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Lehden painos 10 000. Lehti ilmestyy neljästi vuodessa.
Valmis aineisto toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen:  
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Talousasiat tapetilla

AJANKOHTAISTA

HannuHaapal a
HANNU HAAPALA 

toimitusjohtaja
ProAgria Etelä-Pohjanmaa

PÄÄKIRJOITUS

M 
aatilojen taloustilanne on tällä hetkellä tiukka. Useiden tilallisten onkin ollut 
tarpeen tarkistaa toimintatapojaan. Ikävä kyllä, myös lykätä tarpeellisia in-
vestointeja. ProAgrian asiantuntijoiden työssä kiristynyt taloustilanne näkyy 
monella tavalla. 

ETELÄ -POHJANMAALLA ON  perinteisesti toimittu rohkeasti. Tuotantoa on laajennettu ja 
tehostettu tulevaisuuteen uskoen. Nopeimpia kehittäjiä ovat olleet nuoret viljelijät, jotka ha-
luavat toimia alalla pitkään. Siksipä tiukentunut taloustilanne onkin iskenyt juuri nuoriin 
eteläpohjalaisiin tuottajiin. ProAgrian asiantuntijat tekevät työtä lähellä asiakasta. Yhteyttä 
pidetään ja siksi taloushuolistakin tiedetään hyvin konkreettisesti. 

SYNKKYYTEEN EI KUITENKAAN PIDÄ  vaipua vaan tutkia tilanne huolella yhdessä asian-
tuntijoidemme kanssa. Työ kannattaa aloittaa Kehittämiskeskustelulla, jonka avulla hahmo-
tetaan yrityksen nykytila, toimintaympäristö ja ajatukset tulevasta. Kehittämiskeskustelu on 
oiva väline, kun mietitään investointia, sukupolvenvaihdosta, tuotannon tehostamista tai 
rahojen riittävyyttä. Kassabudjetoinnin aloittaminen ja palvelun jatkuva käyttö varmistavat, 
että maksuvalmius säilyy ja rahoja käytetään järkevästi. 

Jos Kehittämiskeskustelu osoittaa investointitarpeen esimerkiksi uuteen rakennukseen, on 
järkevää tehdä kanssamme Investointikartoitus. Siinä selvitetään, millainen järkevän inves-
toinnin tulisi olla, ja onko se mahdollista toteuttaa. 

TOIMINTATAPOJEN TARKISTAMISEKSI  ja kannattavuuden parantamiseksi kannattaa jos-
kus analysoida sinänsä toimivaa tilaa tarkemmin tulosanalyysillä. Siinä selvitetään, mitkä asi-
at ovat tilalla kunnossa ja mihin taas kannattaisi panostaa kannattavuuden parantamiseksi. 

KEHITTÄMISKESKUSTELU, Kassabudjetoinnin aloituspalvelu, Investointikartoitus ja Tulosa-
nalyysi ovat tämän vuoden aikana MMM:n tukemia, joten ne ovat maatilalle edullisia Pro-
Agrian asiantuntijapalveluja. 

TIUKASSA TALOUSTILANTEESSA PÄRJÄÄMINEN ON  taitolaji, jossa me ProAgria Etelä-
Pohjanmaalla haluamme olla asiakkaillemme parhaita kumppaneita. Taloustilanteen paran-
taminen on useimmiten mahdollista, kunhan analyysit tehdään yhdessä huolellisesti, tilan 
omilla lähtötiedoilla, ja sitten toimitaan realististen tulevaisuudensuunnitelmien mukaisesti.

TÄMÄN SYKSYN AKUUTEISTA ERITYISPALVELUISTA ON  lisää tietoa toisaalla tässä lehdes-
sä. Kannattaa rohkeasti ottaa yhteyttä asiantuntijoihimme, joiden kanssa tarttua asioihin 
kiinni. 

Talousterveisin,

KONEAGRIA 2016 -NÄYTTELY  pidetään 6.-8.10.2016 
Jyväskylän Paviljongissa. "Näyttelystä odotetaan vil-
kasta, sillä näytteilleasettajat ovat olleet kiinnostu-
neita syksyn ainoasta maatalousväelle suunnatusta 
konenäyttelystä. Kaikki käytettävissä oleva tila on 
myyty. Lisätilaa saadaan isosta teltasta, joka pysy-
tetään uuteen paikkaan ja yhdistetään halleihin. Ul-
koalue on myös käytössä", kertoo näyttelypäällikkö 
Marko Toivakka.

NÄYTTELYN PAINOPISTE ON karjataloudessa ja nur-
mentuotannossa. Nämä aiheet ovat esillä muiden 
mukana myös näyttelyn seminaareissa ja tietois-
kuissa. ProAgrian osastolla voit keskustella mm. 
lypsylehmien ruokinnasta, nurmen tuotannosta ja 
toiminnan yhtiöittämisestä. KoneAgrian järjestävät 
ProAgria Keski-Suomi ja ProAgria Länsi-Suomi. 

KONEAGRIA  
JYVÄSKYLÄ 6. -8 .10.2016

JYVÄSKYLÄN PAVILJONKI
Uno Savolan katu 8

AVOINNA :
to-pe klo 9 -17, la klo 9-16

LIPUT: 
17 €, 12 €

www.koneagria.fi

MAATILOJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ on tehokas keino 
alentaa kiinteitä kuluja ja auttaa jaksamaan talou-
dellisesti haastavien aikojen yli. Kimpasta voimaa 
maaseudulle -hanke keskittyy pienryhmätoimintaan. 

PIENRYHMÄ TARKOITTAA vähintään kahden maatilan 
tai yrityksen tai yksittäisen henkilön muodostamaa 
ryhmää.  Tällainen ryhmä voi joko suunnitella uut-
ta tai kehittää jo olemassa olevaa yhteistoimintaa. 
Hankkeemme on ryhmän apuna etsimällä ja tuomalla 
tarvittavaa tietoa yhteistyön kehittämisen tueksi.

JOS SINULLA ja mahdollisella yhteistyökumppanil-
lasi on mielessä ajatus yhteistyön aloittamisesta tai 
kehittämisestä ja kaipaat lisää tietoa, ota rohkeasti 
yhteyttä:

KARI KALLIONIEMI

ProAgria Etelä-Pohjanmaa
erikoisasiantuntintija, yritys
0400 267384,
etunimi.sukunimi@proagria.fi 

TERVETULOA
KONEAGRIAAN JYVÄSKYLÄÄN

TILOJEN VÄLISEEN 
YHTEISTYÖHÖN POTKUA
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AJANKOHTAISTA

Farmari 2017 on Seinäjoella viikkoa
ennen juhannusta, 14. – 17.6.2017. 

www.farmari.net

Merkkaa jo kalenteriin!

FARMARI 2017

VUOSIKOKOUS Etelä-Pohjanmaan  
maa- ja kotitalousnaiset kokoustavat  
lauantaina 1.10.2016 kello 10.00 Etelä-
Pohjanmaan Elinkeinotalossa, Huhtalan-
tie 2. Valtakirjat ja kahvi kello 9.30. 

Kysy lisää: 
ASTA ASUNMAA

puh. 040 592 9226

MAA- JA KOTITALOUSNAISET

MINUN MAATILANI KOULUTUKSIA TUOTTAJILLE
MAATALOUDEN LASKENTAKESKUKSEN Ammu, 
TehoElmer, Elmer ja MobiAmmu ohjelmistot 
siirtyvät vuoden 2017 alussa nettiin eli selain-
käyttöisiksi palveluiksi ja tulevat osaksi Minun 
Maatilani -ohjelmistoa. Tämä vuosi onkin mitä 
parhainta aikaa opetella uuden ohjelman käyttöä. 
Tarjoamme tähän koulutuksia seuraavasti:

29.9. Alajärvi Ilmoittautuminen viim. 22.9.
5.10. Jalasjärvi Ilmoittautuminen viim. 28.9.
27.10. Seinäjoki Ilmoittautuminen viim. 24.10.
3.11. Evijärvi Ilmoittautuminen viim. 31.10.
10.11. Kortesjärvi Ilmoittautuminen viim. 2.11.
16.11. Alavus Ilmoittautuminen viim. 11.11.
24.11. Kauhajoki Ilmoittautuminen viim. 18.11.
3.1. Seinäjoki Ilmoittautuminen viim. 2.1.
5.1. Kauhava Ilmoittautuminen viim. 2.1.

KOULUTUKSEN OHJELMA :

Aamukahvi
10.00  Yleisperiaatteet ohjelmasta
11.30  Ruokailu (omakustanteinen)
12.30  Ohjelman käyttöä (tietokoneet, tabletit  
 tai älypuhelimet mukaan, jos mahdollista)
14.00 Päivä loppuu

KOULUTUKSEN HINTA  on 50 euroa/henkilö. Jos 
haluatte kokeilla ohjelman käyttöä oman tilan 
tiedoilla, kannattaa ottaa oma tietokone tai tablet-
ti mukaan. Myös tilakohtainen koulutus on mah-
dollista esim. Neuvo 2020 -palvelun avulla tilalla 
tai toimistolla. 

TARKEMMAT TIEDOT KOULUTUKSISTA :

etela-pohjanmaa.proagria.fi/tapahtumat

ILMOITTAUTUMISET JA TIEDUSTELUT  
Anne Antti la
anne.anttila@proagria.fi
043 825 0522 

Kuinka teillä menee? Onko yhdistyk-
senne yhdistysrekisterin poistolistalla? 
Tervetuloa mukaan kuulemaan yh-
distysasioista järjestökierrokselle. 
12.10. Suupohjan seutu, Kauhajoki
9.11. Järviseutu, Kauhava 
23.11. Seinäjoen seutu, Seinäjoki
30.11. Kuusiokunnat, Tuuri

Järjestöillat kello 18.00 alkaen.

Ilmoittaudu:
koulutus.ep@proagria.fi
p. 040 706 3386

Aiheesta lisää sivulla 7.

JÄRJESTÖKIERROS
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S uositut iltakurssit luo mus sa 
alkavat  taas. Luomusitou muk-
sen eli luomutukien saaminen 

edellyttää yhteensä viiden kurssipäi-
vän tai kuuden kurssi-illan käymistä 
ennen sitoumuksen tekemistä.

LU O M U P E R U S K U R S S I  I LTA K U R S -

S I N A  on mahdollista suorittaa 
ajan jaksolla 22.–24.11.2016 sekä  
29.–30.11.2016 ja 1.12.2016. Kurssi-il-
lat kello 17.00–20.00. Kurssilla aiheina 
luomuviljelyn perusteet: maankasvu-
kuntoa, luomuviljan viljelyä, rikkakas-
vientorjuntaa, palkokasvien ja nur-
men viljelyä sekä luomusäädöksiä.

YKS IT TÄ ISTEN I LTOJEN H INTA  on  
60 € + alv 24 % per ilta. Kuuden illan 
kurssin hinta on 360€ + alv 24 %.
Keväällä luomuperuskurssi on maa-
liskuussa. 

ILMOITTAUDU 18.11.2016 MENNESSÄ

Erkki Vihonen p. 040 678 7689 
erkki.vihonen@proagria.fi

Jari Luokkakallio p. 0400 297 235 
jari.luokkakallio@proagria.fi

Essi Tarsia p. 043 826 6769 
essi.tarsia@proagria.fi

AJANKOHTAISTA

E telä-Pohjanmaan kaikkien 
aikojen ensimmäinen luo-
muviljelijä Urho Kari juhli 

juuri 80-vuotista taivaltaan. Oppin-
sa hän haki aikoinaan muilta luo-
muviljelijöiltä sekä Suomesta että 
Ruotsista. 

– Alkuun ei ollut helppoa olla 
maakunnan ensimmäinen luomu-
viljelijä, Urho Kari muistelee.

– Onneksi suhtautuminen luo-
mutuotantoon on sittemmin muut-
tunut, eikä vastakkainasettelua juu-
rikaan enää ole. 

LUOMUN OHELLA KARIN T ILALLA 
on oltu edelläkävijöitä muissakin 
asioissa. Esimerkiksi pihattonavetta 
tilalle rakennettiin jo vuonna 1974.

MISTÄ KAIKKI ALKOI

Luomupioneeri kiinnostui luo-
muviljelystä 1970-luvun alussa. 
Innostajana luomuviljelyyn toi mi 
Urhon isoäiti, jolla oli kokemusta 
viljelystä vanhoilla menetelmillä. 
Lisäksi urakoitsijana työskennelles-
sään Urho näki komeimmat viljat 
Väinö Saarimäen pelloilla ja kiin-
nostui kuullessaan, että Saarimäki 
käytti vain kylvön yhteydessä pientä 
starttilannoitusta. 

– Luomussa pitää olla valmis 
ottamaan haasteita vastaan ja lait-
tamaan itsensä likoon, Kari opastaa. 

– Luomututkimusta ei Suomessa 
juurikaan ole, joten luomuviljelijät 
tekevät usein ilmaista tutkimusta 

käytännössä, kun he joutuvat ko-
keilemaan eri menetelmiä. 

