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itua 2 • 2009
Etelä-Pohjanmaa

PÄÄKIRJOITUS  MITÄ KUULUU?

PARI SANAA KANNESTA

Tieto on valtaa

YRITÄ VAIKUTTAA

Merja Keisala, maanviljelijä

MITÄ KUULUU?

Kiitos!

Lämmin kiitos Teille, jotka 
olitte myötävaikuttamassa Ta-
savallan Presidentin myöntä-
män yliagronomin arvonimen 
hakuun. Samoin sydämelliset 
kiitokset  kaikille Teille, jotka 
runsain joukoin osallistuitte 
onnitteluihin arvonimen luo-
vutuksen yhteydessä. Onnit-
teluista kertyneet varat ovat 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
henkilökunnan käytössä 
työhyvinvointia edistäviin 
toimiin.

Yliagronomi 
Jouko Uola

Yliagronomi. Yliagronomin arvonimen Jouko Uolalle kuvassa 
luovuttaa Etelä-Pohjanmaan ProAgrian hallituksen puheenjohtaja 
Olavi Kuja-Lipasti.

Mitä kuuluu maa- ja 
kotitalousnaisten 
toiminnanjohtaja?

Kuka? Etelä-Poh-
janmaan Maa- ja 
kotitalousnaisten 
toiminnanjohtaja Terhi 
Välisalo.
Koti? Kauhajoella 
Aronkylässä.
Koulutus? Filosofian 
maisteri, pääaineena 
opiskelin Oulun yliopis-
tossa suunnittelumaan-
tiedettä.
Harrastukset?
Aktiivinen nuorkaup-
pakamaritoiminta ja 
seuratanssi, kun aikaa 
siihen löytyy.

Kevättalvi on se aika vuodesta, jolloin tehdään viimeisiä valmisteluja 
kylvöjä ajatellen. Mielessä ovat jo kesäiset viljalaihot, mutta ennen sitä 
on vielä paljon tehtävää. Suunnitelmien viimeistely ja viimeisten han-
kintojen teko on hyvä hoitaa alta pois ennen muita kevätkiireitä. 

Siinä vaiheessa, kun koneiden kuntoa aletaan tarkastaa, niin kaiken 
muun pitää olla valmista. Etenkin tilan oman kylvösiemenen itävyys 
kannattaa selvittää ajoissa. Jos itävyys onkin ennakoitua heikompi, niin 
kylvöille vielä ehtii hankkia sertifioitua siementä tai muuttaa suunni-
teltuja kylvöaloja. 

Huhtikuun alustalähtien voi jättää EU-tukihakemukset. Kun se teh-
tävä on hoidettu, niin ajatukset voi kääntää kylvötöihin. Huolellisella 
ennakkovalmistautumisella helpotamme muutenkin kiireistä kylvöai-
kaa. Menestyksekästä satovuotta 2009!
 

Eurovaalit 7.6.2009 

ennakkoäänestys 27.5. – 2.6.2009
 

”Nettipohjaisten 
palvelujen 

kehittäminen on 
välttämätöntä.”

ProAgria Etelä-
Pohjanmaan hallitus 
teki periaatepäätök-
sen mittavasta toimi-
henkilöorganisaation 
rakenneuudistuksesta.

Nykyisten toimistojen sijasta 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
organisaatiorunko muodostuu 
viidestä palveluryhmästä.  
Asiakkaalle uudistus näkyy 
viimeistään vuoden 2010 
alussa. Uudistuksella täh-
dätään entistä parempaan 
asiakaspalveluun.

Asiakkaalle tapahtuvat neu-
vonta- ja asiantuntijapalvelut 
toteutetaan nykyisin asiantun-
temusaloittain muodostetuista 
toimistoista: kasvintuotanto, 

kotieläintuotanto, talousneu-
vonta, rakennus sekä maa- ja 
kotitalousnaiset. Uudistuksen 
merkittävin muutos on ra-
kentaa kaksi palveluryhmää, 
joiden palvelu kohdistuu sa-
mantyyppistä tuotantoa har-
joittaville maatiloille. 

Toisen palveluryhmän asi-
akkaina ovat kasvintuotanto-, 
sika- ja siipikarjatilat, ja toisen 
palveluryhmän asiakkaina 
ovat maitotilat, emolehmä- ja 
naudanlihantuotantotilat sekä 
lammastilat.  Molemmissa pal-
veluryhmissä on sekä tuotan-
to- että talousneuvontapalve-
luja tekeviä asiantuntijoita. 

Kolmannen palveluryhmän 
toiminta koostuu tilipalve-
luista, yrityspalveluista ja 
spv-asiantuntijapalveluista. 
Neljänteen palveluryhmään 

kootaan teknisen alan asian-
tuntijat: rakennuttamisen, ra-
kennussuunnittelun, salaoji-
tuksen ja vesitalouden asian-
tuntijat. Viides palveluryhmä 
muodostuu maa- ja kotitalous-
naisten toiminnasta. Tehdyn 
periaateratkaisun jälkeen uu-
distuksen yksityiskohtaisem-
pi toteutus tarkentuu syksyyn 
mennessä.

Iso uudistus 
toimihenkilörakenteessa

Kiireen keskellä olisi hyvä pysähtyä joskus miettimään tekemisiään kriit-
tisesti. Voisinko etukäteen valmistelulla ja suunnittelulla helpottaa töi-
tä? Onko työskentelytapani turvallinen? Ettei vain sitten erään kiireisen 
isännän tapaan löydä itseään traktorin kanssa lietesäiliön pohjalta ja 
huomaa tarvitsevansa varasuunnitelmia säilörehun korjuun sujumiseksi. 
Varasuunnitelmat häiriötilanteiden varalle tulevat sitä tarpeellisemmiksi, 
mitä suuremmaksi tilat kasvavat. Enää ei tilaa koskeva tieto voi olla yh-
den ihmisen päässä, vaan muistiin kirjoitettuna muidenkin saatavilla.

Maataloudessa eletään tulevaisuuspainotteisesti. Keräämme satoa 
tulevalle sisäruokintakaudelle, teemme viljelysuunnitelmat ja varaamme 
siemenet ja lannoitteet kevään kylvöille. Suunnittelemme investoinnitkin 
niin, että tulevan sukupolven on hyvä jatkaa. Sopivasti tulevaisuudessa 
ajatukset kannattaa pitääkin, mikäli aikoo menestyä viljelijänä. Jos jaksaa 
ja löytää aikaa uusien tuulien seuraamiseen ja uuden tiedon etsimiseen, 
omaa paremmat eväät päätösten tekemiseksi. Teemme yhä enemmän 
tietoratkaisuja ja tiedon hallinta saa toiset tilat menestymään muita pa-
remmin. Tietoviidakkoon eksyminen 
on todellinen riski ja itselle tarpeel-
lisen tiedon löytäminen kaiken sen 
massan seasta haaste. 

Nettiyhteydet ja varsinkin niiden 
puute tai huono toimivuus puhut-
tavat. Palveluja suunnitellaan yhä 
enemmän internetpohjaisiksi, jot-
ta palvelut saataisiin useampien ulottuville. Sähköisen tukihaun käyt-
töönotto ei ole suinkaan kaikille mahdollista. Kuitenkin nettipohjaisten 
palvelujen kehittäminen on välttämätöntä.Yhtä välttämätöntä on pitää 
meteliä toimimattomien yhteyksien vuoksi. Toivottavasti kaikille tuotos-
seurannassa tulevaisuudessa oleville maidontuottajille on asuinpaikasta 
huolimatta mahdollista käyttää nyt suunnittelussa olevia navettatyöka-
luja eläimen tietojen ja työlistojen selailuun sekä tapahtumien ilmoit-
tamiseen. Tavoitteena olisi päästä eroon monenkertaisesta tietojen 
ylöskirjaamisesta ja siten edes vähän helpottaa työtaakkaa. 

 Toivon, että kaikki löydätte taas tänä keväänä kynällä ja koneilla teh-
täviin kylvötöihin itsestänne sitä, mitä meissä jokaisessa viljelijässä piilee, 
alkuvoimaa!

Valokuvaaja
Jarmo Vainionpää, puh. 040 569 5404, jarmo.vain@netikka.fi 

” Kiitos hyvää. Vanhat työt pitää saattaa siihen mal-
liin, että uusien pariin voi hyvällä mielellä siirtyä. Olen 
kehittäjä. Sellaiseksi olen muotoutunut lähivuosien 
aikana työskennellessäni Suupohjan Kehittämisyhdis-
tyksessä kyläasiamiehenä ja hankesuunnittelijana. Yli 
neljä vuotta on vierähtänyt kehittämistyössä kylissä 
kyläläisten ja heidän yhdistystensä parissa. Maaseu-
dun yhdistyskentän tuntemukseni on hyvä, kiitos siitä 
niiden yhdistysten, joita olen saanut yhteistyössä ke-
hittää ja hankkeistaa heidän ideoitaan. 

Yhdistyksiä tarvitaan maaseudulla, sillä kaikkialla 
ei ole niin sanottuja kunnallisia palveluautomaatteja, 
jotka tarjoavat tasaisesti kaikille palveluja ja vapaa-
ajan toimintaa. Yhdistysten tekemä työ lisää myös 
yhteisöllisyyttä, kun väki saadaan yhdessä tekemään 
asioita.

Uudessa työssäni haluan perehtyä tyypilliseen maa-
seudun yhdistysten ongelmaan eli siihen, kuinka uut-
ta, nuorta väkeä saadaan naisten toimintaan mukaan. 
Monessa yhdistyksessä toiminnan pieni uudistaminen 
saattaa olla myös jossakin vaiheessa ajankohtaista. 

Maa- ja kotitalousnaisilla on hyvä tradioita olemas-
sa, jotka ovat luoneet 
hyvän pohjan toimin-
nalle. Työssäni aion 
tiukasti muistaa ne 
arvot, jotka toiminnan 
taustalla ovat. Tavoit-
teena on sitä kautta 
pitää maaseutu elävä-
nä naisten toiminnan 
kautta. 

Etelä- ja Keski-Poh-
janmaan Maa- ja koti-
talosnaisten Ilon päi-
vät ovat minulle uusi 
tuttavuus. Tänä kevää-
nä aion lähteä Veteliin 
Ilon Päivään tutustu-
maan kenttään ja joka 
keväiseen traditioon.

Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten 
uusi toiminnanjohtaja on valittu. Työssä aloittaa 
kesän kynnyksellä Kauhajoen Aronkylässä asuva 
Terhi Välisalo. 

Tervetuloa Keski- ja Etelä-Poh-
janmaan Maa- ja kotitalous-
naisten Ilonpäivään Vetelin lii-
kuntakeskukseen la 25.4.2009 
kello 10.45 – 15.00.

