klo 16.00-16.45
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Semex Finland Oy | Viikatetie 3, 91900 Liminka | puh. 040 550 7643 | sari.alhainen@semex.fi

Laatua tiLan jaLostustyöhön

www.semex.fi

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.

Kalkituslaskuri:
www.ssab.fi/kalkituslaskuri

Tammisen tila on iso osa itsenäistä 
Suomea: vahva ja menestyvä. 
Tammisen tila Raahen Arkkukarissa on kasvanut vuosikymmenten 
saatossa pientilasta nykyiseen kukoistukseensa suomalaisella 
sisukkuudella. Tilan historia ulottuu peräti 1700-luvulle. Sukuun 
tila tuli vuonna 1941. Tilalle on ostettu, vuokrattu ja raivattu peltoa. 
Kokemus on osoittanut, että raivauksen jälkeen uudismaa ei anna 
parasta satoa heti alkuun, vaikka sitä lannoitettaisiin asian-
mukaisesti. Pellon pH on saatava nousemaan, maan rakenne ja 
pieneliötoiminta muuttumaan ”peltomaisemmaksi”.
Tammisen pellot ovat pääasiassa hienoa hietaa ja pH tavoite on 
6,5 tasolla. Pidempään viljelyksessä olleilla lohkoilla on pH saatu 

®BESTON -kalkituskuonan avulla nousemaan jopa seitsemään. 

Satavuotiaan 
isänmaan parhaaksi

®BESTON  