RIKKAKASVIT JA KYLVÖAIKA

Urhon kokemuksen mukaan esimer-
kiksi kylvöajalla ei ole luomussa 
suurta vaikutusta rikkakasveihin. 
Apilanurmet, seosviljat ja syysveh-
nä ovat Karin tilalla onnistuneet 
hyvin. Härkäpapua ei enää juuri 
viljellä pitkän kasvuajan takia. Tä-
nä vuonna luomuviljat vaikuttavat 
kehnoilta, ja lisäksi on valvattia. 
Urho harmittelee myös nykyisten 
lajikkeiden soveltumattomuutta 
luomuun. 

YHDESSÄ PUOLISONSA MAIRE KARIN 
kanssa Urho luotsasi tilaa vuoteen 
1999 saakka, jolloin nuorin poika 
Ville otti vetovastuun tilasta. Perheen 
viidestä lapsesta myös kaksi muuta 
työskentelee maataloudessa. Tällä 
hetkellä luomutilalla on yhden ro-
botin lypsykarjanavetta sekä lihakar-
janavetta. Suku polvenvaihdoksen 
myötä Urho sai jättää taakseen by-
rokratian ja keskittyä peltotöihin. 
Tälläkin hetkellä työn alla on 40 
hehtaarin alan pellonraivaus. 

Urho Karin vinkit luomuviljelijöille
• Perehdy luomutuotantoon ennen 

aloitusta. 
• Panosta peltojen kasvukuntoon. 

Erityisesti pellon vesitalous ja ra-
vinnetilanne pitää olla kunnossa.

• Pyri ehkäisemään pellon tiivisty-
mistä. 

• Tarkkaile: käy pelloilla usein ja 
ole kiinnostunut kasvuston sekä 
maan kunnosta. 

LUOMUKONKARIN INNOSTAJANA OMA ISOÄITI

OSALLISTU
LUOMUPERUSKURSSILLE

ESSI TARSIA

asiantuntija, luomu

URHO KARI on eteläpohjalainen luomutuotannon uranuurtaja.
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VESIYMPÄRISTÖJEN TILAN PYSYVÄ 
parantuminen edellyttää vesistön 
rantojen ja valuma-alueen muodos-
taman kokonaisuuden tarkastelua 
samanaikaisesti. Kolmen Vyyhti-
hankkeessa autetaan paikallisia 
toimijoita tekemään valuma-alue-
selvityksiä, rantojen ja vesienhoi-
don suunnitelmia sekä toteutetaan 
ja esitellään esimerkkikohteiden 
toimenpiteitä, kuten esimerkiksi li-
sääntymis- ja elinaluekunnostuksia, 
vesikasvien poistoa tai vedenpinnan 
nostoa. Muutamille valuma-alueille 
laadittavat mallisuunnitelmat sisäl-
tävät esimerkiksi erilaisia kunnos-
tusehdotuksia, kuormituslaskelmia 
ja ranta-alueiden suunnitelmia sekä 
selvityksiä.

JOS SINULLA  ON TIEDOSSA  kun-
nostuksia kaipaava kohde tai jos 
haluat lisätietoa kunnostusmah-
dollisuuksista, ole yhteyttä meihin. 
Järjestämme työpajoja kunnostusten 
rahoitusmahdollisuuksista sekä tar-
vittavista luvista. Valtion resurssien 
vähentyessä ympäristöhankkei-
den suunnittelu ja toteutus on yhä 
enemmän siirtymässä vesistökun-
nostushankkeissa paikallistoimijoil-
le. Valtion varoista voidaan saada 
tukea esimerkiksi vesistö- ja ranta-
aluekunnostuksiin sekä tulvasuo-
jeluun, kosteikoiden tekemiseen ja 
ylläpitoon, kalataloudellisiin kun-
nostuksiin ja hankkeisiin, jotka pa-
rantavat ympäristön- ja vesien tilaa.

ETELÄ-POHJANMAAN ALUEEN vesis-
tökunnostusaiheinen työpaja jär-
jestetään Alavudella 13.10.2016. 
Lisätietoja tapahtumasta saat meil-
tä. Kolmen VYYHTI-hankkeen alu-
eena on Etelä-Pohjanmaan lisäksi 
Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan 
maakunnat.

Lue lisää: 
www.facebook.com/KolmenVYYHTI/ 
www.vesiensuojelu.fi/pohjanmaa

LISÄTIETOJA :

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry 
Hankevetäjä 
Satu Järvenpää 044 777 8839

ProAgria Etelä-Pohjanmaa 
Seppo Väisänen 043 825 2810 

ProAgria Etelä-Pohjanmaa 
Riikka Asunmaa 040 534 9337  

SEPPO VÄISÄNEN

asiantuntija, vesitalous

TOIMINNAN RATTAAT RAITEILLEEN 
(RATAS) -hankkeessa tapahtuu. 
Hankkeessa tehdään parhaillaan pi-
lottitilakäyntejä. Pilottitilat ovat mo-
nesta tuotantosuunnasta. Mukana on 
maidontuotanto, vasikkakasvattamo, 
emolehmätuotanto- sekä porsas- ja 
yhdistelmätuotantotiloja. Hanke-
tiloilla toiminnan kehittämisessä 
huomio on kiinnitetty mm. työrutii-
neihin, ja niissä kuluvaan työaikaan 
tai tapahtuvaan rehuhävikkiin. Myös 
tiedonkulun kehittämisen paranta-
miseksi on etsitty keinoja.  

HANKKEELLE ON suunnitteilla tuot-
tajamatka  Tanskaan vuodelle 2017.  
Matka antaa kattavan kuvan työn 
tuottavuuteen, resurssien tehok-
kaaseen käyttöön sekä yrittäjien ja 
työntekijöiden jaksamiseen liittyen. 
Tanskassa vierailemme SEGES:ssa, 
joka on maatalouden tutkimus- ja 
neuvontaorganisaatio. SEGES on 
vienyt lean-managemettia maatalo-
uteen jo vuodesta 2008 ja liikkeel-
le lähdettiin SOP:ien muodossa 

(Standard Operating Procedures). 
Matkakohteena on myös kaksi 
maatilaa, joista toisella on lypsy-
lehmiä ja toisella porsastuotantoa. 
Tilakäynneillä voimme havainnoi-
da hyvää johtamisen kulttuuria sekä  
benchmarkata siihen liittyviä käy-
tännön toimintatapoja. Tilakohteet 
on valittu SEGES:n asiantuntijoiden 
avulla. Hankematkalle monipuoli-
suutta tuo viimeinen vierailukoh-
teemme, joka on Heco yritys, www.
heco.dk. Hecossa valmistetaan lai-
van moottoreiden osia. Leanin mu-
kaista toimintaa yrityksessä on ollut 
2010 vuodesta lähtien.

HANKKEEN TOIMINTAA voit seurata 
hankkeen nettisivuilta ja faceboo-
kissa. Jos kiinnostuit hankkeen 
toiminnasta, pilottitilatoiminnas-
ta tai hankematkasta, ota nopeasti 
yhteyttä. 

Tutustu hankkeeseen:
www.tts.fi/ratas
@ratashanke

KIMPPARENKI – MAATILOJEN YHTEI-

NEN TYÖNTEKIJÄ on tiedotushanke, 
joka jakaa tietoa useamman tilan 
yhteisen työntekijän palkkaami-
seen liittyvistä käytännön toimis-
ta. Tiedotustilaisuuksien aiheina 
ovat muun muassa rekrytointi ja 
perehdyttäminen, palkkaamiseen 
liittyvät säädökset ja palkkahal-
linto, käytännön työnjako tilojen 
kesken sekä työnjohto ja työnteki-
jän sitouttaminen. Tilaisuuksissa 
haetaan myös  tietoa jo olemassa 
olevien renkirinkien toiminnasta. 

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUKSISTA 
järjestetään tiedotustilaisuus 
9.11.2016 Marttilan tallissa. Päiväs-
sä saadaan kuulla Maaseudun työn-
antajaliiton tietopaketti työnantajan 

velvollisuuksista sekä asiaa vero-
hallinnon näkökulmasta ja palkan-
laskennasta. Myöhemmin syksyllä 
tulee asiaa myös työntekijän rekry-
toinnista sekä tutustumismatka jo 
toimivien renkirinkien alueelle.

Tilaisuuksiin ovat tervetulleita 
kaikki asiasta kiinnostuneet. Ti-
laisuuksissa saa tietoa yleensäkin 
työntekijän palkkaamiseen liittyvis-
tä asioista. Sellaisista, joita tarvitse-
vat kaikki tilat, joilla on palkattuja 
työntekijöitä. 

KAIJA ALA -LUUKKO

asiantuntija, talous

ETELÄ -POHJANMAALLA on runsaasti 
hietoja, multamaita ja turvemaita, 
joiden voisi luulla läpäisevän vettä 
hyvin. Mutta tämän kesän sateiden 
jäljet näkyvät monilla lohkoilla: 
epätasaisia kasvustoja, lammikoita 
ja kuorettumista. Lohkoissa on kui-
tenkin eroja: vierekkäisistä lohkois-
ta toinen voi olla veden vaivaama ja 
toinen hyvässä kasvussa. 

OSMO -HANKE  tutkii ja kouluttaa 
maan kasvukunnon hoidossa. Osa-
na tutkimustyötä testataan erilaisia 
menetelmiä kasvukunnon havain-
nointiin. Menetelmiä testataan koe-
tilojen lohkoilla ja niitä sovelletaan 
osaamisryhmissä ja teemapäivillä. 
Vesitalouden hallinnan kannalta ve-
denläpäisykyky on kriittinen tekijä, 

jota voi lähteä haarukoimaan hyvin 
yksinkertaisin välinein. 

PINTAMAAN VEDENLÄPÄISYKYVYSTÄ 

saa hyvän kuvan puolen litran ve-
sipullolla. Vesi kaadetaan parin sen-
tin korkeudesta ripeästi maahan ja 
seurataan, kauanko vedellä kestää 
imeytyä, ja kuinka laajalle vesi le-
visi ennen imeytymistään. Tämän 
jälkeen odotetaan minuutti ja kat-
sotaan mihin vesi meni. Hyvässä 
maassa vesi imeytyy lähes heti, 
pienelle alueelle ja syvälle. Pahim-
millaan vesi ei mene mihinkään 
useammassa minuutissa ja imeytyy 
lopulta vain aivan pintaan. 

JUKKA RAJALA

HY Ruralia

KAIPAAKO LÄHIVESISTÖSI 
KUNNOSTUSTA?

Lohkoilla näkyy 
epätasaisuutta

Toiminnan Rattaat 
Raiteilleen

KUINKA PALKATA TYÖNTEKIJÄ?

13.10.2016 Tilavierailu
Mukana on eläinlääkäri Mervi Yli-Hynnilä. 

7.12.2016 MaMa-hankkeen seminaari Seinäjoella
Mukana mm. eläinlääkäri Kristiina Sarjokari Valiolta. 

Huom! Hankkeen kotisivuilla ohjevideo ketoosimäärityksen tekoon.
Kysy lisää: Anne Anttila 043 8250 522. 

MAIDOSTA MAITOON -HANKKEEN TAPAHTUMIA

AJANKOHTAISTA
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NURMESTA TULOSTA –HANKE KOKOONTUI 

kesällä Ähtäriin Kantoniemen tilalle 
Anu Ellän sekä irlantilaisten asiantun-
tijoiden Anne O´Malleyn ja Joe Curti-
sin johdolla tutustumaan tehokkaaseen 
ja kannattavaan nurmentuotantoon. 
Päivän aikana nousi esiin hajakylvön ja 

rivinkylvön ero sekä se, kuinka voidaan 
tuottaa 10 000 kgka/ha satoja. Lisää aja-
tuksia Ähtärin päivästä ProAgrian ruo-
honjuurella blogissa. 

SARI MORRI

asiantuntija, kotieläintuotanto

P oistouhan alla on toimiviakin yh-
distyksiä, joissa esimerkiksi yhdis-
tyksen nimenkirjoittaja- ja osoite-

muutokset ovat unohtuneet tehdä. Aikaa 
asian korjaamiseen on 12.1.2017 saak-
ka, joten nyt on aika toimia. Lopettami-
suhan alla olevat yhdistykset löytyvät 
www.prh.fi -nettisivun uutisista.

TOIMIVA YHDISTYS

Poistouhan alaiset yhdistykset on mer-
kitty listaan kunnittain. Poistouhkalis-
talla on myös toimivia maatalousseu-
roja, maamiesseuroja, maa- ja kotita-
lousseuroja, pienviljelijäyhdistyksiä, 
maa- ja kotitalousnaisten yhdistyksiä ja 
vastaavia, joilta muutosilmoitukset ovat 
jääneet tekemättä. 

KUN YHDISTYKSEN TOIMINTA  

ON HIIPUNUT

Jos yhdistys ei ole toiminut aikoihin, 
toiminnan uudelleen viriäminen ei ole 
näköpiirissä eikä yhdistyksellä ole varo-
ja, yhdistyksen toiminta päättyy yhdis-
tysrekisteristä massapoiston yhteydes-
sä. Ennen kun yhdistyksen annetaan 
lakkautua, kannattaa selvitellä voisiko 
uinumassa olleen yhdistyksen puhaltaa 
uudelleen käyntiin. Esimerkiksi lähek-
käin toimivien yhdistysten yhdistymis-
vaihtoehtoakin kannattaa harkita. 