Ohjelmassa on laulua ja 
laulatusta musiikkiyhtye Top-
rakoilta, Alavetelin Los Balla-
rinos -tanssi- ja sketsiryhmän 
esitys, muotinäytös teemalla 
vanhasta uutta tuunaamalla 
ja stailaamalla sekä kaikkea 

ON ILONPÄIVÄN AIKA

muuta mukavaa. 
Myynnissä keskipohjalais-

ten käsityöläisten tuotteita 
sekä maa- ja kotitalousnaisten 
järjestötuotteita. Ilmoittaudu 
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Ilonpäivä 
Vetelissä 

25.4.2009.

mukaan 14.4.2009 mennes-
sä Anna-Liisa 0400 993226, 
Asta 040 5929226, Tuula 06 
4163400. Hinta 30 €/hlö sisäl-
täen lounaan, ohjelma ja kah-
vit. Tervetuloa pudottamaan 
pikkuharmit hartioilta!
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Ammattitaidolla 
pääsiäiseksi lammasta 

Teuraskaritsan tavallinen kas-
vatusaika on kuusi kuukautta. 
Nykyajan tehokkaassa kasva-
tuksessa olevien karitsoiden 
tulisi siis syntyä syksyllä, jo-
ten astutus on tehtävä kevääl-
lä.  Karitsanlihan tuottaminen 
pääsiäiseksi vaatii ammattitai-
toa. Valoisana aikana uuhien 
tiinehtyvyys heikkenee. 

ProAgiran tuotosseurantaan 
kuuluvilla lammastiloilla tam-
mi-helmikuun astutuksista on 
tullut vielä melko hyviä tii-
neystuloksia, mutta maaliskuu 
alkaa olla jo vaikeampi varsin-
kin liharoduilla. Huhtikuussa 
uuhen tiinehtyvyys heikkenee 
edelleen, mutta kuitenkin jois-
sain tapauksissa toukokuussa 
astutettujen suomanlamma-
suuhien tiineystulokset ovat 
vaihdelleet jopa 40-90%. 

AJANKOHTAISTA KOTIELÄINTILOILLE

Milla Alanco
Lammastilaneuvoja

P ääsiäisen seudulla ka-
ritsaliha on kysyttyä. 
Pöytiin halutaan pe-

rinteisesti paisti, mutta myös 
muut osat sopivat pääsiäisen 
ruokapöytiin. Lammasteuras-
tamot saavat parhaiten teuras-
karitsoita tekemällä sopimuk-
sia tuottajien kanssa.
 Myös teuraskaritsoiden ruo-
kintakustannukset ovat isom-
mat sisäruokinnassa ja karsi-
natilaa tarvitaan enemmän. 
Monet teurastamot ovatkin 
pyrkineet kausihinnoittelulla 
lisäämään tuottajien kiinnos-
tusta ympärivuotisuuteen. Osa 
tiloista on onnistunut melko 
hyvin kevät astutuksissa.

Pääsiäisenä 
lammas maistuu

- rotuvalinnat
- valon määrän rajoittami-
nen 8-12 h pimeys
- sopivakuntoiset uuhet; 
kuntoluokka 2,5-3
- astutusajan flushing eli 
”kiihotusruokinta” 
2 viikkoa ennen astutusta.
- pienet astutusryhmät (max 
20 uuhta/pässi)
- hormoni tamponit 
(voidaan jatkaa kiimakier-
toa, mutta ei aloittaa sam-
munutta kiertoa)
- muita apukeinoja: kerintä, 

Hiehosta kannattavasti lypsylehmäksi
keskiviikkona 15.4.2009 klo 9:15-15:15

Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, Seinäjoki

OHJELMA
9:15 Koulutuspäivän avaus
9:30 Hiehon kasvatuksen talous
 MMT Anna-Maija Heikkilä, MTT taloustutkimus
10:30 Hiehon kasvatuksen ulkoistaminen - sopimuskasvatus
 Sari Palmu, sopimuskasvattaja, Alajärvi
11:00 Mitä asioita hiehon kasvatussopimuksessa otettava  
 huomioon eläintukinäkökulmasta
 Esa Isosaari, TE-keskus
11:15 Keskustelua hiehonkasvatuksen kannattavuudesta
11:30 Lounas (omakustanteinen)
12:00 Hiehon ruokinta 
 Lea Puumala, TTS
12:40 Miten hyvä kasvu varmistetaan käytännössä
 Sari Perälä, ProAgria Etelä-Pohjanmaa
13:10 Kahvi (omakustanteinen)
13:25 Hyvä hieho
 Jalostusagronomi Sari Morri, Faba Jalostus
14:00 Mitä hieho vaatii olosuhteilta
14:45  Loppukeskustelu 
 
TERVETULOA! 
ProAgria Etelä-Pohjanmaa/Maito-hanke

Ilmoittautuminen ti 14.4.2009 mennessä Tuula Perälälle, puh. 06 4163 400, 
040 706 3386, sähköpostitse koulutus.ep@proagria.fi tai www.proagria.fi/ep 
Koulutuspäivän hinta on 20 euroa€/hlö + alv, Etelä-Pohjanmaan maakunnan 
ulkopuoliset 30 euroa/hlö + alv, ruokailu ja kahvi omakustanteiset. 
Koulutus on osa ProAgria Etelä-Pohjanmaan Maito-hanketta.

ALUEEN KUNNAT, 
ILMAJOEN,
EVIJÄRVEN, 
HIRVIJÄRVEN JA 
HÄRMÄN SEUDUN 
OSUUSMEIJERIT

TIESITKÖ

Talouden, hyvin-
voinnin, ruokinnan, 
eläinaineksen ja 
rakentamisen 
asioista on mah-
dollista tuottajien 
saada tilakäyntejä. 

SikaNauta- hankkeen kou-
lutuksiin osallistuneille 
on mahdollisuus saada 
ammattilaisen ja ProAgri-
an emolehmäasiantuntijan 
tilalleen ½ päivän tila-
käynnille 100 euron hin-
taan. Tämä tarjous koskee 
ennen 1.6.2009 sovittuja 
tilakäyntejä.

Talous- tilakäynti käsit-
tää tilakohtaista taloudel-
lista tarkastelua tuottajien 
kanssa (maksuvalmius, 
kannattavuus ja tulevaisuu-
den näkymät). Tilakäyn-
nillä pyritään löytämään 
taloustarkastelun avulla 
tilan mahdolliset ongel-
makohdat ja mietitään 
yhdessä eri vaihtoehtoja 
kannattavuuden paranta-
miseksi. Tämän hetken 
kannattavuus erityisesti 

Huhtikuussa aloitetaan uu-
si koulutuspäivien sarja, 
”Havaintoja siasta”.  
Perjantaina 3.4. järjestet-
tävän ensimmäisen kou-
lutuspäivän teemana on 
porsiminen ja imetysaika. 
Koulutuksessa eläinlääkäri 
Eve Ala-Kurikka käy läpi 
emakon ja porsaiden hoitoa 

Mitä muuta hyödyt tuotosseurannasta? 

Kuva Plugi Oy

•  Kuulut maidontuottajien valiojoukkoon. 

•  Maitotiloista 69 % ja lehmistä 81 % on mukana  
tuotosseurannassa.

•  Yli 30 lehmän tiloista on mukana peräti 91 %.

•  Tuotosseurantatiloilla lehmät tuottavat 2 000 kg  
enemmän maitoa/lehmä/vuosi kuin tuotosseurantaan 

 kuulumattomilla tiloilla. 

•  Tuotosseurantakarjoissa on keskimäärin 13 lehmää enemmän 
kuin tuotosseurantaan kuulumattomilla tiloilla. 

•  Hyviin tuloksiin pääsee tarkalla ja järjestelmällisellä lehmä-
 kohtaisella seurannalla ja eläinainesta kehittämällä. 

•  Talouspalvelujamme käyttävillä tiloilla maidon tuotanto-
 kustannus on keskimäärin 49 snt/l. 

Hyvä maitotilaneuvonnan  
asiakkaamme, tiesitkö

kattavat eläin- ja karjakohtaiset tiedot tuotannon ja talouden suunnitteluun, seurantaan ja  
eri vaihtoehtojen vertailuun ✔ 
maidon laadun hallintaan helppoutta  ✔ 
vertailutietoa muiden tilojen tuloksista oman tilan kehittymisen arvioimiseksi  ✔ 
lehmien tuotostiedot jalostussuunnitteluun ja lehmävalintaan  ✔

alennukset siemennysmaksuista ja nuorsonnien käyttömahdollisuus pienentävät siemennyskustannusta  ✔ 
jalostuseläinten myyntimahdollisuuden  ✔

karja- ja eläinkohtaiset tulosraportit ja terveystiedot  ✔ 
johtamisen työkaluja, joista saat työtä helpottavia työ- ja tuotoslistauksia  ✔ 

Saat

Tutustu uusiin palveluihimme
Saat säästöjä ja lisälitroja, kun valitsemme parhaan rehustuksen panos-tuotos -suhteen uudella Rehu-
vaste-palvelulla. Rehuvasteella voi vertailla eri väkirehujen tuottavuutta tai taloudellisinta väkirehutasoa. 

Rehukunto-verkkopalvelusta näet, millä hinnalla rehut alueellasi liikkuvat ja voit neuvojan kanssa  
vertailla ostorehujen tuotantovaikutuksia ja kustannuksia sekä niiden vaikutusta ruokinnan katteeseen.

Karjakunto, Lehmähavainnot ja ProTerveys-palvelumme tähtäävät hyvinvoiviin eläimiin, jotka tuot-
tavat enemmän. Riittävän tilavassa ja pehmeässä makuupaikassa lehmä viettää enemmän aikaa makuulla. 
Jokainen makuulla vietetty lisätunti tuottaa litran lisää maitoa. 

Säästä aikaa ja rahaa käyttämällä tuotosseurannan uusia sähköisiä raportteja ja palveluja. Saat tuotos- 
raportit nopeasti ja silloin kun haluat. Koelypsytietoja voit lähettää joko netissä tai kännykällä vaikka  
suoraan lypsyltä. Sähköiset lähetysväylät ovat jatkossa kannattavia, koska koelypsytietojen lähettäminen  
paperilomakkeella on maksullista vuoden 2009 lähtien (20 snt/koelypsytieto).

Palveluihin pääset samalla käyttäjä-
tunnuksella, joka on käytössäsi 
Ammu-, Elmer- tai TehoElmer
-ohjelmissa. Jos et ole Ammun tai 
Elmerin käyttäjä tai et muista sala-
sanaasi, voit kysyä sitä sähköpos-
tilla osoitteesta tuki@mloy.fi.  
Liitä viestiisi karjatunnuksesi 
tai yhteystietosi. Tunnukset lähe- 
tetään postitse.

ProTuotos Netti

ProTuotos Mobiili

ProTuotos Muistutus

Rehuvaste,

Rehukunto,  

Karjakunto

Lehmähavainnot

Klikkaa osoitteeseen:www.proagria.fi/verkkopalvelut

Haluamme uudistua ja kasvattaa tuottavuuttasi
Päämäärämme
Tavoitteenamme on suomalaisen maidontuotannon kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen. 
Panostamme erityisesti neuvonnan laatuun, tuottavuuden parantamiseen sekä asiakkaidemme inves-
tointien onnistumiseen.

Haluamme uudistua
Maitotilaneuvontamme palvelut ja hinnoittelu-perusteet ovat yhdenmukaiset koko maassa vuoden 2009 alusta.  
Palveluumme kuuluvan kehityskeskustelun avulla selvitämme yrityksesi tarpeet, tavoitteet ja kehittämiskohteet sekä  
räätälöimme niihin suunnittelu- ja seurantapalvelut. 