YHDISTYSTEN VARAT

Osalla lakkautettavista yhdistyksistä on 
myös omaisuutta. Jokaisen yhdistyksen 
omissa säännöissä on maininta siitä, 
miten yhdistyksen varat on käytettävä, 
jos yhdistys purkautuu tai lakkaute-
taan. Lakkautetun yhdistyksen edustajat 

saavat viiden vuoden kuluttua rekiste-
ristä poiston jälkeen käyttää varat sel-
vitystoimien mukaisesti, elleivät varat 
ylitä 8-000 euroa, eikä yhdistyksellä ole 
velkoja. 

TOIMIMATTOMAN , mutta varallisuutta 
omaavan yhdistyksen kannattaa selvit-
tää nimenkirjoittajat ja ryhtyä toimen-
piteisiin yhdistystoiminnan lopettavi-
en kokousten aikaansaamisiksi. Niissä 
voidaan päättää varojen käytöstä, vaikka 
toiminta tämän jälkeen loppuisikin. Yh-
distyksen kokouksen päätöksellä varat 
voi lahjoittaa lakkautuvan yhdistyksen 
toimivalle rekisteröityvälle alaosastol-
le tai toiselle aktiiviselle yhdistykselle. 
Näin varat tulevat lähialueen ja saman 
tarkoituksen hyväksi.

EIHÄN YHDISTYKSENNE
OLE POISTOLISTALLA?

Lue nurmikuulumisia
Ruohonjuurella-blogista

Patentti- ja rekisterihallituksen yh-
distysnetin yhdistysrekisteri.prh.fi  
kautta ostettavasta yhdistyksen re-
kisteriotteesta selviävät viimeksi 
ilmoitetut yhdistyksen nimenkir-
joittajat. Rekisteriote maksaa 4,34 € 
ja se maksetaan verkkopankkimak-
sulla tai luottokortilla. Rekisterio-
te on käytettävissä heti maksun 
jälkeen.

HELENA VELIN

Maa- ja kotitalousnaisten keskusliitto

Patentti- ja rekisterihallitus on poistamassa 
yhdistysrekisteristä yhdistyksiä, jotka eivät ole 
tehneet rekisteri-ilmoituksia vuoden 1995 jälkeen.

VIIMEISIMMÄT NIMENKIRJOITTAJAT 

YHDISTYSNETISTÄ
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T ietyillä alueilla, kuten Uu-
sikaarlepyyn suunnalla, 
oli vettä saatu runsaasti 
jo koko kesän. Viljelijät 

kävivät sateiden jälkeen ahkerasti 
kaivamassa ojia peltojen päisteisiin, 
jotta ylimääräinen vesi virtaisi pois. 
Jälleen kerran ongelmia on ollut 
vähiten lohkoilla joissa salaojitus, 
tasaus, maan rakenne ja kyky sietää 
vettä ovat olleet kunnossa. Pääty-
penkkien välttäminen ja siemenpe-
runan istutus ylemmäksi penkkiin 
tänä keväänä on olleet hyviä ratkai-
suja. Joidenkin peltojen märimmis-
sä kohdissa alkoi peruna mädäntyä.

RUTTOPAINE

Kosteudesta ja lämmöstä johtuen 
ruttopaine oli paikoin todella kova, 
ja herkimmillä lajikkeilla lehtirut-
toa ei ole kokonaan saatu torjuttua 
ruiskutuksista huolimatta. Ruisku-
tuksia ovat haitanneet runsaat sa-
teet, jolloin torjuntatyötä ei ole ai-
na päästy tekemään ajoissa. Pääosin 

kasvustot säilyivät ilman suurempia 
ruttoepidemioita.

BAKTEERITAUDIT

Tyvimätää ja muita bakteeritauteja 
ei näkynyt keskimäärin sen enem-
pää kuin muinakaan vuosina. Pe-
runan laatu on yleisesti hyvä, ja 
rupea on hyvin vähän. Syyskuun 
alkupuolella sato-odotukset ovat 
edellä mainituista seikoista huoli-
matta korkeat, jos vain nostot su-
juvat, sillä sopiva määrä lämpöä ja 
vettä ovat kasvattaneet mukulakoon 
isoksi. Mukulaluku sen sijaan ei ole 
ainakaan normaalia suurempi. 

Mukulaluku on normaalilla tasolla, mutta 
mukulakoko iso. Sadon koko riippuu nyt 
nostojen onnistumisesta.

JUHANI RAHKO

asiantuntija, perunatilat

 ProAgria peruna-asiantuntijoiden 
suorittamilla kasvustokäynneillä 
viljelijä saa ulkopuolisen näke-
myksen viljelmän kunnosta sekä 
suositeltavista toimenpiteistä. Voi 
olla, että omaa peltoa ei aina kat-
sota niin objektiivisesti kuin olisi 
tarpeen. Palveluun kuuluu tau-
tien tunnistus ja niiden määrän 
arvioiminen. Esimerkiksi mag-
nesiumin puute saattaa näyttää 
taudilta, jolloin torjuntatoimiin 
lähdetään turhaan. Iso osa peru-
napeltoja vaivaavista asioista saisi 
ratkaistua kunnollisella viljely-
kierrolla. Tähän ei tietysti aina 
ole niin hyviä mahdollisuuksia, 
mutta vaihtopellot muun tuotan-
tosuunnan viljelijöiden kanssa on 
usein toimiva ratkaisu.

YHTEENVETO SYKSYLLÄ

Kasvustokäyntejä tilanneet asiak-
kaat saavat syksyllä yhteenvedon 
ProAgrian peruna-asiantuntijoi-
den suorittamista ruokaperunan 
tarkastuksista. Niistä selviää 

lajikekohtaisia vahvuuksia ja 
heikkouksia, joita voi käyttää apu-
na suunnitellessa lajikepalettia tai 
viljelysuunnitelmaa tehdessä. Vii-
me vuoden yhteenvetoon tuli yh-
teensä 247 tarkastettua viljelmää.

TILAN OMA SIEMEN 

Tilan oma siemen (TOS) -tarkkai-
luissa keskitytään kasvuston ter-
veyteen ja annetaan suosituksia 
sadon käyttötarkoituksesta. Käy-
tännössä tyvimätä tai seitti voivat 
olla niin pahoja, että viljelijän on 
syytä harkita, käyttääkö satoa 
ensi keväänä siemenenä. Ruoka-
perunatarkkailuissa taas tehdään 
kasvuston terveystsekkauksen 
lisäksi analyysiä mukulamääräs-
tä, laadusta sekä usein satoarvio. 
Tällöin voi varautua sadon mää-
rään, josta ostajat voivat olla kiin-
nostuneita. Joskus satoarvion jäl-
keen on lähdetty tilaamaan lisää 
perunalaatikoita, mikä on tietysti 
positiivinen merkki. 

KASVUSTOKÄYNNEISTÄ APUJA PERUNAN 
VILJELYYN

KATTO- JA SEINÄPELLIT
sekä alumiiniprofiilit

suoraan asiakkaille edullisesti ja nopeasti

Taipaleen Teräs Oy
Linjalantie 4, 43700 Kyyjärvi

P. 040 8235938, 0400 661379

Perunan 
sato-odotukset 
ovat korkealla

Sateisesta elokuusta huolimatta

PERUNA
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TALOUS

T yöeläkkeitä uudistetaan 
vuoden 2017 alusta lu-
kien melko perusteelli-
sesti. Näkyvin ja kaikkia 

koskettava muutos on eläkeiän as-
teittainen nousu. Tällä hetkellä van-
huuseläkkeelle voi päästä 63 vuot-
ta täytettyään. Muutoksen jälkeen 
eläkeikä määräytyy syntymävuoden 
mukaan. Vuoden 1954 jälkeen syn-
tyneiden eläkeikään lisätään aina 
kolme kuukautta jokaista vuotta 
kohden. Näin vuonna 1962 synty-
neiden eläkeikä on 65 vuotta.

OSA -AIKAELÄKE POISTUU

Uudistuksen myötä myös varhais-
eläkejärjestelmät muuttuvat. Mah-
dollisuus päästä osa-aikaeläkkeelle 
päättyy tämän vuoden lopussa. Uu-
sina vaihtoehtoina käyttöön tulee 
osittainen varhennettu vanhuuselä-
ke, jolle voi päästä 61-vuotiaana. 
Tässä järjestelmässä osan eläkkeestä 
voi ottaa maksuun etukäteen, mikä 
kuitenkin pienentää myöhemmin 
saatavaa eläkettä.

Toinen varhaiseläkevaihtoehto uu-
dessa järjestelmässä on työuraeläke. 
Sen voi saada 63-vuotiaana, kun ta-
kana on 38 vuotta rasittuneisuutta 
ja kuluneisuutta aiheuttavaa työtä. 
Myös maatalousyrittäjillä on mah-
dollisuus työuraeläkkeeseen. Lisä-
perusteena voi olla karjatalouden 
aiheuttama jatkuva kuormittava 
sidonnaisuus.

LUOPUMISTUKIKIN LOPPUU

Nykyinen maatalouden luopumis-
tuki jatkuu vuoden 2018 loppuun 
saakka.  Tänä vuonna luopumistu-
elle pääsevät 59 vuotta täyttäneet. 
Ensi ja seuraavana vuonna ikäraja 
on 60 vuotta.

Luopumistuelle voi päästä kolmel-
la tavalla: myymällä tila lähisuku-
laiselle, myymällä tila lähisuvun 
ulkopuoliselle tai myymällä pellot 
lisämaiksi jo aloittaneelle viljelijäl-
le. Koko tilan luovutuksissa jatkajan 

on oltava alle 40-vuotias, maatalo-
uskoulutuksen hankkinut ja tilalta 
on saatava riittävä yrittäjätulo.

Eläkejärjestelmien muutoksista 
huolimatta maatilojen sukupolven-
vaihdoksien ehdot säilyvät ennal-
laan. Jatkajalla on mahdollisuus 
aloitustukeen nykyehdoin rahoi-
tuskauden loppuun saakka, kunhan 
edellytykset tuen saamiselle täytty-
vät. Ehdot ovat lähes samat kuin 
luopumistuessakin.

VEROHUOJENNUKSET ENNALLAAN

Sukupolvenvaihdoksen verohuo-
jennukset säilyvät myös ennallaan. 
Maatilan luovutukseen saa lahjave-
rohuojennuksen, kun jatkaja sitou-
tuu viljelemään tilaa vähintään vii-
den vuoden ajan. Myyjät puolestaan 
välttävät luovutusvoiton veron, kun 
he ovat omistaneet luovutettavat 
kiinteistöt yli 10 vuotta ja myyvät 
tilan perilliselle tai sisarukselle. 
Lahjaveroasteikkoon on ensi vuo-
den alussa odotettavissa hallituksen 
esityksen mukaan pieni lievennys. 
Samoin metsätilojen lahjaverotuk-
seen on suunnitteilla huojennus.
Maatilan sukupolvenvaihdoksen 
onnistuminen edellyttää riittävän 
ajoissa aloitettua suunnittelua. 
Vaihtoehtojen kartoitus ja vero-
suunnittelu kannattaa aloittaa jo 
useita vuosia ennen aiottua tila-
kaupan ajankohtaa, jotta tarvittavat 
toimet ehditään ajoissa toteuttaa. 

O letko tyytyväinen nykyi-
seen tilitoimistoosi? Koet-
ko saavasi parhaan mah-

dollisen tuen päätöksiesi tueksi? 

Näin vaihdat tilitoimistoa:
• TEE PÄÄTÖS VAIHTAMISESTA. Pa-

ras hetki vaihdon toteuttamiselle 
on tilikauden alussa. Vaihto on-
nistuu myös kesken tilikauden.

• ONKO YRITYKSELLÄ edellisen ti-
litoimiston kanssa toimeksiantoso-
pimus? Tarkasta sopimuksen irtisa-
nomisaika, irtisano sopimus ja sovi 
tilitoimiston kanssa keskeneräisten 
töiden loppuunsaattamisesta.

•  UUSI TILITOIMISTO. Hyvät koke-
mukset muilta saman alan yrittä-
jiltä ovat merkityksellisiä uutta ti-
litoimistoa valitessa. Halvin vaih-
toehto tuo harvoin sinulle parhaan 
taloudellisen hyödyn. 

• SOVI  TAPA AMINEN .  Tapaami-
sessa taloushallinnon asiantun-
tijan kanssa kerrotaan tilitoi-
miston käytännöt, aikataulut ja 

toimintatavat. Tuo esiin myös 
omat toiveesi. Tapaamisessa so-
vitaan kuka hoitaa asiakkuuden 
siirtoon liittyvät asiat. 

TILITOIMISTON VAIHTOA suunnitel-
lessasi, ota yhteys ProAgriaan! 
Olemme maatalous- ja maaseutu-
yrityksiin erikoistunut osaava ti-
litoimisto. Hoidamme kirjanpitosi 
asiantuntevasti, olivat kyseessä sit-
ten perinteiset tai osakeyhtiömuo-
dossa toimivat maatilat ja maaseu-
tuyritykset. Olemme kumppanisi 
myös investointi- ja maksatusha-
kemusten teossa.

KYSY LISÄÄ ProAgria Etelä-Pohjan-
maan Tilipalveluista, Satu Kallio-
niemi, p. 040 848 7759
satu.kallioniemi@proagria.fi 

ELÄKEJÄRJESTELMÄT MUUTTUVAT, 
SUKUPOLVENVAIHDOS SÄILYY

OLAVI KUJA -LIPASTI

erityisasiantuntija
omistajanvaihdokset 

yhtiöittäminen, verotus

Tilitoimiston
vaihtaminen käytännössä

Eläkeikä on vähitellen nousemassa, kun 
työeläkejärjestelmät muuttuvat ensi vuoden 
alussa. Muutokset vaikuttavat myös maatiloilla. 
Eläkkeelle siirrytään aiempaa iäkkäämpinä. 
Sukupolvenvaihdoksen ehdot säilyvät kuitenkin 
ennallaan.

TERVETULOA!

KUNNON
T U O T T A J A
M E S SUT

30.9.2016 PIETARSAARI

Tervetuloa Snellmanin Kunnon Tuo�ajamessuille Pietarsaareen perjantaina 30.9.2016 klo 9–16.

LISÄTIETOJA:
http://anelma.snellman.fi

Messut antavat liha-alan tuo�ajille ja sidosryhmille mahdollisuuden tutustua Snellmanin Lihanjalos-tuksen ja yhteistyökumppaneiden toimintaan.

Messupäivänä voit lisäksi osallistua seminaareihin ja kumppaneiden infotilaisuuksiin.

OHJELMASSA
messuosastoja | koneken�ä 

seminaareja | tarjoilu | maistiaisia 

tutustumista Snellmanin  

toimintaan ym.

SATU KALLIONIEMI

asiantuntija, tilipalvelut
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KASVI

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.fiPuhelut 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 7-18 • la 9-14 
www.tahwa.fi

Vaasan 
Kivihaassa

Tervajoelta 
hydrauliikka-

palvelut ja 
puimurin

hihnat

Maan tiivistymistä ja kasvu-
kuntoa voi selvittää lapiol-
la ja penetrometrillä. Lapio 
on jokaisen maanviljelijän 

perustyökalu maan kasvukunnon selvit-
tämiseen. Maan mururakenne, rakenne, 
tiiviys, jankko, olkien hajoamisnopeus, 
veden läpäisynopeus,  kasvien juuret se-
kä lierojen määrä kertovat maasta paljon.

LAPIOSTA SEURAAVA

Lapioanalyysiä näppärämpi laite maan tii-
vistymien selvittämiseen on penetrometri. 
Laite mittaa maan tiiviyttä. Pellon tiiveys 
kertoo maan kasvukunnosta. Yksinker-
taistettuna tiivis maa heikentää kasvien 
kasvua ja sadon muodostusta. Muokkaus-
kerroksen alapuolinen tiivis kerros, jank-
ko,  heikentää maan vesitaloutta ja kasvin 
veden saantia. Sateen jälkeen pelto kuivaa 
hitaasti ja poudalla tiivis jankko estää kas-
vien juurten kasvua ja veden saantia.

NÄIN SE TOIMII

Yksinkertainen mekaaninen penetromet-
ri muodostuu maahan painettavasta pui-
koista sekä mitta-asteikosta. Penetromet-
riä maahan painettaessa maan tiiviysluku 
kirjataan ylös. Maan tiiviyttä voidaan mi-
tata pintamaasta, muokkauskerroksesta 
sekä jankosta. Lisäksi voidaan määrittää 
tarvittavan muokkauskerroksen syvyyttä.  

KOSTEASTA MAASTA

Pellon tiiviysmittaus suoritetaan kosteasta 
maasta. Mittari painetaan hitaasti maahan 
ja tehdään havainnot asteikolta. Mittavalta 
alueelta tehdään kymmenkunta määritys-
tä, joista kirjataan keskiarvo. Viher-puna-
keltainen mitta-asteikko kertoo selkeää 

kieltä pellon tiiviydestä. Kasvin juurten 
tunkeutumiskyky on riittävä kun mittari 
pysyy vihreällä ja keltaisella. Maa on liian 
tiivis kasveille kun mittari heilahtaa pu-
naiselle. Peltojen tiiviysmittauksia tekevät 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan kasvintuotan-
to- ja maaperäasiantuntijat.

HUOM! MUISTA NEUVO 2020 -PALVELU. 

Sen avulla voit määrittää maan raken-
netta sekä saada ohjeita ongelmalohko-
jen kunnostamiseen. Neuvo2020 -palvelu 
on viljelijälle ilmainen. 

JARI LUOKKAKALLIO

asiantuntija
luomukasvintuotanto, energia

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

VAIVAAKO MÄRKYYS?
Muokkarista apu
- Saatavana 1-3 teräisenä

Jorma Porola
040 506 1743

Lapio käteen ja maan
kasvukuntoa selvittämään 

VUOKRAA MEILTÄ

www.pohjanrakennuskone.com

YLI 30 VUODEN AJAN MEILTÄ 
ON VUOKRATTU MAAKUNNAN 

EDULLISIMMAT KONEET!
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NEUVO 2020

Oman tilan energiankäyt-
tötapoja kannattaa pysäh-
tyä miettimään. Energi-

ankulutusta tulee seurata usean 
vuoden ajan, jotta sää- ja satovaih-
telujen aiheuttama vaihtelu voidaan 
ottaa huomioon. Kirjanpito on kaik-
kein tärkein energian kulutuksen 
seurannassa.

Mitä minun kannattaa seurata?
• Kulutukset ylös (sähkö, hake, 

polttöljy sekä lämmitykses-
tä että ajoneuvoista yms.).

• Kaikkein tärkein kirjaus on 
tuotanto (litrat ja kilot).

• Lisäksi kannattaa arvioida tai 
laskea (tärkeimpien sähkölait-
teiden ja ajoneuvojen kulutus. 

L E I V I N U U N I N  A H K E R A M M A L L A 

KÄY TÖLLÄ  voi säästää 600 euroa 
vuodessa. Puolestaan yhden asteen 
muutos sisälämpötilassa vaikuttaa 
energiankulutukseen 2-3 %. Läm-
mön talteenotto maidosta 25 leh-
män navetassa tuo säästöä noin 600 

euroa vuodessa. Valaistuksen osuus 
sähkön kokonaiskulutuksesta on 
maidontuotannossa noin 10-30% 
ja valojen himmentäminen voi las-
kea sähkönkulutusta. Esimerkiksi 
15 %:n himmennys voi vähentää 
sähkönkulutusta 25 %:a. Eläimen 
pitkä tuotantoikä on myös energia-
tehokkuutta, mikä korostaa eläinten 
hoidon kokonaisvaltaista osaamista.

Neuvo 2020 -palveluna myös energia-
asiat. Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Hyödynnä rahanarvoiset Neuvo 2020 -pal-
velut.  Vilje lijän on mahdollisuus saada 
suunnitelmia, selvityksiä ja kartoituk-

sia maatilan ympäristökysymyksiin, kasvin-
suojeluun, eläinten hyvinvointi- ja terveysasioi-
hin, energiatehokkuuteen ja luomutuotantoon.

VIISI FAKTAA NEUVO 2020 -PALVELUSTA

• Viljelijälle ei koidu neuvonnan käytöstä mi-
tään lisätyötä, sillä ProAgria hoitaa kaiken 
neuvontapalvelun käyttöön liittyvän paperi-
työn hallinnon kanssa.

• Monia viljelysuunnittelua tukevia asioita 
voidaan tehdä Neuvo-palveluna, esimer-
kiksi ravinnetaselaskentaa, kasvinsuojelun 
suunnittelua, lannan käytön ja ravinteiden 
hyödyntämisen tehostamiseen liittyvää neu-
vontaa tai maan rakenteen arviointia.

• Samalla tilakäynnillä voidaan antaa neuvon-
taa useasta Neuvon osiosta ja tilalla voi olla 
yhtä aikaa useampia asiantuntijoita. 

• Samalla tilalle voidaan antaa samasta Neuvon
osiosta useamman kerran palveluja.

• Maksat vain alv:n osuuden. 

PROAGRIA

Järkevöitä ja säästä
jopa satasia

MUISTA RAHANARVOISET 
NEUVO 2020 -PALVELUT

Maksuaikaa
30.11.2016 asti Maatalousrakennusten  

keskimääräisä lämmitysenergian 
kulutuslukemia

• huolto- tai korjaustila, 40-70 kWh/m³
• matalaenergiatalo, 20-30 kWh/m²
• uudehko asuintalo,100-120 kWh/m²
• vanha asuintalo, 240-380 kWh/m²
• lämmin navetta, 200-500 kWh/eläin

ASIANTUNTIJA TOIMIALA

Ala-Luukko Kaija  

Alanco Milla  

Anttila Anne  

Asunmaa Riikka  

Hongisto Saila     

Ikola Maria      

Ilomäki Merja  

Jaakkola Anna-Kaisa   

Jääskeläinen Marita    

Kananoja Arja      

Kivisaari Hannu   

Kraatari Vuokko    

Kujala Arja  

Luikku Niko    

Luokkakallio Jari    

Luoma Markus   

Lämpsä Jarmo   

Mattila-Löppönen Kirsi    

Minni Marianne  

Mäenpää Mika  

Mäkelä Juha   

Mäkinen Jari   

Mäntyharju Johanna     

Niemelä Harri  

Niinistö Anne  

Onkamo-Hill Teija   

Paloneva Päivi  

Perasto Seija   

Perälä Marja-Leena     

Pietilä Mirva  

Raatikainen Arja   

Rahko Juhani   

Sillanpää Satu  

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 NEUVO 2020

NEUVO 2020 -JÄRJESTELMÄN TENTTINEET HENKILÖT OSA-ALUEITTAIN
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Kuka?
Juhani Pitkäranta
luomumaitotilallinen
Lehtimäenkylä, Seinäjoki

Juhani on Pitkärannan tilan kuudes 
isäntä ja ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
Maitotilavaliokunnan puheenjohtaja.

”SITÄ PITÄÄ OSATA PYSÄHTYÄ JA KATSOA TULEVAAN", 
pohtii Juhani Pitkäranta luomutilallaan Lehtimäenkylällä 
yhdessä ProAgria Etelä-Pohjanmaan Anja Norjan kanssa. 
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P itkärannan luomumaitotilalla 
on istuttu vastikään alas talous-
asiantuntija Anja Norjan kanssa 
ja pohdittu, missä tila menee, 
mitä tila on tulevaisuudessa ja 
paperille on pistetty niin tule-
via tuloja kuin menojakin. Tilan 

isäntä Juhani Pitkäranta tekee itse tilan kirjan-
pidon, mutta siitä huolimatta ulkopuolisen nä-
kemystä tarvitaan. 

– Budjetoinnilla saa helposti kiinni tilan me-
nohuiput. Kyllä sieltä meilläkin nousi ne kuu-
kaudet, jolloin menot ovat selkeästi isommat 
kuin tulot, Juhani kertoo.

– Budjetin teko vahvisti mututuntumaa siitä, 
mihin eurot menevät. Rehumenot ovat merkit-
tävät, kaluston kunnossapito ja korjaus vievät 
yllättävän paljon rahaa. Pitkin vuotta postilaatik-
koon saapuvista vakuutusmaksuista tulee myös 
iso puro. Pankin osa menoista on myös vuotta 
kohden merkittävä.

TAVOITTEET TULEVAAN

Budjetin tekoa edelsi tulevaisuuskeskustelu.
– Se on kuin tsekkauskäynti, jossa puhumal-

la selvitetään missä tilalla mennään juuri nyt, 
pohditaan uusia avauksia, asetetaan tavoitteita 
ja sovitaan etenemistavoista, Anja Norja kertoo.

– Pitkärannan tilalla on isommat hypyt otettu 
nyt hetkeksi. Tilan väki saa hengähtää ja elää ti-
lan arkea tällaisenaan. Tulevaisuuskeskustelussa 
sovimme tavoitteeksi maitotuotoksen lisäämisen. 
Siinä tila on hyvin onnistunut. 

– Budjetoinnissa puolestaan ei isoja pomppa-
uksia löytynyt. Samaa talouslinjaa Pitkärannan 
tilalla mennään kuin muillakin vastaavankokoi-
silla luomutiloilla. 
 

SUURENNUSLASIN ALLA
oman tilan talous
Mututuntumalla ei tilaa johdeta. ProAgria tarjoaa tällä hetkellä tilakäyntimaksun 
hinnalla kehittämiskeskustelua, jotta mututuntumat saisi tiloilla heittää romukoppaan. 
Luonteva jatko keskustelulle on kassabudjetoinnin teettäminen talousasiantuntijalla.

MIIA LENKKERI-TAMMINEN

toimitussihteeri

Aloitetaan kehittämiskeskustelulla. Sen avulla hahmotat yrityksesi 
nykytilan, toimintaympäristön ja ajatuksesi tulevaisuudesta. Tämän 
tarjoamme tilakäyntimaksun (60 €) hinnalla.