Uutuus KarjaKompassi
Uusi ruokinnan- ja tuotannonsuunnitteluohjelmistomme KarjaKompassi otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2011  
loppuun mennessä. Ohjelmisto toteutetaan yhteistyössä suomalaisen tutkimuksen ja meijeriteollisuuden kanssa.   
Nykyinen ruokinnan suunnitteluohjelma Märe on käytössä uuden ohjelmiston käyttöönottoon saakka.

Kysy lisää ProAgria Etelä-Pohjanmaan asiantuntijoilta! Yhteystiedot lehden takakannessa.

porsimis- ja imetysaikana. Li-
säksi päivän aikana kuullaan 
luennot emakon ruokinnasta, 
käytännön rutiineista porsi-
tusosastolla sekä ETT:n kom-
mentit siitä, miten tarttuvat 
taudit pitäisi ottaa porsituk-
sessa huomioon.  Päivän päät-
teeksi entinen sikatilaneuvoja 
Paula Hietikko kertoo, miten 

Räätälöityjä tilakäyntejä 
emolehmä- ja 
lihanautatilan tarpeisiin

emolehmätiloilla on puhut-
tanut paljon ja tähän haetaan 
apua talouden suunnittelulla. 
Nämä tilakäynnit tulee hoita-
maan ProAgrian talousneuvo-
ja ja emolehmäasiantuntija.

Ruokinnan tilakäynnillä ar-
vioidaan tilan tarpeet ruokin-
nan suunnittelussa ja toteutuk-
sessa erilaisista lähtökohdista. 
Suunnitelmia voidaan tehdä 
esim. päivittäiseen ruokintaan 
ja vuoden rehumäärän arvi-
ointiin ja tuottajien tarpeen 
mukaan ruokinnan asioita 
pohditaan. Asiantuntijana 
toimii Lea Puumala, TTS ja 
emolehmäasiantuntija.

Eläinaines- tilakäynnillä 
perehdytään eläinaineksen 
nykytilaan ja sen kehittämis-
tarpeisiin mm. emoainekseen, 
rotuvalintaan, tuotantomuo-
toon. Tilakäynnillä opastetaan 
tarpeellisten tietojen kirjaa-
miseen, saatujen tunnusluku-
jen tulkintaan ja tavoitteiden 
asettamiseen. Faba jalostuksen 
asiantuntija vastaa myös kan-
takirjaukseen liittyviin kysy-
myksiin. Hän tekee eläinaines 
tilakäyntejä yhdessä ProAg-
rian emolehmäasiantuntijan 
kanssa.

Luomu- tilakäynnit paneu-
tuvat luomutuotannon vaa-
timuksiin. Tilakäynnit tekee 
Luomukotieläinneuvoja Ul-
la Maija Leskinen (040- 504 
5591). Tilakäynnillä etsitään 
vastauksia kysymyksiin esim. 
rehustukseen, peltoviljelyyn 
tai muuhun luonnonmukai-
seen tuotantoon liittyvään.

Rakennus- osion toteuttavat 
ProAgrian rakennussuunnit-
telija emolehmäasiantuntijan 
kanssa. Rakennus puolen tila-
käynti tarkastelee esim. raken-
nuttamisen suunnittelua tai 
rakentamisen aikataulun suun-
nittelua koskevia kysymyksiä.

Laidunnus- tilakäynnit teh-
dään huomioiden tilojen tar-
peet esimerkiksi laitumien mi-
toituksesta ja aitauksesta. Nämä 
tilakäynnit tekee A-Tuottajien 
Susanna Vehkaoja ja ProAgri-
an emolehmäasiantuntija.

Ei muuta kuin puhelin 
kouraan ja soitto emolehmä-
asiantuntija Urpu Tannerille 
040- 184 8166 ja suunnitellaan 
tilakäynti tai tilakäynnit sinun 
tarpeittesi pohjalta.

paikanmuutos, ruokinnan-
muutos, pässit eritilois-
sa-> tuodaan uuhilaumaan 
vasta kun astutus halutaan 
aloittaa
Keväällä astutetut kannat-
taa yleensä tiineystarkastaa 
ultraäänellä, ettei tule tur-
haa rehuhävikkiä. Tarkastus 
tapahtuu 70-90 päivää päs-
sin pois otosta. Tarkastuk-
set kannattaa varata ajoissa 
niin lammastilaneuvoja voi 
suunnitella ne muun tila-
käyntikierron yhteyteen. 

Tule tekemään 
havaintoja siasta

Keinoja kevätastutuksien onnistumiseksi:

porsitusosasto hänen vetä-
mässään 850- paikkaisessa 
porsastuotantosikalassa 
hoidetaan.  Sarja jatkuu 
syksyllä, jolloin paneudu-
taan emakon vieroitukseen 
ja tiineytykseen.
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Kysyimme kuinka 
maatalouskaupan 
ovi on käynyt Heikki 
Huhtamäeltä Etelä-
Pohjanmaan Osuus-
kaupasta, Tapio 
Kumpu-Huhtalalta 
K-maataloudesta 
ja Martti Mattilalta 
Suomen Maatalous-
tukusta.

1 Miten lannoite- ja 
siemenkauppa on 
sujunut?

Huhtamäki: Koko lannoi-
tevuoden kauppa on käynyt 
edelliskautta paremmin.Toi-
von, että ne viljelijät, joilta 
lannoitehankinnat ovat vielä 
kesken, tekevän hankinnat 
hyvin pian.  Jos toimituksia 
jää paljon loppukevääksi, on 

vaarana kuljetuskapasiteetin 
riittäminen.  Logistiset ongel-
mat korostuvat, jos kevät on 
varhainen.  Siemenkauppa on 
ollut melko rauhallista syksyn 
ja talven aikana, uutuuslajik-
keet ovat tehneet kauppansa.  

Kumpu-Huhtala: Lannoi-
tekauppa on käynyt kohtuul-
lisesti. Lannoitteita on paljon 
vielä toimittamatta ennen 
kevättä, joten nyt pitää olla 
asialla. Siirtymistä typpirik-
kaampiin lannoitteisiin on ha-
vaittavissa. Tämä osoittanee, 
että karjanlannan ravinteita ja 
maan fosforivaroja varsinkin 
parhaissa viljavuusluokissa 
hyödynnetään. Myös Hiven 
Y-lannoite on ollut suosittu. 
Siemenkauppa on keskittynyt 
erityisesti uusiin lajikkeisiin. 
Meillä esimerkiksi Vilde-ohra 
on kysyttyä.

Mattila: Lanoitekauppa on 
käynyt kohtalaisesti. Suurin 
osa viljelijöistä on lannoitteet 
jo varannut. Ostojen tonnimää-
rät ovat pienempiä kuin aikai-
sempina vuosina ja lannoite-
valinnat ovat suuntautuneet 

enempi typpeä sisältäviin 
tuotteisiin. Jos lannoitetilaus-
ta ei vielä ole tehty ja haluaa 
lannoitteet vapuksi, on syytä 
tehdä tilaus heti. Siemenkaup-
pa on käynyt verkkaisesti. 
Näyttää siltä, että oman tilan 
siementä kunnostetaan suurel-
ta osin. Uutuuslajikkeita toki 
ostetaan.

 

2 M ihin suuntaan 
toivot viljelyalojen 
muuttuvan?

Huhtamäki: Nyt kiinnostaa 
erityisesti vehnä ja rypsi. Veh-
nän viljelyllä varmistamme 
Seinäjoen rehutehtaalle raaka-
aineen omasta maakunnasta.  
Maksamme Seinäjoen rehu-
tehtaalle toimitetusta rehu-
vehnästä sopimuslisää 25 €/tn.  
Rypsin hinnoittelurakenne on 
nykyisin hyvin kilpailukykyi-
nen. Rypsi on hyvä vaihtoehto 
vuoroviljelyyn ja juolavehnän 
ja hukkakauran hävittäminen 
onnistuu myös hyvin.  

Rypsisopimus varmis-
taa sadon markkinoinnin.  

KYSYIMME: 
Kuinka maatalouskaupan ovi on käynyt?

Rypsialan suuruus olisi hyvä 
olla yli 10 ha, vähintään nup-
pikuorman nouto tilalta on 
viljelijälle logistisesti kannat-
tavin vaihtoehto.

Kumpu-Huhtala: Kansain-
välinen sato ja varastotilanne 
vaikuttaa viljan kysyntään. 
Viljamarkkinat näyttävät nyt 
tukkoisilta.  Syksyllä tilanne 
voi olla erilainen. Ohra, kaura 
ja nurmi tulevat edelleen ole-
maan pääkasvit pellon käytöl-
le. Tässä tilanteessa öljykasvit 
ovat varma vaihtoehto.

Mattila: Viljan markkina-
tilanne on ollut vaikea me-
nekin ja hinnan suhteen. El-
lei tulevan sadon osalle tule 
maailmalla menetyksiä jatkuu 
alhainen hintataso viljalla. In-
nostaisinkin viljelijöitä kylvä-
mään kevätrypsiä. Kulut ryp-
sin viljelyssä on pienemmät 
kuin viljoilla. Markkinointi on 
selkeä ja hinta on toimituspäi-
vän hinta. Kotimaassa tuotettu 
pienentää rypsin tuontia.

3 Mitä haluat tarjota  
viljelijöille juuri nyt?

Huhtamäki: Toivoisin vil-
jelijöiden lähtevän avoimin 
mielin Agrimarketeissa järjes-
tettäville KevätAgripäiville.  
Esillä ovat koneet ja tarvikkeet 
sekä alan asiantuntijoiden vii-
meisimmät vinkit kevään kyl-
vöille. Siellä onnistuu myös 
viljelysopimuksen teko.

Kumpu-Huhtala: Kasvin-
suojeluaineet ja siemenet ovat 
nyt ajankohtaisia. Meillä on 
varastossa K-Maatalouden 
hyviä lajikkeita mm. Vilde- ja 
Edel- ohria. Myös koneet ja 
erilaiset tarjoukset ovat myy-
mälöissämme esillä. 

Mattila: Viljan ylituotanto-
tilanteessa suosittelemme nyt 
rypsisopimuksia. Tukitaulu-
koissa on myös monia uusia 
pellonkäyttömuotoja, joissa 
tuet ovat hyviä. Tarjoamme 
niihin siemenvaihtoehtoja. 
Tietysti viljan ja nurmen vilje-
lyä tulee olla sopivasti. 

ALUEEN KUNNAT

K
o

u
lu

tu
s

k
a

le
n

te
r

i
Koulutuspäivät

Maaliskuussa 2009

31.3. Lypsykarjan alkiopäivä, Kauhava

Huhtikuussa 2009

1.4. Lypsykarjan alkiopäivä, Jalasjärvi
1.4. Nurmiseminaari, Seinäjoki
3.4. Havaintoja sioista 1 - porsiminen ja 
imetysaika
3.4. Parsinavetan peruskorjaus- ja laajen-
nuspäivä, Kauhajoki
6.4. Utareterveys ja maidon laatu, Töysä
7.4.  Kannattava seosrehuruokinta, 
seosrehuseminaari maitotiloille, Seinäjoki 
15.4. Hiehosta kannattavasti lypsylehmäk-
si, Seinäjoki
16.-22.4. Luomutuotannon peruskurssi, 
Ulla-Maija Leskinen, puh. 040 504 5591 
(hinta 275 €euroa+alv) 
17.4. Utareterveys ja maidon laatu, Jurva
l Tulossa infotilaisuus sikatilojen 
salmonellatilanteesta

Myöhemmin tänä vuonna
 

l Kesäkuun loppupuolella pellonpien-
narpäivä MTT Ylistarossa
2.7. Emolehmätilallisille pihvilihan 
markkinointi-ilta
l Vko 31 tai 32 Pohjanmaan viljapäivä 
Laihialla
l Vko 32 Satotason nostaminen luomu-
viljanviljelyssä
l Syksyllä Top Management – maatilan 
johtamiskoulutus Jalasjärvellä

     Koulutuspäivätarjonta jatkuu taas 
     vilkkaana sadonkorjuun jälkeen!