Toiseksi kassabudjetointi: se auttaa hallitsemaan tilasi maksu-
valmiutta ja varmistamaan, että tilillä on rahaa silloin, kun sitä 
tarvitset.

Hyödynnä myös tulosanalyysi: saat kuvan yrityksesi taloudesta ja 
tietoa siitä, mitkä asiat ovat tilallasi kunnossa, ja mihin asioihin sinun 
kannattaa panostaa tuotantosi kannattavuuden parantamiseksi.

Talousasiat hallintaan

“ Kehittämiskeskustelu, 
kassabudjetointi ja tulosanalyysi 
auttavat taloutesi kunnossapidossa.
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Huhtikuussa 2015 tila 
aloitti yhteistyön ProAg-
rian maitoasiantuntijan 
kanssa ja yhdessä ryhdyt-

tiin kehittämishommiin Nuorkarjan 
kehittäminen -palvelulla. Tavoittee-
na oli tuolloin alentaa hiehojen kor-
keaksi venähtänyttä poikimaikää.

KARJAN LÄHTÖTILANNE oli vuonna 
2015 hiehojen 30 kuukauden poi-
kimaikä. Nyt vuotta myöhemmin 
ensikot aloittavat maidontuotannon 
25 kuukauden iässä. ProAgrian Hie-
holaskurin mukaan eurohyötyjä var-
haisemmasta maidontuotannosta 
Elinalle ja Mikalle kertyy yli 25 000 
euroa vuodessa, kun meijerimaidon 
hintana käytetään 35 senttiä.

Jos hiehot aloittavat maidontuo-
tannon 24 kuukauden iässä (ero 
lähtötilanteeseen 6kk/hieho), on 
maitotulojen lisäys vuodessa 1 829 
euroa/ensikko. 15 kappaleen ensik-
koryhmässä se tekee 27 438 euroa.

MITEN SE TEHTIIN?

Hiehojen poikimaiän alentamiselle 
asetettiin selkeä tavoite. Tilakäyn-
tien yhteydessä hiehoja ja vasikoita 
mitattiin puolen vuoden välein ja 
mittaustuloksia verrattiin Lehmä-
kunto-raportin nuorkarjan kansain-
väliseen tavoitekasvukäyrään. 

HIEHOILLE TEHTIIN rehuanalyysei-
hin perustuva ruokintasuunnitelma 
eri kasvuvaiheisiin. Lisäksi kirjalli-
set tilakäyntimuistiot auttoivat Mi-
kaa ja Elinaa palaamaan tarvittaessa 
uudelleen asioihin, joista ProAgria 
Oulun maitotila-asiantuntija Tarja 
Paatero tilakäynnin aikana kertoi.

– Energiasta ei aikaisemmin-
kaan ollut vajetta, mutta se ei ollut 
tasapainossa valkuaisen saannin 
kanssa. Nyt hiehot ovat kasvaneet 
leveyden sijasta korkeutta ja näyt-
tävät hyvin lupaavilta ensikoilta. 
Jo pelkästään poikimaiän lasku tuo 
hyötyjä, mutta odotukset ovat kor-
kealla myös ensikoiden maitotuo-
toksen suhteen, kertoo Elina.

MITÄ TEHTIIN JA MIKSI?

Hiehojen oikein suuntautunut kas-
vu ja sen myötä myös parantunut 
hedelmällisyys saatiin aikaiseksi, 
kun ruokintaa tarkennettiin.  Vasi-
koille annetaan reilusti ternimaitoa 

ja niille tarkoitettua väkirehua. Myös 
kasvatusolosuhteita väljennettiin. 

– Nyt tulee enemmän seurattua 
miltä eläimet näyttävät. Mittaukset 
ja keskustelut maitoasiantuntijan 
kanssa lisäsivät oman osaamisen 
määrää, kertoo Elina.

– Nyt on dokumenttien lisäksi 
silmätuntuma siihen, miltä yli ki-
lon päivässä kasvavan vasikan tulee 
näyttää. Ja minkälaisen ruokinnan 
se siihen tarvitsee.

Tietoa löytyy netistä ja somesta pal-
jon, mutta asiantuntijan ottaminen 
mukaan omalle tilalle auttaa näke-
mään, mikä suuresta tietomäärästä 
seulottuna on oman tilan tapaukses-
sa olennaista. Ja mitä asialle pitää 
tehdä, kun haluaa sen muuttuvan. 
”Hiehossa pitää olla raamia”- toi-
vomus ei vielä johda selkeisiin toi-
menpiteisiin. 

Vieraat silmät apuna maitotilan kehittämisessä
Lähdimme tutustumaan Haapavedelle Elina Jääskelän ja Mika Sakkon tilaan.  
Tilalla on onnistuneesti tehty yhteistyötä ProAgrian kanssa. 

MAITO

PROAGRIA MAITO

Optimaalinen poikimaikä 24 kk

Toteutunut poikimaikä 30 kk

Ensikkotuotos v. 2015 8980 kg

Ensikoita 15 kpl

1. Aseta unelma. 
2. Mieti, mikä vie sinua eteenpäin urallasi ja osaamisessasi.
3. Hakeudu aktiivisesti koulutuksiin ja järjestä itsellesi tilaisuuksia 

saavuttaa unelmasi.
4. Älä syytä kiirettä. Kiire liittyy kaikkeen työhön.  

Opettele priorisoimaan töitäsi ja johtamaan itseäsi. Vaikka uuden 
opiskelu vie aikaa, se on ainoa keino uudistaa osaamistasi.

5. Ole kriittinen. Tarkastele työtäsi ja osaamistasi kriittisesti.  
Miten osaamistasi pitäisi kehittää seuraavan viiden vuoden aikana?

6. Verkostoidu. Hakeudu mukaan verkostoihin, joissa alan  
osaajat kohtaavat. 

7. Keskustelu asiantuntijoiden kanssa luo tehokkaimmin uusia  
ideoita ja ajatuksia.

8. Mene epämukavuusalueelle. Oppiminen tapahtuu osaamisen  
äärirajoilla. Älä pelkää mennä epämukavuusalueelle, vaikka se 
tuntuisi vaikealta.

NÄIN YLLÄPIDÄT OSAAMISTASI

Omaan osaamiseen 
pitää suhtautua 
kriittisesti. Sitä 
täytyy osata myös 
kehittää.
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MAITO

L aatupisteet kertovat jokaisen 
koelypsyn jälkeen, ovatko 
tiedot kunnossa. Aiemmin 
tuotosseurantavuoden tie-

don laatua seurattiin vuositasolla 
ja edellisen vuoden tiedon laadusta 
sai tietoa vasta seuraavassa maalis-
kuussa tuotoslaskennan jälkeen. Nyt 
tuotosseurannan tiedot ovat viralli-
sia, kun laatupisteiden vuoden kes-
kiarvo on yli 0. 

VIIME VUODEN ALUSTA  lanseerattu 
laatupistejärjestelmä kehittyy vähi-
tellen. Aikaisemmin lopulliset tuotos-
tiedot saatiin käyttöön vasta seuraavan 
vuoden toukokuun alussa, koska tieto-
ja korjattiin myös vuodenvaihteen jäl-
keen epävirallisuusselvitysten perus-
teella. Laatupistejärjestelmän ansiosta 

tilojen, joiden laatupisteet ovat nollan 
yläpuolella, tiedot ovat ajan tasalla 
heti vuoden vaihtuessa. Tammikuun 
laatupisteet eivät vaikuta edellisen 
vuoden keskiarvoon.

LAATUPISTEET KEHITTYNEET

Laatupisteet mahdollistavat aikaisem-
paa paremmin tiedon laadun jatkuvan 
kehittämisen, kun sekä asiakkaat että 
asiantuntijat pystyvät reagoimaan laa-
tupisteiden muutoksiin reaaliajassa. 
Verrattaessa kuluvan vuoden laatupis-
teiden keskiarvoa vuoden 2014 keski-
arvoon samalla ajanjaksolla, nousua 
on tapahtunut 25 % ja viime vuodesta 
11 %. Laatupisteiden keskiarvo vii-
koilla 1-30 oli tänä vuonna 6,3, kun se 
viime vuonna oli 5,6 ja 2014 samalla 
jaksolla 4,7. 

Viime vuoden alusta alkaen tuotosseurannassa 
kerättävän tiedon laatua on seurattu 
laatupisteiden avulla.

VITAMIINIREHUTARJOUS

KAMPANJA PÄÄTTYY 31.10. KYSY LISÄÄ EDUSTAJALTASI:
WWW.VILOMIX.FI/EDUSTAJAT

Vilomix Finland Oy        
puh. 010 402 7700         
www.vilomix.� 

E-Seleeni 7000 Plex 
Vilomixin kuivavitamiinirehujen 
huipputuote! 
Rakeinen, 15 kg, 750 kg.

E-Seleeni TMR Plex 
APE-ruokintatilan tuote. Jauhe, 20 kg, 800 kg.

Rakeinen, 15 kg, 750 kg.

E-Seleeni 6000
Taloudellinen vaihtoehto E-vitamii- 
nivalmisteeksi kaikille kotieläimille.
Rakeinen, 20 kg, 800 kg.

Pormix Plex
Monivitamiinivalmiste, joka sisältää orgaanista seleeniä. 
Rakeinen, 15 kg, 750 kg.

Karja-Mix Ässä Plex
Monipuolinen A-, D- ja E-vitamiinivalmiste.
Rakeinen, 20 kg, 800 kg.

E-Seleeni vahva
Vahva nestemäinen E-vitamiini ja seleenilisä kaikille  
kotieläimille. 10, 30 ja 210 litraa.

Olemme mukana 
KoneAgria 2016 

-näyttelyssä  
osastolla A124

Kymmenen Plex-säkin ostajalle yhdestoista säkki kaupan päälle  
ja suursäkeistä 10 % alennus.  

Nyt myös nestemäinen vitamiiniseos tarjouksessa.  
Pakkauskoot 10, 30 ja 210 litraa, nyt 10 % alennuksella!

Tuotteet säkeissä tai suursäkeissä tilalle toimitettuna.

Puh. 015 320 400 
PL 500 (Graanintie 7) • 50101 Mikkeli • www.viljavuuspalvelu.� 

YKSI OSOITE KAIKILLE NÄYTTEILLE!

• Perustutkimukseen on lisätty laskennallinen 
kationinvaihtokapasiteetti

• Uusi Laaja ravinnetilatutkimus, Soilfood

• Hehkutushäviö maaperän multavuuden varmistamiseen

• NIR-analyysit nopeasti nyt Mikkelistä

Parhailla 
analyyseilla 
paras sato

Laaja analyysivalikoima,
nopeat tulosten toimitusajat,

sähköiset palvelut: Tilaus- ja Tuloslaari 

Seuraa meitä

LYPSYKARJAN 
TUOTOSSEURANTATIEDON 
LAATUPISTEET

LAATUPISTEIDEN KEHITYS VUOSINA 2014–2016 (ProAgria tuotosseuranta 2016).

PROAGRIA MAITO

KESKIMÄÄRÄISET LAATUPISTEET

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

Joka viides hivenravinnepaketti (Cu, Mn, Zn) 
kaupan päälle syys-lokakuussa!

Viljojen DON- ja valkuaisanalyysit meiltä!

Huom!

Katso pätevyysalue www.finas.fi

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

Viljavuus-
      tutkimukset

Kotimainen
       asiantunteva palvelu!

Ilmaista 2016!
Järjestetty maanäytteiden kuljetus 

useasta maatalousliikkeestä 
syys-joulukuussa!
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UHMA-hanke etsii ja kar-
toittaa potentiaalisia 
luonnonlaitumia ja mai-
semalaiduntajia. Tavoit-

teena on lisätä maaseutumaiseman 
arvostusta sekä innostaa maan-
omistajia, viljelijöitä, yhdistyksiä, 
yrityksiä ja muita toimijoita luon-
non monimuotoisuutta parantaviin 
hoitotoimiin. 

KOKKOLALAISELLA Rummelö - Harr-
bådan merenrantaniityllä yhdistyvät 
hyvin hankkeen tavoitteet. Aluetta 
laiduntavat lappajärveläisen vilje-
lijän ylämaankarja sekä vöyriläisen 
lampurin lampaat. Ilman niiden 
apua laidunnusta laajat, avoimet 
rantaniityt ruovikoituisivat ja kasvai-
sivat umpeen. Etelä-Pohjalainen, lap-
pajärveläinen ylämaankarja on mat-
kaillut maakuntarajan yli Kokkolaan 
jo kymmenen kesää. Karjanomistaji-
en, Jyrki ja Susanna Aution mukaan 
eläimet viihtyvät merenrannalla.

YHTEISTYÖ  kaupungin ympäristö-
toimen kanssa on sujunut hyvin. 
Autiolla on 50 eläimen emoleh-
mätila Lappajärvellä, joista osa on 
Highland-karjaa ja osa Herefordia. 

Kokkolan n. 15 ha suuruisella lai-
tumella laiduntaa tänä kesänä 22 
eläintä. Luonnonlaitumella eläimet 
saavat kaiken tarvitsemansa ravin-
non ja lisärehuja ei tarvitse syöttää.

RUMMELÖ – HARRBÅDAN linnuston 
arvon säilyminen on riippuvainen 
eläinten laidunnuksesta. Laidunnus 
pitää rantaniityn matalakasvuisena 
ja estää ruovikon leviämisen sekä 
rannan umpeenkasvun. Pesivät ja 
muuton aikana levähtävät kahlaa-
jat sekä vesilinnut viihtyvät vain 
matalakasvuisilla niityillä ja liete-
rannoilla. Linnustoarvojen säilyt-
tämisen lisäksi eläinten laidunnus 
mahdollistaa tyypillisen kasvi- ja 
hyönteislajiston esiintymisen. 

– Luonnonlaitumia hyödynnet-
täessä kotitilan nurmia voidaan 
käyttää rehun tekoon ja kauniit 
luonnonmaisemat tuovat myös 
vaihtelua työpäivän arkeen, Jyrki 
Autio toteaa. 

Rantaniittyjen hoitoa varten Auti-
olla on maatalouden ympäristöso-
pimus, jonka tuen avulla katetaan 
aitauksesta, kuljetuksesta ja valvon-
nasta aiheutuvat kustannukset. 

ARVOKASTA MAASEUTULUONTOA
KANNATTAA HOITAA

WWW.LAIDUNPANKKI .F I  on ver-
kossa toimiva palvelu, jonka 
avulla voi hankkia lisälaidunta 
eläimille tai löytää eläimiä mai-
semanhoitajiksi. Tavoitteena on 
lisätä sopimuksellista yhteistyö-
tä, joka hyödyttää molempia osa-
puolia. Laidunpankin sivuilla on 
pankkipalvelu sekä eläimiään että 
laidunalueitaan tarjoaville. Lisäk-
si sivustolta löytyy kattava tieto-
paketti kaikesta laidunnukseen 
liittyvästä. Muun muassa sivus-
tolta löytyvät sopimusmallit ovat 

käytännössä testattuja ja hyväksi 
havaittuja. Sivustolta löytyy myös 
maatalouden ympäristösopimuk-
seen liittyvää tietoa.

LAIDUNPANKISSA  on vain muu-
tamia ilmoituksia pohjalaismaa-
kunnista. ProAgrian Maa- ja ko-
titalousnaisten kehittämä palvelu 
on helppokäyttöinen ja siihen 
kannattaakin käydä tutustumassa. 
UHMA-hankkeen tavoite on lisätä 
Laidunpankin käyttöä myös Etelä-
Pohjanmaalla. 

KYSY LISÄÄ : 
ProAgria Keski-Pohjanmaa:  
Jaana Höglund
043 825 4284
jaana.hoglund@maajakotitalousnaiset.fi  

ProAgria Etelä-Pohjanmaa: 
Riikka Asunmaa
040 534 9337
riikka.asunmaa@maajakotitalousnaiset.fi

Onko sinulla hoitamattomia vanhoja laitumia tai peltoja? Oletko kyllästynyt niittämään?

Laidunpankissa
kohtaavat tarpeet
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E lo-säätiö, MTK, Maa- ja koti-
talousnaiset ja joukko muita 
ruoka-alan järjestöjä halu-
avat antaa satavuotiaalle 

Suomelle herkullisen lahjan: oman 
kansallisruuan. Juhlavuosi on erin-
omainen hetki herättää keskustelua 
ruokakulttuuristamme. Minulla on 
kunnia olla mukana 12-henkisessä 
raadissa, joka valitsee kansalaisten eh-
dotuksista parhaat ruoka-aarteemme. 

MEILLÄ ON MONTA SYYTÄ olla ylpeitä 
omasta ruuastamme. Suomessa tuote-
taan maailman puhtainta ja turvalli-
sinta ruokaa. Ruokakulttuurissamme 
näkyy hienolla tavalla vuodenaikojen 
vaihtelu ja luonnonläheisyys. Pohjo-
lan luonto on kautta aikojen antanut 
aromikkaita marjoja, sieniä, kalaa ja 
riistaa. Maailman pohjoisimmilla 
alueilla kasvatetuissa perunoissa, 
juureksissa ja viljoista leivotussa lei-
vässä voi maistaa talven roudan ja 
sitä seuranneen kesän yöttömän yön. 

Suomessa on aina osattu jemmata 
ruokaa pitkän talven varalle. Etik-
kaliemeen on säilötty kurpitsaa, 
vihanneksia, sieniä ja kurkkuja. 
On suolattu sieniä, lihaa ja kalaa ja 
hapatettu kaalia ja maitoa. Marjoja 
on höyrystetty mehuksi ja keitetty 
sokerilla hilloiksi ja marmeladeiksi. 
Juuri tämä kekseliäisyys satokauden 
ruuan säilyttämisessä on jättänyt 
voimakkaan jäljen ruokapöytääm-
me. Perinteiset säilöntämenetelmät 
ovat nousseet ruokatrendeiksi. Mo-
nissa ravintoloissa ja kotikeittiössä 
innostutaan nykyään pikkelöimises-
tä, hapattamisesta ja kuivaamisesta. 

ME MAA- JA KOTITALOUSNAISET osaam-
me tehdä todellista kansallisruokaa. 
Maaseudun naisten laittama ruoka 
on selkeää, hyvää ja rakkaudella val-
mistettua, omista korkealaatuisista 
raaka-aineista. Näissä resepteissä 
piilee todellisen suomalaisen ruuan 
maku. Ruuanlaiton taidon olemme 

saaneet perintönä maalaiskulttuu-
rista: äideiltämme, isoäideiltämme 
ja lähipiirin muilta naisilta. 

OSAAMISEN SI IRTYMINEN  tulevil-
le sukupolville ei ole kuitenkaan 
enää itsestäänselvyys. Me järjes-
tönä voimme vaalia perinteisiä 
reseptejä, ruokataitoja ja -tajua. 
Tuomalla maakuntien ruoka-aar-
teita nykypäivään, päivittämällä ja 
soveltamalla, pidämme hengissä 
maakuntien ruokaperinteitä. Kan-
sallisruokaäänestys on yksi keino 
innostaa keskusteluun alueellisista 
erikoisuuksistamme.

 

I LOITSEN JOK A PÄIVÄ S I I TÄ , et-
tä saan syödä hyvää, maukasta ja 
terveellistä ja puhdasta kotimaista 
ruokaa. Omia suosikkejani Suomen 
kansallisruuiksi ovat hernekeitto, 
läskisoosi, kesäkeitto ja lanttulaa-
tikko. Mitkä ovat sinun? 

VOIT EHDOTTAA mielestäsi parasta 
ehdokasta kansallisruuaksi 23.9.2016 
saakka, www.kansallisruoka.fi  

Onko sinulla hoitamattomia vanhoja laitumia tai peltoja? Oletko kyllästynyt niittämään?

Miltä maistuu suomalaisuus?
Mistä suomalaisista ruuista olet erityisen ylpeä? Mitkä ruuat ovat kansallisia ruoka-aarteitamme: ruokia, 
joissa maistuu suomalaisuus? Entä mitä ruokia haluaisit tarjota ulkomailla makupaloina suomalaisuudesta?

MAIJA SILVENNOINEN

Maa- ja kotitalousnaisten 
Keskus ry:n hallituksen 

puheenjohtaja
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Miksipä et piristäisi pimeää 
syksyä mahtavalla kekripi-
tojen tunnelmalla? Maa- ja 

kotitalousnaisten ruoka-asiantun-
tijat tarjoavat kekrikursseja, joilla 
perehdytään sadonkorjuun parhai-
siin perinneherkkuihin ja löydetään 
uutta ideaa juhlatarjoiluihin.

KEKRIJUHLAA VIETETTIIN ennen sa-
donkorjuun päätyttyä, yleensä py-
häinpäivän tienoilla lokakuun lopul-
la. Kekripidoissa pöydät notkuivat 
sadonkorjuun ja syysteurastuksen 
antimia. Juhlissa myös laulettiin, 
leikittiin, tanssittiin ja ennustettiin 
tulevaa. Perinteisiin kekriherkkui-
hin kuuluvat esimerkiksi alatoopi, 
erilaiset itse valmistetut makkarat, 
juuresruuat, kotijuustot, paikalliset 
leivät ja piirakat. Pöydästä voi löytyä 
myös veripalttua tai hernetuuvinkia. 

LAHJA SUOMELLE

Maa- ja kotitalousnaiset juhlivat 
Suomen 100-vuotista matkaa tee-
malla Maistuva maaseutu. Osana 
tätä teemaa haluamme kutsua koko 
Suomen mukaan viettämään maa-
seudun perinteistä sadonkorjuun 
juhlaa, kekriä. Kekrijuhla on yhdis-
tyksen yhteinen ponnistus, joka ko-
koaa juhlaväen yhteen ankeimman 
pimeän ajan keskelle nauttimaan 
seurasta ja ruuasta.

KEKR I JUHL I EN  SUUNNIT T ELU  on 
hyvä aloittaa jo kuluvana vuonna. 
Ideoita ja ohjeita pitojen järjestämi-
seen saa Kekrikurssilla. Tilaa siis 
kurssi ajoissa piirikeskuksen ruoka-
asiantuntijalta! Maistuva maaseutu 
-teemasta löydät lisätietoa ja ohjeita 
syksyn 2016 yhdistyskirjeestä ja pii-
rikeskuksista. 

Uusi elintarviketietoasetus 
velvoittaa yrittäjiä kerto-
maan kuluttajille entistä 

tarkemmin tarjoamastaan ruuasta. 
Moni ruokayrittäjä joutuu uusi-
maan elintarvikepakkauksensa. 
Maa- ja kotitalousnaiset järjestävät 
Pakkausmerkinnät kerralla kuntoon 
-tietoiskuja yrittäjien avuksi. Etelä-
Pohjanmaalla Pakkausmerkintäkou-
lutus on 6.10.2016. 

PAKATTUJEN ELINTARVIKKEIDEN lisäksi 
asetus velvoittaa antamaan tietoja 
pakkaamattomista elintarvikkeis-
ta. Uusi asetus koskee siis myös 
ravintoloita, kahviloita, torimyyjiä 
ja muita yrityksiä, jotka valmistavat 
ruokaa paikan päällä syötäväksi tai 
mukaan ostettavaksi. 

SIIRTYMÄAIKA ravintoarvomerkin-
töjen osalta päättyy joulukuussa 
2016. Uuden asetuksen mukaan 
ravintoarvomerkintä on lähtökoh-
taisesti pakollinen.

MONELLA MIKRO- JA PK-YRITTÄJÄLLÄ 
uudistustyö on vielä kesken, ja he 

kaipaavat käytännönläheistä tietoa 
uusien vaatimusten soveltamisesta 
tuotteisiinsa. Apua kaivataan myös 
esimerkiksi tuotteiden ravintoarvo-
jen laskentaan. 

– Pakkauksien uudistaminen on 
pk-yrityksille kallista ja työlästä, 
joten ne kannattaa tehdä kerralla 
oikein. Mikäli pakkausmerkinnöis-
sä todetaan puutteita, jää hukkaan 
menevä erä yrittäjän itsensä mak-
settavaksi, kertoo kehityspäällikkö 
Miia Nätti Maa- ja kotitalousnaisten 
Keskuksesta. 

PUUTTEELLISET PAKKAUSMERKINNÄT 

ovatkin yksi yleisimmistä elintar-
vikkeiden takaisinvetoon johta-
neista syistä. Elintarviketurvalli-
suusvirasto Eviran mukaan joka 
kymmenennen elintarvikkeen pak-
kausmerkinnät ovat puutteellisia. 

KYSY LISÄÄ Seinäjoen Pakkaus-
merkintäkoulutuksesta
Asta Asunmaa 
p. 040 592 9226  

Semex Finland Oy
Viikatetie 3, 91900 Liminka
puh. 040 550 7643  |  sari.alhainen@semex.fi
www.semex.fi,  www.facebook.com/semexfinland

Aloita uusi aika karjasi kehittämisessä!

Paranna lehmiesi
geneettistä vastustuskykyä
Immunity+ -sonneilla!

Semexin jalostussuunnitelman ja
eläinaineksen avulla parannat karjasi
kannattavuutta.
Terveet ja tuottavat lehmät tuovat
hyvinvointia myös hoitajille.

Ota yhteyttä paikalliseen ProMate-alue-edustajaasi!
Semex Finlandin listalta löytyy sekä jälkeläisarvosteltuja että genomi-
arvosteltuja Immunity+ -sonneja holstein-, ayrshire- ja jersey-roduista.

YRITTÄJÄ, PAKKAUSMERKINNÄT
ON UUDISTETTAVA

Kekri – perinteistä 
sadonkorjuun juhlaa
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T utkimusten mukaan peruna lisää serotoniinin tuotantoa ihmisen 
aivoissa. Serotoniini puolestaan tutkitusti vähentää stressiä ja 
masennusta. Peruna on myös laktoositon ja gluteeniton, siis 
oikea superruoka! Perunat ovat osa terveellistä ja tasapainoista 

ruokavaliota. Se on oleellinen osa ruokakulttuuriamme. Perusruokaa, jota 
syödään niin arkena kuin juhlassa.