Opintomatkat

Kotimaan opintomatkat 2009

l Vko 27 Vilja 5000 -hankkeen koti-
maan opintomatka Etelä-Suomeen, lisätie-
toja Henri Honkala 040 827 7100
l Vko 28 Luomutiloille opintomatka 
Etelä-Suomeen tutustumiskohteina luomu-
kasvinviljelytilat, Ulla-Maija Leskinen 040 
504 5591
7.-9.7. Maidontuottajille navettaraken-
tamisen opintomatka Ahvenanmaalle ja 
Varsinais-Suomeen, Johanna Mäntyharju 
040 512 1901  
5.-6.8. Emolehmä- ja naudanlihan tuot-
tajille opintomatka Itä-Suomeen, Urpu 
Tanner 040 184 8166

Ulkomaan opintomatkat 2009

6.-9.10. Emolehmätilojen opintomatka 
Ranskaan Pariisin seudulle (tutustuminen 
Sommet de l’elevage -karjanäyttelyyn ja 
tilakohteisiin), Urpu Tanner 040 184 8166
l Vko 48 Maito- ja SikaNauta-hank-
keen opintomatka Tanskaan, tutustumi-
nen Agromek-näyttelyyn ja tilakohteisiin, 
Marita Öhage 040 581 0772

Pienryhmäkoulutuksia 

Järjestetään seuraavista teemoista. Toteutumi-
nen edellyttää kolmelta tilalta osallistumista.

Maitotiloille

23.4. Eläinaineksen kehittäminen maitoti-
lalla (järjestämispaikka ilmoittautuneiden 
mukaan), Sari Perälä 040 353 6634
l Oma lypsyrobotti tutuksi, merkki-
kohtainen pienryhmäkoulutus navetassa, 
Marika Kellokoski 0400 835 842
l Ruokinnan tehostaminen lypsyrobot-
titilalla, pihatossa ja parsinavetassa, Arja 
Kujala 040 759 8618
l Tutustumiskäyntejä vasikka-, lypsy-, 
ruokinta- ja muuhun navettateknologiaan 
ja navetan toiminnallisuuteen, Johanna 
Mäntyharju 040 512 1901
l Rehuntuotannon ja rehustuksen suun-
nittelu maitotiloille, Sari Vallinhovi 0400 
764 217
l Navetan toiminnallinen suunnitte-
lu investoiville tiloille ja navetan töiden 
järjestäminen, Johanna Mäntyharju 040 
512 1901
l Utareterveys ja maidon laatu, Sari 
Perälä 040 353 6634 tai Marika Kellokoski 
0400 835 842
l Panostetaan säilörehun laatuun - 
pienryhmä, Marika Kellokoski 0400 835 
842

Emolehmätiloille

31.3. Emolehmien kuntoluokitus, 
Kauhajoki, Urpu Tanner 040 184 8166
8.6. Emolehmien rakennearvostelu ja 
Highland Cattle -rodun esittely, Urpu 
Tanner 040 184 8166
l Kesäkuussa emolehmien laitumelle 
lasku -päivä laitumen ääressä Ähtärissä, 
Urpu Tanner 040 184 8166
l Laidunkauden lopussa arvio laidun-
kauden onnistumisesta, kokoonnutaan 
emolehmätilalle, Urpu Tanner 040 184 
8166

Tu l e  m u k a a n  j a  p ä i v i t ä  o s a a m i s t a s i !

Koulutukset ovat osa 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan 

Maito-, SikaNauta- ja 
Vilja 5000 -hankkeita.

ILMOITTAUTUMINEN
KOULUTUKSIIN 06 416 3400
TAI koulutus.ep@proagria.fi

TARKEMPIA TIETOJA JA 
ILMOITTAUTUMINEN 
MYÖS OSOITTEESSA 
www.proagria.fi/ep

Sikatiloille

l Kesäkuussa tutustumisretkiä sikatiloil-
le, Juha Peltokangas 0400 264 448
l Touko-kesäkuussa Välikasvatus toimi-
maan sikatilalla, Juha Peltokangas 
0400 264 448

Vilja- ja muille kasvinviljelytiloille

l Kesäkuun alkupuolella Vilja 5000 
-hankkeen havaintolohkoilla 10 pellon-
piennartilaisuutta seutukunnissa, 
Henri Honkala 040 827 7100 
l Kesäkuussa luomutuotannon pellon-
piennartilaisuuksia seutukunnissa (viljan-, 
valkuaiskasvien- ja apilanviljelyn pienryh-
mät), Ulla-Maija Leskinen 040 504 5591

Tilakoulutus

l Yrittäjän on mahdollista saada tila-
kohtaista koulutusta (asiantuntija tulee 
tilalle), jos yrittäjä on osallistunut hanke-
koulutukseen. 

Koulutuspäivän hinta on 20 euroa/hlö + alv, 
Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueen ulkopuoli-
sille 30 euroa/hlö + alv. 
Opintomatkat kustannusten mukaan.
Pienryhmäkoulutuksen hinta on 30  euroa/
hlö + alv., Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueen 
ulkopuolisille 45 euroa/hlö + alv. 
Tilakohtaisen koulutuksen hinta vaihtelee 
hankkeittain ja aihealueittain 50–200 euroa€/
tilakäynti.

Evijärven, Ilmajoen, Hirvijärven ja 
Härmän Seudun Osuusmeijerit
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V ehnän tarve on 
lisääntynyt. Tä-
mä johtuu maa-
tilojen omasta 
r e h u v e h n ä n 

tarpeesta, mutta ennen kaik-
kea alueen rehuteollisuuden 
kysynnästä. 

Esimerkiksi Suomen Rehu 
tulee ostamaan lähialueelta 
noin 20 Mkg enemmän rehu-
vehnää kuin viime vuonna. 
Lisääntynyt tarve voidaan kat-
taa viljelyalaa lisäämällä. Kan-
nattavampi tapa lisätä vehnän 
tuotantoa on ottaa samalta 
hehtaarilta 1000 kg parempi 
sato. Tonnin parempi keskisa-
to on meillä täysin mahdollis-
ta jo 2009.

Ilmastomuutoksen myötä 
kasvukausi on hieman pi-
dentynyt alueellamme.  Se 

VEHNÄSTÄ VEHNÄSTÄ

Viljelijä, vehnän kysyntä kasvaa

edesauttaa myöhäisempien 
lajien viljelyä. Samalla kui-
tenkin viljelyn riskit ovat 
kasvamaan päin. Ongelmia 
voi tulla kevään kuivuudesta, 
kesän rankkasateista, laosta ja 
taudeista, jopa tulvista alavilla 
mailla. 

Pohjanmaa on potentiaalista 
vehnän viljelyaluetta, kunhan 
huomioidaan riskit ja viljely-
tekniset asiat. Kevätvehnäl-
le kannattaa valita aikaisin 
kuivuvia (1.-15.5.) kalkittuja 
kivennäismaita. Kevätkuivuu-
den varalta multavuuttakin saa 
olla. Tuleentuminen edellyttää 
kohtuullisen aikaisia lajikkei-
ta. Meille sopivat muun mu-
assa  Anniina, Kruunu, Mahti 
ja Aino sekä muut saman ai-
kaisuusryhmän lajikkeet. Veh-
nän kasvinsuojeluohjelma on 

ehdottomasti hoidettava asi-
allisesti. Kasvinsuojelun ajan-
kohdat poikkeavat  kauran ja 
ohran totutuista.  Tautien tor-
junta on tärkeää, samoin kas-
vuston on pysyttävä pystyssä.

 

Kotimaista kysyntää
 
Rehuvehnällä tulee jatkossa 
olemaan varmaa kotimaista 
kysyntää. Jopa myllykelpoista 
vehnää saatiin Etelä-Pohjan-
maan ja Pohjanmaan alueilta 
viime kesänä 48 Mkg. Sitä voi-
tiin toimittaa paremmalla hin-
nalla elintarviketeollisuuden 
tarpeisiin. 

Maailmalta kantautuu 
tietoja kuivuusongelmista. 
Varastot ovat pieniä.  Etelä-
Pohjanmaalla kannattaa ottaa 

Hyvän vehnäsadon 
edellytys on onnistunut 
kasvinsuojelu. Oikein 
ajoitetut ruiskutukset ovat 
tärkeitä parhaan mahdolli-
sen tehon saamiseksi.

Kasvustoja on tarkkail-
tava tähkien esiintuloon 
saakka. Tähkäsääsket ja 
tähkää vioittavat sienitau-
dit ovat yleisiä, viimeiset 
ruiskutukset tehdäänkin 
tähkän näkyessä. Kun 
kasvusto pysyy terveenä 
loppuun saakka, saadaan 
vehnän sadontuottokyky 
hyödynnettyä parhaiten.

Huomioi vehnän 
kasvinsuojelussa 
seuraavat asiat: 

• Käytä peitattua siementä, 
torjut siemenen mukana leviä-
vät taudit ja itävyyttä heiken-
tävät homeet.

• Torju rikkakasvit ja varmista 
torjunta-aineen teho lohkolla 
esiintyviin rikkakasvilajeihin.

• Voit pysäyttää juolavehnän 
kasvun ja torjua leveälehtiset 
rikat Attribut Super tai Monitor                                                             

valmisteilla.

• CCC valmisteita voi käyt-
tää kasvunsääteinä yhdessä 
rikkakasviaineiden kanssa tai 
yksinään viimeistään vehnän 
1-solmuasteella.

• Jos kasvustot ovat erityi-
sen reheviä, tarvitaan toinen 
kasvunsääderuiskutus kor-
renkasvun loppupuolella 
Cerone, Moddus tai Terpal 
valmisteilla.

• Torju taudit myöhään, ruis-
kutus tähkän näkyessä suojaa 

vehnänviljely tosissaan. Tar-
vitsemme uusia viljelykasveja 
muutenkin suppeaan lajiva-
likoimaamme. Jatkossa Poh-
janmaasta voi veikata merkit-
tävää vehnäaluetta, ovathan 
satomme viime vuosina olleet 
valtakunnallisesti vertaillen 
hyviä.  Maailmanmarkkinoi-
den hintavaihtelut kuitenkin 
on otettava huomioon.  

Talvehtimisen puolesta 
parhaille viettäville kiven-
näismaille voi suositella 
myös syysvehnän kokeilua. 
Onnistuessaan sato voi olla 
todella korkea. Syysvehnään 
on tulossa mielenkiintoinen 
Arktika lajike, joka sopinee 
alueellemme. 

Ete lä-Pohjanmaal la 
oli 2008 kevätvehnän 
viljelyala 11400 ha ja 
keskisato 3810 kg/ha. 
Pohjanmaalla ala oli 
9000 ha ja sato 4310 
kg/ha. Syysvehnää oli 
Ete lä-Pohjanmaal la 
vain 400 ha, mutta kes-
kisato oli erinomainen 
4570 kg/ha.

sitä sienitaudeilta ja pitää kas-
vuston pidempään terveenä.