ASTA ASUNMAA

asiantuntija, ruoka

Peruna on ruoka ihan oikea!

Chilisuklaa-perunapiirakka
 3-4 kpl  keitettyä perunaa
 200 g  rasvaa
 2,5 dl  fariinisokeria
 2 kpl  kananmunia
 3,5 dl  vehnäjauhoja
 ½ dl  mantelirouhetta
 2 tl l leivinjauhetta
  2 tl  kardemummaa jauhettuna
  hyppysellinen suolaa

Kuorrutukseen:
 170 g  tummaa suklaata 
 1 prk  ranskankermaa
 ½-1 tl  chilipulveria

1. Kuori ja raasta kylmät keitetyt perunat. Vatkaa rasva sokerin kanssa vaah-
doksi, lisää munat yksitellen vaahtoon. Sekoita joukkoon perunaraaste.

2. Yhdistä kuivat aineet keskenään ja lisää taikinaan. Sekoita vain sen 
verran, että ainekset sekoittuvat. Kaada taikina uunipellille  
(korppujauhotettuun tai leivinpaperilla vuorattuun).

3. Paista 175 asteessa uunin keskitasolla tai alaritilällä 20-25 min.  
Nosta jäähtymään.

4. Sulata suklaa ja lisää siihen ranskankerma, sekoita kunnes seos on 
tasaista ja kiiltävää. Mausta varovasti chilillä. Maistele ja lisää chiliä 
tarvittaessa, kuorrutteessa saa olla ”takapotkua” maussa.

5. Levitä kuorrute jäähtyneelle piirakalle ja pane se hetkeksi kylmään 
tasaantumaan. Leikkaa annospaloiksi tai ota muotilla kuvioita tarjolle 
tuotaessa. Mantelirouhetta tai chilipulveria voi käyttää myös koristeluun.

Lammas- ja vuohiruokareseptikilpailu oli käynnissä alkusyksystä. Kilpailuun 
saapui arvioitavaksi 30 reseptiä. Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset etsi-
vät kilpailussa ohjeita, joissa on käytetty kotimaista lampaanlihaa, vuohenlihaa 
tai vuohen- tai lampaanmaitotuotteita. 

PÄÄRUOKASARJA TOP 3
1. Vuohenjuustoinen peruna-jauhelihalaatikko Ninna Mikkonen, Helsinki
2. Täytetyt karitsanjauheliha-kesäkurpitsat Sari Nieminen, Kausala
3. Borsjtj-keitto Mikaela Ingo, Korsholma

JÄLKIRUOKASARJA TOP 3
1. Valkosuklaa-kutunjuustopaistos Anne Kiuru, Riihimäki
2. Vuohenjuusto-valkosuklaa vaahto marjoille Sari Niemelä, Kurikka
3. Vuohenjuustoritari lakritsakastikkeella Sari Niemelä, Kurikka

Pelkkä peruna ei lihota. Perunan säännöllinen syöminen alentaa verenpainetta ja pienentää 
sydänsairauksien riskiä. Peruna on myös täysin kolesteroliton ja sisältää muun muassa. 
C- ja B-vitamiineja, magnesiumia, sinkkiä, kaliumia, kuparia ja rautaa. 

Perunaleivokset
Pohja:
 3  kanamunaa
 1½dl sokeria
 2dl  perunajauhoa
 1tl  leivinjauhetta
 
Lisäksi:
 100g  rasvaa
 1dl tomusokeria
 1 kananmuna
 4rkl kaakaojauhetta
 2rkl  rommia, konjakkia, punssia tms. tai
 2 rkl kermaa tai vaaleaa mehua

 Kuorrutus: kaakaojauheella

1. Kakkupohjaa varten vatkaa munat ja sokeri vaahdoksi, siivilöi kuivat 
aineet varovasti sekoittaen joukkoon. Kaada leivinpaperille ja paista uu-
nissa 175 astetta noin 10-12 minuuttia. Jäähdytä ja murenna murusiksi.

2. Hiero voi, tomusokeri ja kaakao toisessa astiassa sileäksi tahnaksi.  
Lisää kananmuna ja makuaine, sekoita hyvin. Yhdistä tahna kakkumu-
rujen kanssa ja sekoita tasaiseksi massaksi. Pyörittele pieniä, perunan 
muotoisia leivoksia, jotka kierität kaakaojauheessa. Pane leivokset 
paperivuokiin ja pidä jääkaapissa ennen tarjoilua.

Perunatäyte pizzaan
 4-5 kpl perunoita 
 1 kpl  punasipuli
 150 g  juustoraastetta
  loraus öljyä + murskattua valkosipulinkynttä
  suolaa, mustapippuria, timjamia ja/tai rosmariinia

1. Valmista peruspizzapohja.
2. Pese, kuori ja viipaloi peruna ohuiksi viipaleiksi. Kuori ja viipaloi  

sipuli. Murskaa valkosipuli ja sekoita murska öljyyn silputtujen  
yrttien sekä mausteiden kanssa.

3. Kauli kohonnut pizzataikina ohueksi, sivele pintaan mausteöljyä. 
Levitä osa juustoraasteesta pizzapohjalle.

4. Lado viipaloidut perunat ja punasipulit vieri viereen pizzapohjalle. 
Mikäli mausteöljyä jäi, sivele loppu perunoille. 

5. Paista pizzaa 225 asteessa n. 15 min. Lisää loppu juustoraaste ja 
jatka paistamista vielä n. 10 minuuttia. Vastapaistetun pizzan päälle 
voi vielä lisätä tuoreita yrttejä silputtuna.

PERUNA S ISÄLTÄÄ  hiilihydraattia puolet vähemmän kuin riisi ja 
80 % vähemmän kuin makaroni. Keitetty peruna sisältää kilokaloreita  
76 kcal/100 g, keitetty riisi 137 kcal/100 g, keitetty spagetti 98 kcal/100 g 
ja makaroni 327 kcal/100 g. Peruna käyttää kasvuunsa murto-osan vettä 
verrattuna riisiin. Peruna on 99,9 % rasvatonta. Tutkimusten mukaan 
myös perunan hiilijalanjälki on huomattavasti paljon pienempi kuin 
riisillä.
 
100 GRAMMAA PERUNAA SISÄLTÄÄ (riippuen perunalajikkeesta):
noin 80 g vettä | 13-16 g hiilihydraattia | 1,9 g proteiinia | 0,1 g rasvaa
0,8 mg natriumia | 425 mg kaliumia | 20 mg magnesiumia
5 mg kalsiumia | 40 mg fosforia | 8,5 mg C-vitamiinia

Lisäksi peruna sisältää sinkkiä, jodia, seleeniä, kuparia, foolihappoa,
niasiinia, A-, B1-, B6-, E- ja K-vitamiineja.

TESTAA HERKULLISET PERUNARESEPTIT!

RESEPTIKISAN VOITTAJAT
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1) EU-
nauta-

palkkio €/ 
eläin/v

1) EU-teuras-
karitsa

ja -kilipalk-
kio/ eläin 

2) pohjoi-
nen tuki 
€/eläin-

yksikkö/v

2) pohjoi-
nen tuki 
€/eläin-

yksikkö/v

5) Pohj. 
tuki/eläin/ 

vuosi

5) Pohj. tuki/ 
eläin/ vuosi

 2) Pohj.  
teuraseläin- 
tuki €/eläin

Pohjoisen tuen
eläinyksikkökertoimet 2016

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

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

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

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

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

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

Siipikarjalla ja hevosilla kuukausittainen kirjanpito,
joka toimitettava kuntaan tammikuussa 2017

Tukitaulukot:
Kotieläintuet v. 2016 C1-C2 alueella

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

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

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

E-P:n ELY-keskus Veikko Tuominen 18.1.2016

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

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

Luvut ovat peräisin 
asetusluonnoksista tai jo 
annetuista asetuksista 
18.1.2016 tilanteen 
mukaan

Ohra, 
kaura, 

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

Vehnä Ruis Tattari 
maissi
kuitu-
pellava 
kuitu-

hamppu

Rypsi/ rapsi 
öljypellava 

öljyhamppu 
camelina 

herne 
härkäpapu 

makea 
lupiini

Herne/ 
härkä-
papu/ 
makea 
lupiini 

yli 50 % 
+ vilja

Tärk-
kelys-
peruna

Sokeri-
juurikas

Kumina 
ja muut 
siemen-
maus-
teet

Avo-
maan 
vihan-
nekset

Moniv. 
Puutar-
hakasvit

Suoja-
vyöhyke

Viherlan-
noitus-
nurmi, 
max 

100%

 Luonn. 
hoito-
pelto-
nurmi, 

max 5%

 Monimuo-
toisuuspel-
to lintu-, 

riista, 
-maisema,

-niitty, 
max 15 %

Kesanto 
max
25 %

 Kesanto 
yli 25 %

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

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

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

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

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

TUKITAULUKOT



itua 3 • 2016 21

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN MUISTILISTA,
SISÄLTÄÄ MUUTOKSET VUODELLE 2016

TUKITAULUKOT

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

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

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

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

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

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

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

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

sovittu maataloustoimiston kanssa, niin skan-
nattuna sähköpostilla.

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

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

LOHKOKOHTAISESTA TOIMENPITEESTÄ VOI 
LUOPUA SEURAAVISSA TAPAUKSISSA
- Jos on valittu talviaikainen kasvipeitteisyys, 
siitä voidaan luopua, jos maatilan korvauskel-
poisesta alasta v. 2016 kohdentamisalueella 
vähintään 80 prosentilla ja kohdentamisalueen 
ulkopuolella 60 prosentilla on suojavyöhyke, 
monivuotinen ympäristönurmi, luonnonhoito-
peltonurmi, viherlannoitusnurmi, monimuotoi-
suuspelto, monivuotisten puutarhakasvien ka-
tettu ala tai edellisen kauden erityistukisopimus.
- Puutarhakasvien vaihtoehtoisesta kasvinsuo-
jelusta on luovuttava, jos aloitetaan luomutuo-
tanto.
- Toimenpiteestä voi luopua, jos toimenpiteen 
kohteena ollut ala kokonaisuudessaan siirtyy 
pois hallinnasta. Esim. jos suojavyöhykelohkot 
siirtyvät pois hallinnasta eikä ole toisen vuo-
den luonnonhoitopeltonurmeakaan eikä ilmoita 
uutta, silloin voi luopua ympäristönhoitonurmet 
-toimenpiteestä.  
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Investointitukien hakua varten 
pitää hakea KATSO-tunniste ve-
rohallinnosta. Katso-tunnisteen 
saatuaan hakija pääsee pank-

kitunnuksilla HYRRÄ-ohjelmaan 
hakemaan investointitukea ja mak-
satuksia.  Hakemuksiin liittyvät pii-
rustukset ja kustannusarviot suun-
nittelijat toimittavat sähköisessä 
muodossa pdf:nä.

MAATALOUDEN HARJOITTAMISESTA 
saatava yrittäjätulo 25 000 euroa on 
saavutettava viidentenä vuotena 
investointitukipäätöksestä. Valtio 
maksaa edelleen kolmen prosen-
tin korkotuen lainalle ja asiakkaan 
maksama korko on vähintään 1 %.

RAHOITUSTUKEA KOSKEVAAN hake-
mukseen on liitettävä liiketoimin-
tasuunnitelma (Lnro 3430) laskel-
mineen. Salaojitus, mehiläistalous, 
sadonkorjuukone yhteiskäyttöön, 
työympäristöä, tuotantohygieniaa, 
eläinten hyvinvointia ja ympäristön 
tilaa edistävät investoinnit eivät tar-
vitse laskelmaa.

TUETTAVAT KOHTEET C-TUKIALUEELLA:

1. Lypsy- ja nautakarjatalouden ra-
kentamisinvestointiin. Avustus 
35 %, korkotukilaina 60 %

2. Sikatalouden tarvittavaan ra-
kentamisinvestointiin. Avustus 
30 %, korkotukilaina 65%

3. Lihasiipikarjataloudessa 

tarvittavaan rakentamisinves-
tointiin. Avustus 20 %, korko-
tukilaina 65%

4. Kasvihuonetuotannossa tarvitta-
vaan rakentamisinvestointiin ja 
elintarvikekäyttöön viljeltävien 
puutarhakasvien tuotannossa 
tarvittavien kasvutunnelien han-
kintaan. Avustus 30 %, korkotu-
kilaina 65 %. Investoinnneissa 
1-4 nuoren viljelijän korotus 
avustukseen on 10 %.

5. Energiantuotanto. Tukea voi-
daan myöntää maatilan energia-
tuotannossa tarvittavaan raken-
tamisinvestointiin, kun energia 
käytetään maatalouden tuotan-
totoiminnassa. Avustus 40 %

6. Maataloustuotteiden myynti-
kunnostus. Maataloustuottei-
den myyntikunnostamisessa 
tarvittavaan rakentamisinves-
tointiin ja koneen tai laitteen 
hankintaan. Avustus 30 %

7. Työympäristön parantaminen. 
Maatalouden tuotantoraken-
nuksessa työskentelevän työ-
oloja parantava investointi. 
Avustus 30 %

8. Ympäristön tilaa edistävät in-
vestoinnit. Avustus 35 %. Avus-
tusta korotetaan 5 %:lla, jos ky-
se lietelannan sijoituslevitystä 
edistävän laitteen hankinta tai 
laite tulee kahden tai useamman 
maatilan yhteiskäyttöön.

9. Lammas- ja vuohitalous. 

Lammas- ja vuohitalouden ra-
kentamisinvestointi. Avustus 
30 % ja korkotukilaina 65 %

10. Hevostalous. Hevosten kasvat-
tamiseen tuleva rakentamisin-
vestointi. Avustus 30 %, korko-
tukilaina 65 %

11. Mehiläistalous. Mehiläistalou-
dessa tarvittava rakentamisin-
vestointi ja koneen tai laitteen 
hankinta edellyttäen, että in-
vestoinnin toteuduttua tuen 
saajalla on vähintään 80 mehi-
läispesää. Avustus 25 %

12. Turkistalous. Varjotalojen, 
eristämättömien eläinhallien, 
käsittelytilojen, lantaloiden ja 
tuotantovarstojen rakentami-
sinvestointiin sekä tarhan ym-
päröimiseen sellaisella aidalla, 
jolla voidaan estää eläinten pää-
sy tarhan ulkopuolelle. Korko-
tukilaina 65 %

13. Kuivaamo. Viljan tai heinän 
kuivaamiseen tarkoitetun kui-
vaamon rakentamisinvestointi 
sekä viljan vaunukuivurin han-
kinta. Avustus 25 %, korkotuki-
laina 65 %. Avustusta voidaan 
korottaa 5%:lla, jos kuivaamoa 
käytetään kahden tai useam-
man maatilan viljan tai heinän 
kuivaamiseen.

14. Salaojitus. Tukea voidaan myön-
tää pellon salaojitukseen ja sää-
tösalaojitukseen. Tukea ei myön-
netä valtaojien putkituksiin 

eikä pienpumppaamoinves-
tointeihin. Tuki: avustus 35 %. 
Avustuksen määrää korotetaan  
5 %:lla säätösalaojituksessa.

15. Sadonkorjuukone yhteiskäyt-
töön. Perunan tai sokerijuu-
rikkaan nostokoneen hankinta 
yhteiskäyttöön. Avustus 10 %.

16. Tuotantovarasto. Maataloustuo-
tannossa välttämättömän tuote-, 
tuotantopanos- tai tarvikevaras-
ton rakentamisinvestointi. Avus-
tus 30 %, korkotukilaina 65 %

17. Konevarasto. Maatalouskonei-
den säilytykseen käytettävän 
varaston rakentamisinvestointi. 
Avustus 20 %

18. Tuotantohygieniainvestoinnit. 
Esim. tuotantopihojen asfaltoin-
ti, raatokontit. Avustus 30 %

19. Eläinten hyvinvointi Esim. par-
simatot, parsipedit, sikasuih-
kut. Avustus 35 %

20. Asunnon rakentaminen. Tulo-
rajat yhden hengen kohdalla 38 
000 euroa/vuosi ja puolisoilla 
54 000 euroa/vuosi. Enim-
mäistulorajaa voidaan korottaa 
2000 eurolla jokaisesta hakijan 
ruokakuntaan kuuluvasta alle 
18-vuotiaasta lapsesta. Korko-
tukilaina 70 % 

KIINNOSTAAKO INVESTOINTI? Lue hakuvinkit

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN SYYSILMOI-

TUKSET  tulee ilmoittaa Vipu-palve-
lussa tai lomakkeella 465 31.10.2016 
mennessä. Muutoksia hyväksyttyihin 
aloihin syysilmoituksessa on tullut 
viime vuoteen verrattuna. ”Liete-
lannan sijoittaminen peltoon” -toi-
menpiteen ja ”lannan- ja orgaanisen 
aineksen kierrättäminen” -toimenpi-
teet maksetaan tänä vuonna 60%:lle 
korvauskelpoisesta alasta. 

TALVIAIKAISEN KASVIPEITTEISYYDEN 

maksaminen kohdistuu keväällä 
2016 ilmoitetuille kasvin korvaus-
kelpoiselle alalle syysilmoituksen 
prosenttiportaan mukaan. Mikäli 
toimenpiteen on valinnut, täytyy 
vuosittain ilmoittaa kohdentamis-
alueella ja sen ulkopuolella vähin-
tään 20% kasvipeitteiseksi kelpaa-
vaa alaa, johon riittää myös kevyt-
muokattu pelto. Talviaikaista kasvi-
peitteisyyttä ei kelpaa enää vuonna 
2016 täyttämään suojavyöhyke, 

monivuotinen ympäristönurmi, 
luonnonhoitopeltonurmi, viherlan-
noitusnurmi, monimuotoisuuspel-
lot, vanhan ohjelmakauden erityis-
tukisopimusalat tai alue, jolla on to-
teutettu ”orgaanisen katteen käyttö 
puutarhakasveilla ja siemenperun-
alla” -toimenpidettä. Luonnonhoi-
topellolle ja monimuotoisuuspelto- 
niitylle kahden säilyttämisvuoden 
jälkeen kylvetty syysvilja tai moni-
vuotinen nurmikasvusto täyttää kas-
vipeitealaa. Kasvipeitteisyyttä kelpaa 
täyttämään myös viherlannoitusnur-
men tai ”orgaanisen katteen käyttö 
puutarhakasveilla ja siemenperun-
alla” alalle kylvetty syyskasvi, mutta 
korvausta näille aloille ei makseta.

TUOMAS PENNALA

asiantuntija, kasvi

JOS HAIT KORVAUSTA VIIME VUONNA, noudatathan EHK:n vaati-
muksia aina 31.12.16 loppuun saakka. Ajanjakso alkoi 1.5.2015. 
Jos jostain syystä olet unohtanut mitä toimenpiteitä hait, ole  
yhteydessä kuntasi maataloustoimistoon.

SEURAAVAT EHK- SITOUMUKSET TEHDÄÄN VUOSITTAIN ja aina vuo-
deksi kerrallaan 1.1. - 31.12. Ensi vuoden haku tulee tällä tietämällä 
olemaan tammikuussa 2017, johtuen siitä, että valtion budjetti 
hyväksytään vasta joulukuussa. Sitoumusehtoja pitää kuitenkin nou-
dattaa heti vuoden alusta lähtien. 

MAVISTA KERROTTIIN, että kaikki toimenpiteet säilyvät ja pääsään-
töisesti korvaustasot eivät muutu. Hieman tarkennusta toimenpitei-
den sisältöön on mahdollista tehdä, niin niitä on helpompi noudattaa. 

SUUREMPIA MUUTOKSIA kuten uusia toimenpiteitä tai
laskennan muutoksia tehtäneen 1.1.2018 alkaen.

VUODEN 2015 KORVAUKSET maksettiin 
kesällä seuraavasti:
• nautatilat 30 milj. euroa 
• sikatilat 16 milj. euroa
• siipikarja 4,5 milj. euroa
• lampaat 0,85 milj. euroa

YMPÄRISTÖKORVAUSTEN SYYSILMOITUKSET
ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS = EHK

Investointitukien haku on jatkuvaa, hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain neljä kertaa vuodessa.

INVESTOINTI

LAILA LUOMA

Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus

TIINA SOISALO

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

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

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

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

PERUNA - JA MARJATILAT 
Luoma Markus, asiantuntija, kasvintuotanto, peruna  ...........................0400 180 071
Raatikainen Arja, erityisasiantuntija, marjatuotanto  ...........................050 377 9530
Rahko Juhani, asiantuntija, kasvintuotanto, peruna  ..............................043 825 0103

PROAGRIA MAITO -, LIHANAUTA - JA LAMMASTILAT
Talvilahti Arja, palvelupäällikkö, toimitusjohtajan sijainen ..................0400 168 489
Anttila Anne , erityisasiantuntija, ruokinta, maitotilat ..........................043 825 0522
Hongisto Saila, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat, luomu .......0400 497 516
Jääskeläinen Marita, asiantuntija, kotieläin-, nurmituotanto, 
maitotilat  ..............................................................................................................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
Minni Marianne, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat   ..............040 528 4582
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
Onkamo-Hill Teija, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat   .........040 481 3818
Paloneva Päivi, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat ....................043 825 6327
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, erityisasiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat  ...........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
Kraatari Vuokko, asiantuntija, lihanauta- ja emolehmätuotanto  ........040 169 6557
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
Aho Virpi, asiantuntija, tilipalvelu Alajärvi................................................043 826 8648 
Autio Kaija, asiantuntija, tilipalvelut Kauhava  ..........................................040 139 5597
Harju Ella, asiantuntija, tilipalvelut Kauhajoki, Seinäjoki .........................043 825 6323
Hytönen Leena, asiantuntija, tilipalvelut, Seinäjoki ...............................040 584 7559 
Kallioniemi Satu, asiantuntija, yritys- ja tilipalvelut Seinäjoki .............040 848 7759
Yli-Hukkala Seija, asiantuntija, kannattavuuskirjanpito, 
tilipalvelut Seinäjoki ............................................................................................040 580 2258
Kallioniemi Kari, erityisasiantuntija, yrityspalvelut  ..............................0400 267 384

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

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

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

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

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

ALAJÄRVI Kauppakatu 26

KAUHAVA Kauppatie 115

SUUPOHJA Teknologiapuisto 1

TUURI Tuurintie 2 (Avoinna sopimuksen mukaan)

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@proagria.fi

www.proagria.fi/ep



Kalkituslaskuri:
www.ruukki.fi/maatalous

www.ruukki.fi/maatalous

Sadonkorjuun jälkeen
on taas kalkituksen aika.
 

®Kun levität BESTON -kalkituskuonan viljankorjuun jälkeen 
®sängelle, BESTON  alkaa vähitellen imeytyä maahan ja 

muokata maan pH-arvoa ja kalsium-/ magnesiumsuhdetta 
ihanteelliseksi. Keväällä maa on taas virkeä käynnistämään 
hyvän ja terveen kasvun. Vain oikein hoidettu maa tuottaa 
huippusatoa. Tavoiteltava pH-arvo on 6,5...7 ja oikea 

®kalsium-/magnesiumsuhde. Valitse viisaasti. BESTON  on 
edullista ympäri vuoden.    Tilaa nyt - maksa vuoden lopussa.

Kysy sänkikalkituksiin MEROXilta
BESTON Ca28Mg6 Masuunikuona  tai
BESTON Ca32Mg2 Masuunikuona-kalsiittiseos.
BESTON Ca32Mg3 Teräskuona on myös 
nyt myynnissä.

ENTÄ JOS ELÄISIT 
VÄHÄN PAREMMIN?

Liiku, lepää ja syö hyvin – tämä on tuttua. Älyhenkivakuutus taas on
ihan uutta. Se on vakuutus, joka auttaa sinua voimaan paremmin.

Näin se toimii: Saat sähköisen terveystarkastuksen, itsevalmennusohjelmat,
PolarLoop –aktiivisuusrannekkeen ja tietysti taloudellisen turvan.

Ota älyhenkivakuutus osoitteessa lahitapiola.fi/alyhenkivakuutus

Palveluntarjoajat: Älyhenkivakuutus-pilotin tarjoaa ja räätälöidyn henkivakuutusturvan myöntää LähiTapiola Kes-
kinäinen Henkivakuutusyhtiö. Sähköisen terveystarkatuksen ja itsevalmennukset tuottaa Kustannus Oy Duodecim. 
Polar Loop -aktiivisuusrannekkeen ja siihen liittyvän Polar Flow -palvelun tuottaa Polar Electro Finland Oy

Soita ja kysy lisää: puh: 06 534 2100, LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa

• Alajärvi  010 76 47610  • Alavus  010 76 47800  • Härmänmaa  010 76 47900
• Ilmajoki 010 76 47850  • Jalasjärvi 010 76 47830  • Kauhajoki 010 76 47642

• Kortesjärvi 010 76 47810   • Lapua 010 76 47670  • Närpiö 010 76 47700
• Seinäjoki 010 76 47730  • Teuva 010 76 47870  • Ylistaro 010 76 47760

-  POHJALAISTEN OMISTAMA KAUPPA

www.eepeeagri.fi

facebook.com/eepee.agri

SYKSYN TUOTTEET AGRISTA!

Tilaa polttoöljy 
kätevästi netistä

eepeeöljypalvelu.fi
tai puhelimella 010 764 9600

Puhelun hinta 0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min.

KUIVURIEHTO KÄYNNISSÄ, 
MAKSUAIKAA JOPA 15.11. SAAKKA!

Hyödynnä kuivuriehto
soittamalla öljypalveluun!

HYÖDYNNÄ
SYKSYN

MAKSUAIKAETU
30.11. ASTI!

LASKE OIKEA KALKKIMÄÄRÄ:
www.maanparannus.
com

Rodeo XL
360 g tehoainetta (kaliumsuolana) 
sisältävä tehokas glyfosaattivalmiste 
ammattikäyttöön.

Roundup Flex
Uusimman sukupolven glyfosaatti-
valmiste, sisältää glyfosaattia 
(kaliumsuolana) 480 g/l.

GLYFOSAATIT SYKSYN RUISKUTUKSIIN!