• Torju tarvittaessa tähkä-
sääsket. Tarkkaile kasvustoja 
tyynenä iltana tähkien tul-
lessa esiin, jos tähkäsääskiä 
esiintyy, ruiskuta viimeistään 
ennen vehnän kukintaa. Ruis-
kutus voidaan tehdä yhdessä 
tautiaineen kanssa.

• Vehnän viljely jatkuvasti sa-
malla lohkolla lisää tyvitauteja, 
seuraa niiden esiintymistä. Vil-
jelykierto ja kasvijätteen hyvä 
multaus vähentää tautipainetta 

merkittävästi.

(Väinö Jantunen, 
Piiriagrologi)

  

Vehnää. Erityisesti rehuvehnälle on tulevaisuudessa kysyntää.

ProAgria Etelä-Pohjanmaa 
suorittaa liukoisen typen 
määrityksiä pikamääritys-
menetelmällä (Typpilauk-
ku 2). Näytteitä analysoi-
daan Seinäjoella, Lapual-
la, Kauhajoella, Teuvalla ja 
Laihialla.

Liukoisen typen määrä 
maassa on selvitettävä en-
nen kevätlannoitusta, mi-
käli viljelijä on valinnut 
ympäristötuen lisätoimen-
piteeksi typpilannoituksen 
tarkentamisen. Näytteitä 

LIUKOISEN TYPEN MITTAUSPALVELU
tulee ottaa 30 %:sta ympäris-
tötukikelpoisesta alasta. Katso 
näytteenotto-ohjeet www.pro-
agria.fi/ep.

Varaa aika ennen kuin toimitat 
näytteet. Tulokset ovat saata-
vissa vuorokauden kuluessa 
näytteiden toimituksesta. Ana-
lyysin hinta on 17,50 €/näyte 
+ alv (sis. nitraatti- ja ammo-
niumtypen mittaukset).

AJANVARAUS 
JA ANALYYSIPAIKAT:

Seinäjoki: Elinkeinotalo, puh. 
040 509 4360, Huhtalantie 2, 
60220 Seinäjoki

Lapua: Marja-Leena Perälä, 
puh. 0400 166 200, Pappilan-
tie 10, 62165 Tiistenjoki

Kauhajoki: ti 28.4. ja ma 4.5.
Anna-Kaisa Lähetkangas, puh. 
040 525 0375

Analyysipaikka: Eepee Agri-
market Kauhajoki, Lellavantie 
5-7, Kauhajoki

Teuva: Anna-Kaisa Lähetkan-
gas, puh. 040 525 0375, Porva-
rintie 32, 64700 Teuva

Laihia: ma 20.4., ti 21.4. ja ma 
27.4.
Anna-Kaisa Lähetkangas, puh. 
040 525 0375
Analyysipaikka: Maatalous-
liike Puska Oy, Asematie 22, 
Laihia

NEUVOS
Yhä useammat ovat huomanneet että Agrineuvos on paras ja monipuolisin
viljelysuunnitteluohjelmisto! Agrineuvos, Maatalousneuvos ja CashMan
- siinä tehokkaan tilan työkalut tulevaisuuden suunnitteluun. Ja palvelu pelaa!

Tilaa tai imuroi ilmaiset demoversiot! www.suonen t i e to . f i

Tarjous voimassa 31.5.2009 asti

• kirjanpitoon, laskutukseen, laskun- ja palkanmaksuun
• kattaa ruokintapöydän oikein
• pitää metsäsuunnitelmasi ajan tasalla
• hallitsee peltolohkot ja metsäkuviot
• talouden raportointiin ja suunnitteluun

Maatalousneuvos
Nautaneuvos
Metsäneuvos Metsäsuunnittelu
Kustaa-karttaohjelma
CashMan

Lemminkäisenkatu 1  70500 KUOPIO
Puh: (017) 264 2642  myynti@suonentieto.fi

Kevään
2009

ERIKOISTARJOUS

Muista myös muut Maatilaneuvos-ohjelmamme:

Agrineuvos
1-tila perusversio

199€ +alv
(norm. 249 +alv)€

VEHNÄN KASVINSUOJELU
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Henri Honkala
Vilja-agronomi

Kansallista kasvilajikeluette-
loa päivitetään vuosittain ja 
siinä yhteydessä luettelosta 
poistuu vanhoja lajikkeita 
ja uusia otetaan tilalle. Tänä 
vuonna luetteloon otettiin 20 
uutta viljalajiketta, jotka ovat 
satoisampia tai muilta omi-
naisuuksiltaan aikaisempaa 
parempia.

Vuodesta toiseen ei kannata 
viljellä samaa lajiketta. Uuden 
siemen hankinnan yhteydessä 
kannattaa syventyä hetkeksi 
lajikkeiden ominaisuuksiin ja 
etsiä itselle paras vaihtoehto. 
Ohessa muutamia seikkoja  
lajikevalinnan perusteeksi.

A Uusien lajikkei-
den satopoten-
tiaali on korkea. 
Kasvinjalostuk-
sessa lajikkei-

den satoisuus paranee vuosi-
vuodelta. Eron huomaa, kun 
esimerkiksi vertaa 1990-luvun 
lajiketta tämän päivän lajikkei-
siin. Uutta lajiketta viljeltäessä 
tulee muistaa, että niiden koko 
satopotentiaali saadaan käyt-
töön intensiivisessä viljelyssä, 
jossa kaikki viljelyn osa-alueet 
on huomioitu

SYYSRYPSI

10 ProAgria Etelä-Pohjanmaa

LAJIKKEISTA 

Miksi vaihtaisin lajiketta?

Syysrypsi talvehti Ylistarossa
Arjo Kangas
MTT Kasvintuotannon tutkimus, 
Ylistaro

Syysrypsi talvehti Ylistarossa 
täydellisesti talven 2007 - 2008 
aikana. Vaikka tuo talvi olikin 
lauha, myönteiset kokemuk-
set kannustavat jatkamaan 
kokeiluja. 

Syysrypsiä viljeltiin Suo-
messa 1950 -  1960 luvuilla 

Pohjois-Pohjanmaata myöten. 
Sitten kevätrypsi syrjäytti sen 
paremman laatunsa vuoksi. 
Syysrypsin ongelmana olivat 
talvituhot ja aikainen kylvö. 
Syysrypsi pitää kylvää vii-
meistään heinä-elokuun vaih-
teessa, että se vahvistuisi riit-
tävästi ennen talven tuloa.

Pienessä mitassa syysrypsin 
viljely Suomessa on jatkunut 
kuitenkin koko ajan. Paremmin 

talvehtivia ja laatuvaatimukset 
täyttäviä lajikkeita on tullut 
käyttöön.

Kylvö elokuussa
MTT:n Ylistaron tutkimus-
asemalla kylvettiin Largo-
syysrypsiä  4. elokuuta 2007. 
Siementä käytettiin 3,7 kg/
ha. Lannoitus oli 220 kg syys-
viljan Y1-lannosta.  Keväällä 
annettiin kolmesataa kiloa 

B Viime vuosina 
huomiota on 
kiinnitetty la-
jikkeiden käyt-
tötarkoituksen 

mukaiseen laatuun. Lajikkeet 
eroavat keskenään muutenkin 
kuin satoisuuden perusteella. 
Mallasohralajikkeiden suhteen 
lajikeominaisuudet on tiedos-
tettu jo useita vuosia, mutta 
sama pätee muihinkin viljoi-
hin. Jo kylvöjä suunniteltaessa 
tulisi olla ajatus siitä, mihin 
vilja päätyy. Viljeltävä lajike 
ja muut viljelytoimet mitoi-
tetaan sitten käyttötarkoituk-
sen mukaan.

C T i lan oman 
kylvösiemen 
e l i n v o i m a i -
suus heikke-
nee vuosien 

saatossa, mikäli kylvösieme-
nen tuotantoon ei ole paneu-
duttu huolella. Tämä johtuu 
kasvitautien, puintivioitusten 
ym. tekijöiden yhteisvaikutuk-
sesta, kun sukupolvien ketju 
muodostuu pitkäksi. Pitääk-
semme kylvösiemenen elin-
voimaisuuden hyvänä, tulisi 
siemen uusia säännöllisesti 
muutaman vuoden välein. 
Siinä samalla on hyvä tilai-
suus vaihtaa viljeltävä lajike 
toiseksi.

D K a s v u k a u -
della 2008 
tautipaine oli 
suuri ja puin-
t i a i k a n a 

satoi usein. Eten-
kin sateisen 
puintikau-
den jäl-

keen 
on en-
s iarvoi -
sen tärkeää 
tuntea tilan 
oman kylvösie-
menen laatu. Itävyyden 
voi määrittää itse tai laadun 
voi määrityttää Eviran siemen-
laboratoriossa. Tällöin saadaan 
selville myös siemenlevintäis-
ten kasvitautien esiintyminen. 
Nyt on se aika vuodesta jolloin 
viimeistään tulee testata tilan 
oman kylvösiemenen itävyys. 
Jos itävyys on huono, niin 
vielä ehtii hankkia sertifioi-
tua siementä kylvöille. Mitä 
aikaisemmin siemenkaupoille 

suomensalpietaria.
Ennen talven tuloa rypsin 

juuri oli kasvanut sormen vah-
vuiseksi. Talvituhosieniä vas-
taan tehtiin ruiskutus Basso-
valmisteella.

Kasvu alkoi 
huhtikuussa
Keväällä kasvusto paljastui 
lumen alta harmaana, mutta 
jo varhain huhtikuussa tal-
vehtineet yksilöt aloittivat 
kasvun. Toukokuun ensim-
mäisellä viikolla kukkavarsi 
venyi pituutta. Kukinta ajoit-
tui toukokuulle.

Heinäkuun lopulla kasvus-
to oli puintikypsää. Satoa olisi 
varmuudella tullut yli 2000 
kg/ha. Valitettavasti vain vi-
herpeippoparvi teki koealasta 
selvää ennen puintia.

Kokeilu kannattaa
Syysrypsin täydellinen talveh-
timinen kannustaa kokeilujen 
jatkamiseen. Talvehtimisessa 
on riskinä. Mutta on kevät-
rypsilläkin taimettumis-, tu-
holais- ja tautiongelmansa. 
Ne syysrypsi välttää. Mielen-
kiintoinen mahdollisuus on 
syysrypsin kylvö jo keväällä 
suojaviljaan. Näitä kasvustoja 
on nyt maakunnassa talvehti-
massa, myös tutkimusasemal-
la. Kevät näyttää, miten niiden 
on käynyt.

Syysrypsi 4. lokakuuta. Kasvien on ehdittävä riittävän suuriksi ennen talvea.

Nyt on sikaloiden käyttöeläinten 
uusiminen helppoa!

Katso nettisivustomme
www.maenjalostussikala.fi 

www.netikka.net/saarenjalostussikala
Ota yhteyttä:

Mäen Jalostussikala 06-422 7226 tai 0500-169 133
Saaren Jalostussikala 06-472 4220 tai 050-564 8480

PS. Autamme myös tarvittaessa eläinten valinnassa.

Ohran tärkkelyspitoisuuden kehitys Altian vastaanotossa elo-syyskuussa. Käyttötarkoituksen 
mukainen laatu on parantunut huomattavasti. Kasvinjalostus, lajikevalinta ja viljelyn kehitys-
työ ovat kannattaneet. (Lähde: Altia Oyj)

Nyt pelto puhuu:

Hyvin hoidettu maa
tuottaa huippusatoa.
Kalkitse säännöllisesti Ruukin maanparannusaineilla, niin 
tehostat lannoitusta ja saat pellon kaikki ravinteet käyt-
töön. Maanparannusaineiden kalsium-arvo on jopa korke-
ampi kuin perinteisellä kalkilla ja tehdashintakin on edul-
lisempi. Ruukin maanparannusaineet löydät lähimmältä
maatalouskauppiaaltasi sekä alan erikoisliikkeistä. 

Lisätietoja www.ruukki.com/maatalous

menee, sitä laajempi on tarjol-
la oleva lajikevalikoima.

E To imiva mene-
telmä on hankkia 
joka vuosi vähän 
uutta lajiketta ko-
keiltavaksi. Näin 

toimien voi kokeilla useita 
lajikkeita ja valita niistä vilje-
lyyn parhaiten omalle tilalle 
soveltuva vaihtoehto.
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Sari Vallinhovi
Kotieläinagrologi

N urmen satotason ko-
hottaminen ei ole 
vaikeaa, kun muistaa 

välillä jalkautua pellolle tut-
kimaan kasvustoja. Harvat ja 
aukkoiset nurmet pudottavat 
satotasoa eniten. Nurmikasvi-
en vaatimukset kasvualustan 
suhteen on päässyt monella 
tilalla unohtumaan varsinkin 
laajennusvaiheessa, kun on 
pitänyt saada nopeasti nur-
milohkoja lisääntyneen karjan 
tarpeisiin.
 Kun vesitalous, pinnan muo-
toilu, kalkitus ja rikkakasvien 
torjunta ovat kunnossa, ollaan 
jo oikealla tiellä. Painavat kor-
juukoneet tuovat oman haas-
teensa nurmiviljelyyn, raiteita 
tulisi pystyä välttämään niin 
nurmen talvehtimisen kuin 

rehun laadun kannaltakin. 
Myyränkeotkaan eivät kuulu 
säilörehun joukkoon. 

Nurmen suorakylvö ja li-
säyskylvö ovat tällä hetkellä 
pop-keskustelunaiheita, mutta 
niistäkään ei ole suurta hyötyä, 
elleivät perusasiat ole kunnos-
sa. Kun ne on saatu kohdalleen, 
voidaan satotasoa lähteä ko-
rottamaan oikeilla kasvilaji ja 

– lajikevalinnoilla tilan tarpei-
den mukaan. Nurmet peruste-
taan huolellisesti huomioiden 
piensiemenen vaatima matala 
kylvösyvyys. Suojaviljaa käy-
tettäessä kannattaa muistaa, 
että homman tarkoituksena on 
saada täystiheä, vahva nurmi. 
Kevätitoisten rikkakasvien tor-
junta tehdään ajoissa tarpeen 
mukaan. Jos karjanlantaa levi-
tetään nurmilohkoille, otetaan 
järki mukaan tässäkin asiassa: 
ei liikaa eikä liian märkään 
maahan. Raiteilla saadaan 
tuhottua kovalla työllä tehty 
hyvä kasvualusta. Nuorille 
nurmille annetaan kasvurau-
ha, vanhemmilla on vahvempi 
juuristo, mikä kantaa painavat 
koneet paremmin.

Väkilannoitteiden oikea le-
vitysaika on silloin kun maa 
on lämmennyt. Käytännössä 
se tarkoittaa sitä, että nurmi 
on lähtenyt kasvuun. Liian ai-
kaisin levitetyistä lannoitteista 
haihdutetaan typpeä taivaan 
tuuliin turhan takia. Apilapi-
toisten nurmien lannoitus teh-
dään vasta sitten kun apilakin 
on lähtenyt matkaan, etteivät 
nurmikasvit tukahduta sitä 
heti alkuvaiheessa. Nurmen 
lannoittamisesta ei kannata 
tinkiä, vaikka kustannukset 
ovatkin nousseet. Jos nurmi-
alaa on niin paljon, ettei kan-
nattaisi ottaa kuin yksi sato, on 
parempi kyntää huonoimmat 
ympäri ja laittaa viljalle ja kes-
kittyä kunnon satoihin jäljelle 
jäävillä lohkoilla.

Jos nurmista halutaan 8000 
rehuyksikön hehtaarisatoja, 

nurmien oikea havainnointi-
kulma ei ole traktorinkopista 
päin, vaan se vaatii nöyrää 
kumartumista maan pinnan 
tasolle. Nurmitietouttaan voi 
parantaa Nurmiseminaareissa 
ja Nurmivalmennus-tilaisuuk-
sissa. Maitohankkeen pienryh-
miä kootaan tarpeen mukaan 
myös pellonpiennartilaisuuk-
sina. Kaikista nurmitilaisuuk-
sista ja nurmista yleensä saat 
lisätietoa: Sari Vallinhovi 0400 
764 217 tai palkokasveihin 
liittyvissä asioissa Ulla Maija 
Leskinen 040 5045591. Vilje-
lysuunnitteluapuja saat oman 
alueen maitotilaneuvojalta tai 
piiriagrologilta. 

Nurmen kasvuun vauhtia

NURMI KASVUUN

 Koulutukset Seinäjoella, Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-
talossa, Huhtalantie 2. Kurssit kello 9.30 - 14.30. Kurssin 

hinta, 40 euroa (sis. ALV 22%), maksu peritään koulutus-
tilaisuudessa käteisenä. 

Muista kertoa ilmoittautuessa tilatunnuksesi.
 

  Kasvinsuojeluaineiden 
KäyttöKoulutuKset vuonna 2009

Ilmoittautumiset: 
Tuula Perälä (06) 4163 400 

tai www.proagria.fi/ep - tapahtumat.

l ke 3.6.2009 
l t0 4.6.2009 

Nurmi kasvuun. Muista jalkautua pellolle tutkiman kasvustoja niin pysyt ajan tasalla nurmesi kasvusta.

- kasvustokierros heti lumien 
  kun lumet sulaneet: talvituhot, 
  paikkauskylvöt, epätasaisuudet, 
  kuloheinä, karjanlannan levitys
- toinen kasvustokierros toukokuun     
  alussa: syysitoisten rikkakasvien 
  torjunta 
- väkilannoitteiden levitys, kun nurmi    
  lähtenyt kasvuun, huom. apila!
- rikkakasvien torjunta 
- laidunlohkojen kunnon seuranta
- kasvuston seuranta korjuuajan 
  määrittämiseksi + korjuuaikanäyt     
  teet
- tee muistiinpanoja ja ota opiksesi  
  seuraavina vuosina!

- viljelysuunnitelma kunnossa
- nurmisiemenet hankittu
- säilöntäaineet ja muovit hankittu
- nurmien rikkakasvien torjunta-ai  
  neet hankittu
- laitumet mitoitettu tarpeen mukaan
- aidat ja paimenet kunnossa
- koneet pesty ja huollettu
- hapottimet testattu ja kunnossa
- urakoitsijat ja työmiehet sovittu
- siilot siivottu ja rehuntähteet 
  hävitetty
- peltotiet ja liittymät kunnossa
- työturvallisuus huomioitu

Levitä 
väkilannoitteet 
lämmenneeseen 

maahan.

Kymmenvuotias Hortilab on 
tyytyväinen asemaansa valta-
kunnallisena maatalouden ja 
puutarhatalouden laborato-
riona. Juhlavuottaan viettävän 
laboratorion johtaja Monica 
Sirén kertoo yhä useamman 
asiakkaan käyttävän yrityk-
sen interaktiivista tulospal-
velua. Sen ansiosta asiakkaat 
saavat aiempaa nopeamman 

Yhä useampi 
käyttää interaktiivista 
tulospalvelua

analyysituloksensa. Palvelu 
nopeuttaa viljelijän arkea mo-
nin tavoin, sillä sen ansiosta 
vaikkapa viljelysuunnitelmaa 
tekevä piiriagrologi saa asiak-
kaan tiedot haltuunsa nopeas-
sa aikataulussa.

TSEKKAUSLISTA JALKAUDU
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Lisätietoja kuminanviljelystä 
paikalliselta piiriagrologilta. 

Kuinka mielestänne Etelä-
Pohjanmaan salaojitusta 
voitaisiin edistää?

-Investointitukiehtoja ja ve-
rotusta pitäisi yksinkertaistaa. 
Perikuntien ja eläkeläisten 
maita on vielä paljon salaojit-
tamatta. Lisäksi suoraa mark-
kinointia tiloille pitää lisätä.
Mielipiteenne tilusjärjes-tely-
hankkeista?
- Hyvä että lohkokoot suurene-
vat ja siinä yhteydessä peltojen 
vesitalous laitetaan kuntoon.

Juha Laakso
Salaojateknikko

Salaojituksen investointituen 
hakuaika on meneillään ja kes-
tää huhtikuun puoliväliin.
Ovatko viljelijät heränneet jo 
valmistelemaan tulevan vuo-
den salaojitushankkeita? 
Kysyimme asiaa lapualaisel-
ta salaojaurakoitsija Martti 
Leppiseltä sekä ylistarolai-
selta salaojaurakoitsija Jukka 
Mäkiseltä.
- Kyllä ovat heränneet, yhtey-
den otot ovat lisääntyneet. Var-
sinkin valtaojien putkituksia 
on paljon koska valtaojaputki-
en hinta on laskenut.
Onko salaojituskustannuk-
sissa nousupaineita?
- Ei ole. Hintataso on suu-
rin piirtein sama kuin viime 
vuonna.

KYSYMYS SALAOJAMIEHILLELUOMUSOPIMUS

Salaojittajat valmiina 
kevääseen

Luomusopimus on 
haettava NYT!

Jari Luokkakallio
Erikoiskasviagronomi

Suomessa tuotetaan maailman 
parhainta kuminaa. Kumina 
on vientituote, jota viedään 
ympäri maailmaa. Suomalai-
sen kuminan etuja ovat korkea 
öljypitoisuus, hyvä ja tasainen 
laatu sekä toimitusvarmuus. 
Alan yritykset Caraway Fin-
land, Trans Farm Oy ja Arctic 
Taste tekevät uusia viljelyso-
pimuksia tänä keväänä. Hyviä 
sopimustuottajia tarvitaan 
lisää.

Kaksivuotinen kumina so-
veltuu hyvin viljatilan viljely-
kiertoon. Kuminan viljely ta-
soittaa työhuippuja ja parantaa 
syväjuurisena maanrakennet-
ta.  Kumina kylvetään keväällä 
viljojen jälkeen kestorikkakas-
veista vapaallee lohkolle. 

Erityisesti juolavehnä ja 
muut heinät ovat ongelmalli-
sia rikkakasveja kuminan vil-
jelyssä.  Ensimmäisenä kasvu-
vuotenaan kumina kasvattaa 
porkkanantapaisen juuren.  
Toisena vuotena juuresta kas-
vaa kukkavarsi, johon sieme-
net muodostuvat.

  Sato puidaan elokuun alus-
sa ja kuivataan kylmäilma tai 
lämminilma kuivurissa. Satoa 
kertyy 500 – 1500 kg:n heh-
taarilta. Satoa voidaan korjata 
kolmantenakin vuonna mi-
käli rikkaruohon torjunta on 

Samuli Lampinen
Agronomi

Kiinnostus uusien 
luomusopimusten 
tekoon on tämän tal-
ven ja kevään aikana 
ollut moninkertainen 
normaalivuoteen 
verrattuna. 

- Soitto luomuneuvojalle 
- Luomuperuskurssin käynti 5 pv. 
  (sopimusvaatimuksena) 
- Kevään viimeinen kurssi 16-17.4. ja 20-22.4.2009
- Luomuvalvontajärjestelmään liittyminen (hakemus)
- Luomusuunnitelma 
- Luomukiertosuunnitelma 
- Luomusopimushakemus TE –keskukseen 
  kahtena kappaleena viimeistään 
  31.4.2009 mennessä liitteineen. 

Sama tilanne koskeen kaikkia muitakin ympäristötuen eri-
tyistukia, kuitenkin osan näistä hakumäärät ovat pienempiä 
ja uusia sopimuksia voi olla haettavissa myös 2010 ja 2011. 
Ensimmäisellä ohjelmakaudella pidettiin uusien luomuso-
pimusten osalta vastaava välivuosi. Tämän ohjelmakauden 
ympäristötuen erityistukien rahat tulevat loppumaan tänä 
keväänä.

Erityistukisopimuksia ovat (Hakuopas s.55):

- suojavyöhykkeiden perustaminen ja hoito
- monivaikutteisen kosteikon hoito
- pohjavesialueiden peltoviljely
- luonnonmukainen tuotanto
- luonnonmukainen kotieläintuotanto
- perinnebiotooppinen hoito
- luonnon ja maiseman monimuotoisuuden 
  edistäminen
- alkuperäiskasvien viljely
- alkuperäisrotujen kasvattaminen
- valumavesien käsittelymenetelmät
- ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen
- lietelannan sijoittaminen peltoon
- turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely.

- Kaksi teho-
ainetta varmistavat laajan 

torjuntatehon 

- Hyvä teho sekä 
rönsyleinikkiin, että vaikeasti 

torjuttavaan peltokanankaaliin

- Tankkiseoskumppanina 
täydentää hyvin Primuksen tehoa

RAVINNEROSVOT

*)

Parempien 
nurmien puolesta

farmit.net  Berner kasvinsuojeluneuvonta  
puh. 020 791 4040 . Lue aina käyt tö oh je ja noudata sitä!

*) Muista torjua voikukka ja peltokanankaali aikaisin keväällä jo ennen niiden kukintaa!

HYVÄ ETENEMISTIE

Ympäristötuen erityistukien 
rahoitusraami, tulee 2009 ke-
väthaussa sidottua niin tark-
kaan, ettei uusia luomusopi-
muksia pystytä enää tämän 
kevään haun jälkeen teke-
mään. Tämä merkitsisi sitä et-
tä vuosina 2010 - 2011 uusien 
luomusopimusten tekoon tu-
lee välivuodet. Jos mietit luo-
musopimuksen hakua hae se 
maaliskuun loppuun tänä ke-
väänä. Soitolla ProAgria Etelä-

NOVALAB OY
www.novalab.fi

Lepolantie 9
03600 KARKKILA

Puh. (09) 2252 860
Fax  (09) 2252 8660

www.novalab.fi

Rehu-,
 lanta- ja

salmonella-
analyysit

Lepolantie 9
03600 KARKKILA

Puh. (09) 2252 860
Fax  (09) 2252 8660

Rehu-,
 lanta- ja

salmonella-
analyysit

Kuminalla kysyntää

Pohjanmaa luomuneuvontaan 
Samuli Lampinen (040 5260 
147 tai Ulla Maija Leskinen 
040-5045591 saatte tarkempia 
tietoja luomuviljelystä. 

Varmistaaksesi luomusopi-
muksen saannin se on haet-
tava nyt.

onnistunut. 
Kuminan hinta vaihtelee 

maailmanmarkkina tilanteen 
mukaan. Viime vuonna kumi-
nan hinta oli noin 1000 €/tn.  
Tarkemmat viljelyohjeet saa 
viljelysopimusta tehtäessä. 

Lisäksi ojitusajankohtia pitäisi 
saada keskikesän poudille.

Lisätietoja salaojitusasioista :
Juha Laakso ProAgria Etelä-
Pohjanmaa 040 5264 930; 
Jorma Nevanperä TE-Keskus  
040 5926 753.

Ajankohtaiset koulutukset ja 
tapahtumat www.proagria.fi/ep

Ajankohtaista tietoa 
salmonellasta: 

www.ett.fi 

www.evira.fi
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tilaselvitysten ja tutkimus-
ten valossa. Maitotilalla tar-
vitaan tehokasta ja toimivaa 
koneistusta, kun useita tu-
hansia kiloja rehuja siirretään 
päivittäin varastosta ruokin-
tapöydälle. Vieraan työvoi-
man käyttö rehunjaossa tuo 
lisää vaatimuksia kaluston 
toimintavarmuudelle.

Lea Puumala
TTS

Seosrehuruokinta rantautui 
Suomessa Etelä-Pohjanmaalle 
vajaa 20 vuotta sitten. Etelä-
Pohjanmaa on ollut koko 
ajan seosrehuruokinnassa 
edelläkävijäalueita Suomes-
sa. Kertyneiden kokemusten 
perusteella arvioidaan tulevia 
seosrehuruokinnan haasteita 
ja tulevaisuutta maitotilalla. 

Lehmien ruokinta ja erilaiset 
toteutukset vaihtelevat kausit-
tain. Aika ajoin ilmestyy uusia 
hittirehuja ja ruokintatrende-
jä. Kuitenkin hyvää tulosta 
tehdään monilla erilaisilla 
ruokinnoilla enemmän tai vä-
hemmän erilaisilla mausteilla 
höystettynä. ProAgria Etelä-
Pohjanmaan Maito-hankkeen 
Seosrehuseminaarissa poh-
ditaan 7.4.2009 Seinäjoella 
nimenomaan lehmän ja sen 
mahojen tarpeista käsin ap-
peen rehuja ja seosrehun koos-
tumusta muun muassa silpun 

Juha Hämäläinen
Farmari 2009

Farmari–maatalousnäyttelyn 
2009 valmistelut kiihtyvät 
kevään tulon myötä. Taantu-
mapelot eivät ole näkyneet 
näytteilleasettajien ilmoittau-
tumisessa. Ilmoittautumis-
vauhti vastaa edellisvuosien 
Farmarien tahtia. Pohjanmaan 
vahva maatalous ja erityisesti 
maitotalouden positiiviset ke-
hitysennusteet Pohjanmaalla 

ja Ylä-Savossa innostavat sel-
västi näytteilleasettajia panos-
tamaan vuoden 2009 Farma-
riin. Konekentällä vapaa tila 
alkaakin jo olla vähissä, kun 
useat liikkeet ovat ottaneet 
yli 1000 neliömetrin osasto-
ja. Näytteilleasettajaksi voi 

FARMARI ELÄINAINES 

Kesän kohokohta Farmari-
maatalousnäyttely lähestyy

ilmoittautua huhtikuun lop-
puun saakka. Näyttääkin siltä, 
että Kokkolaan on tulossa to-
dellinen ammattinäyttely. 

Maajussi Jussi Jukkola

ProAgrian neuvonnalliset 
osastot tulevat näyttelyalueen 
keskelle ProAgria-halliin. Sen 
esiintymislavana toimivalla 
maitolaiturilla pääsee esille 
nimikkofarmari maajussi Jus-
si Jukkolan lisäksi neuvonta 
eriaiheisine tietoiskuineen. 
Myös kotieläinosastolle tu-
lee ProAgrian neuvontapiste. 
Maataloudelliset sisäosastot 
keskittyvät jäähalleihin.
Voimalähteet jyrisevät puo-
lestaan historiallisella kone-
osastolla, jonka toteutuksesta 
vastaa Kokkolan perinneyh-
distys. Osastolla esittäytyvät 
maatalouden voimanlähteet 
maamoottoreiden, höytyko-
neiden ja eri vuosikymmeniä 

Järjestäjä:
ProAgria Keski-Pohjanmaa ry
www.proagria.fi/kp www.farmari.net

Farmarissa esillä  
menestyvä elintarvikeketju  
ja monipuolistuva maaseutu

Kesän ainoa ammattinäyttely
30.7.–2.8.2009 Kokkolassa

Farmarista löydät
tuotantoeläinten huippuyksilöitä•	
rotueläinten parhaimmistoa•	
bioenergiainnovaatioita•	
kone- ja laiteuutuuksia•	  

Tapaamisiin Kokkolassa! 

Farmari avoinna klo 10–18  
(su 10–16) vapaa-aikakeskuksen 
alueella.

Seosrehuseminaari hakee vastauksia haasteisiin

pituutta ja oljen käyttöä. 
Seosrehujaossa ummessa 

olokauden ja poikima-ajan 
rehujen käyttö on yksi tär-
keimmistä ruokintavaiheista 
lehmien terveyden ja kan-
nattavan tuotannon saavutta-
misessa. Seosrehutiloilla on 
monenlaisia tapoja toteuttaa 
umpilehmien ja poikimakau-
den ruokinnat. 

Käytännön aiheita

Seosrehuseminaarin aihealu-
eet on mietitty käytännöstä 
isäntien ja emäntien esittä-
mien kysymysten pohjalta. 
Koulutuspäivässä arvioidaan 
lehmien poikimisajan ja heru-
miskauden terveyttä ja tuotan-
non kehittymistä lypsykauden 
alussa käytännön ruokinta-
esimerkkien ja –toteutusten 
pohjalta.

Yhtenä aiheena on tehokas 
ja toimiva tekniikka ja työn 
käyttö seosrehuruokinnassa 

Kannattava seosrehuruokinta
Seosrehuseminaari Seinäjoella 
tiistaina 7.4.2009 klo 9.30-15.00

Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, Seinäjoki
OHJELMA
9.30 Tervetuloa
 Arja Talvilahti, ProAgria Etelä-Pohjanmaa
9.35 Hintojen vaihtelu ja seosrehuruokinta 
 Säilörehun strateginen merkitys maidontuotannon   
 kannattavuuteen
 Lea Puumala, TTS
10.00 Näkokulmia seosrehun koostamiseen - rehukomponentit  
 ja seoksen rakenne 
 Professori MMT Marketta Rinne, MTT
11.30 Lounas
12.15 Ummessaoloajan, tunnutuskauden ja poikima-ajan  
 ruokinta
 Käytännön ruokintavaihtoehtojen analysointi lehmän  
 terveyden ja tuotannon kannalta
 MMT Tuomo Kokkonen, Helsingin Yliopisto
13.15 Kahvi
13.30 Tehokas työnkäyttö ja tekniikka seosrehuruokinnassa
 Tutkija Janne Karttunen, TTS
14.15 Seosrehuruokintaa 20 vuotta – mitä muutoksia ja   
 haasteita kehittävällä tilalla?
 Maidontuottaja Jari Laukkonen, Kauhava 
14.45 Yhteenveto ja loppukeskustelu
 
Ilmoittautuminen pe 3.4.2009 mennessä Tuula Perälälle, puh. 06 4163 400, 
040 706 3386, sähköpostitse koulutus.ep@proagria.fi tai www.proagria.fi/ep 
Koulutuspäivän hinta on 20 euroa€/hlö + alv, Etelä-Pohjanmaan maakunnan 
ulkopuoliset 30 euroa/hlö + alv, ruokailu ja kahvi omakustanteiset. 
Koulutus on osa ProAgria Etelä-Pohjanmaan Maito-hanketta.

ALUEEN KUNNAT, 
ILMAJOEN,
EVIJÄRVEN, 
HIRVIJÄRVEN JA 
HÄRMÄN SEUDUN 
OSUUSMEIJERIT

edustavien traktoreiden 
muodossa. 

Karjanäyttelyt

Farmarin yhteydessä järjes-
tetään vuoden suurin karja-
näyttely Suomessa. Ayshiret 
aloittavat torstaina, perjantai-
na kehässä ovat Junior Hand-
lerit ja Showmanship-kisaili-
jat. Lauantaina vuorossa ovat 
Holstein- ja Jersey-rodut sekä 
näyttelyn viimeisenä päivänä 
suomenkarja. Myös liharodut 
kisaavat sunnuntaina Here-
ford ja Highland Cattle -rotu-
jen voimin. 
Parhaimpina hetkinä näytte-
lyn nautamäärä kohoaa lähes 
200 eläimeen. Muista kotieläi-
mistä näyttelyssä on havainto-
ryhmiä. Koko kotieläinosaston 
laajuus on puolitoista hehtaa-
ria. Tervetuloa Farmariin!

Kehitä eläinainesta ajatuksella

Tiina Soisalo
Kotieläinagrologi

E l ä i n a i n e k s e n 
k e h i t t ä m i n e n 
tähtää karjati-
lan tuotannon 
kannattavuuden 

parantamiseen. Eri näkökul-
mat eläinten tarkasteluun ja 
rakenneominaisuuksiin avaa-
vat karjanhoitajan silmiä. Kes-
tävän ja pitkäikäisen lehmän 
perustana on eläinten hyvä 
rakenne, mikä selviää eläimiä 
vertailemalla omassa karjassa 
ja samalla näkemään eläinten 
välisiä eroja.

Katsele 

Katso lehmiäsi ja mieti, min-
kälaista lehmää haluat tulevai-
suudessa lypsää. Jätä jälkeläisiä 

vain niistä lehmistä, jonka kal-
taisia haluat lisää. Käytä vain 
niitä sonneja, joiden ominai-
suudet vastaavat tavoitteitasi. 
Meillä kaikilla on erilaiset kar-
jat ja myös erilaiset tavoitteet, 
mutta kaikki me voimme ke-
hittää karjasilmäämme.

Tutki perheitä 

Tutki lehmäperheitä ja sen 
ikää, onko samaa sukua na-
vetassasi paljon? Mahtaako 
karjasi yksilöillä olla korkea 
elinikäistuotos vai onko mu-
kana montakin ”tähdenlento-
lehmää”. Anna hieholle lupa 
olla hieho ja samalla anna 
sen lypsää vähemmän kuin 
aikuinen. Hiehot tarvitsevat 
olkea laajentaakseen kylkilui-
taan. Kylkiluut vinossa kohti 

utaretta ja vielä kaartuvana 
ulospäin helpottavat utareen 
kiinnittymistä ja antavat tilaa 
pötsille ja vasikalle. Hiehon ei 
saa olla lihava, sillä rasva ei 
veny. Muista, että hyvä lehmä 
paranee vanhetessaan! 

Takaa suorat jalat 

Jos ensikko näyttää vanhalta 
lehmältä siitä ei tule ”pitoleh-
mää”. Laita hiehosi ”raamei-
hin” ja voit päätellä asioita 
paljonkin eteenpäin. Ohuet 
reidet, jotta utare mahtuu jal-
kojen väliin ja mieluusti niin 
sanottu kuivajalkaisuus, jonka 
voi todeta takajalan akillesjän-
teestä, ovat tavoiteltavia omi-
naisuuksia. Takaa suorat jalat 
mahdollistavat helpon liik-
kumisen ja kertovat terveistä 
sorkista. Kestävät utareet ja 
utareterveys on monen teki-
jän summa ja voimme siihen 
vaikuttaa.

Muista, että jalostus on haas-
tavaa ja mielenkiintoista asiaa 
tulevaisuuteen satsaten!

Katsele. Katseella pohdiskellen saat itsellesi selväksi, minkälaista lehmää haluat tulevaisuudessa lypsää.

Huomio jalkoihin. 
Takaa suorat jalat mahdol-
listavat helpon liikkumisen ja 
kertovat terveistä sorkista.
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LÄHDE TESTIRYHMÄÄN VEROEHDOTUS 

Nyt tarvitaan viljelijöiden 
apua tuotekehitykseen
Sanna Kankaanpää
Stoy Oy

K äytettävyys on hyvän 
koneen perusominai-
suus. Käytettävyydel-

tään hyvä tuote syntyy, kun 
käyttäjät ja yritykset kehittävät 
yhdessä uusia tuotteita. 

- Kehitämme Etelä-Pohjan-
maalla uusia tuotekehitys- ja 
käytettävyystestauspalveluja, 
joissa käyttäjät ovat palvelujen 
keskipisteessä, kertoo projek-
tipäällikkö Sanna Kankaanpää 
Seinäjoen Teknologiakeskus 

Junkkari Oy on yhtenä yrityksenä mukana käytettävyystestauksen palveluiden kehittäjänä ja hyödyntä-
jänä. Suunnittelija Toni Ruokoja esittelee Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n projektipäällikölle Sanna 
Kankaanpäälle laiteuutuuksia. Kuva: Juha Harju 

Oy:stä. 
Parhaillaan kootaan käyttä-

jäverkostoa, johon toivotaan 
mahdollisimman monen maa-
kunnan maatalousyrittäjän 
liittyvän.

- Käyttäjäverkosto osallistuu 
muun muassa kehitteillä ole-
vien tuotteiden testaamiseen. 
Tällöin saadaan jo varhaisessa 
vaiheessa selville, mikä asia 
on monimutkainen arkikäy-
tössä tai mikä asia toimii erin-
omaisesti ja on säilyttämisen 
arvoinen. 

Käytettävä tuote on Kan-
kaanpään mukaan niin 

valmistavan yrityksen kuin 
käyttäjän yhteinen maali.

- Mitä käytettävämpi tuot-
teesta tulee kertakehittämäl-
lä, sitä kokonaisedullisempi 
se on sekä valmistajalle että 
ostajalle. 

Teknologiakeskus rakentaa 
Agro Living Labiksi nimettyä 
palvelukokonaisuutta yhteis-
työssä Seinäjoen ammattikor-
keakoulun ja Ruralia-instituu-
tin kanssa. 

Liity mukaan 
käyttäjäverkostoon:  
sanna.kankaanpaa@stoy.fi

Sanna Höykinpuro
ProAgria Tilipalvelut

V erottaja lähettää ke-
vään aikana jokaiselle 
veroehdotuksen. Osan 

veroehdotuksen tiedoista ve-
rottaja saa valmiiksi, osa tie-
doista kirjataan viljelijän itse 
ilmoittamien tietojen perus-
teella. Veroehdotukseen kan-
nattaa perehtyä huolella, sillä 
tietojen oikeellisuus on aina 
viljelijän vastuulla.

Tässä muutamia vinkkejä, 
mihin asioihin lomakkeella 
kannattaa erityisesti kiinnittää 
huomiota.

Lainat
Maatalousyhtymällä lainat 
ovat yhtymän osakkaiden hen-
kilökohtaisia lainoja ja sen ta-
kia niitä ei ilmoiteta lainkaan 
maatalouden verolomakkeel-
la. Yhtymän osakkaan lainat 
ja korot näkyvät veroehdotuk-
sella. Lainojen saldot ja mak-
settujen korkojen määrä pitää 
aina tarkastaa, että summat 
täsmäävät.
”Tavallisen” maanviljelijän 

Näin tarkastat veroehdotuksesi!
velat ja korot ilmoitetaan jo 
maatalouden verolomakkeella, 
mutta myös ne on syytä tarkis-
taa, että veroehdotuksella on 
samat luvut.  Metsätalouden 
korkoja ja lainoja ei näy metsä-
talouden verolomakkeella, ne 
ilmoitetaan metsänomistajan 
henkilökohtaisessa verotukses-
sa. Kannattaa tarkastaa, että ne 
tosiaan löytyvät veroehdotuk-
sesta. Lainojen kanssa on syytä 
olla tarkkana varsinkin silloin, 
kun yksi laina kuuluu useam-
paan eri tulonlähteeseen (mm. 
SPV-lainat jakautuvat yleensä 
maatalouteen, metsätalouteen 
ja yksityistalouteen).

Maatilan ja kodin 
väliset matkat 
 

Jos koti on eri paikassa, kuin 
itse tila, saa viljelijä vähentää 
tilan ja kodin väliset matkat 
esitäytetyllä verolomakkeella. 
Taksana käytetään vuodelta 
2008 0,24 €/km. Omavastuu 
matkoista on 500 €, joten 
kilometrejä täytyy kertyä yli 
2084, jotta matkakuluja saa 
vähennyksiin. Matkakuluihin 
lasketaan kaikki työmatkat, 
eli maatilan ja kodin väliset 
työmatkakulut ja esim. muun 
työpaikan ja kodin väliset 
matkakulut. 

Vaatimus pääomatulon 
enimmäismäärästä

Jos nettovarallisuus-kohtaan 
maatalouden verolomakkeel-
la ei ole laitettu rastia, vero-
tetaan nettovarallisuudesta 
20 % maatalouden pääoma-
tulona. Tämä on kannattavaa 
yleensä silloin, kun verotetta-
va ansiotulo yhteensä (myös 

maatalouden ulkopuolelta saa-
tavat ansiotulot) on n. 30 000 
€/henkilö. Pienissä ansiotu-
loissa kannattaa käyttää aina 
10 %:n rastia. Jos nettovaral-
lisuus on negatiivinen, rastin 
laittamisella ei ole merkitystä. 
2008 vuoden verotuksessa ote-
taan huomioon edellisen vuo-
den (2007) nettovarallisuus ja 
30 % verovuonna maksetuista 
palkoista.  

Nettovarallisuuden pääoma-
tulo-osuus kannattaa tarkastaa 
ja tarpeen vaatiessa muuttaa 
se. Jo yhden rastin laittamisel-
la (tai laittamatta jättämisellä) 
saattaa säästää merkittävästi 
verojen maksussa.

Vapaaehtoiset 
eläkevakuutukset sekä 
puolisoiden MYEL-
maksut

Vapaaehtoisia eläkevakuu-
tuksia ei kirjata maatalouden 
kirjanpitoon, vaan ne vähen-
netään vasta henkilökohtai-
sessa verotuksessa. Verottaja 
saa tiedon maksetuista vapaa-
ehtoisista vakuutusmaksuista, 
joten pitää vain tarkastaa, että 
summat täsmäävät. Vuodessa 
henkilö saa vähentää korkein-
taan 5 000 € vapaaehtoisia 
eläkevakuutusmaksuja. 

MYEL-maksut (huom. ei 
MATA tai ryhmähenkivakuu-
tusmaksut) on mahdollista 
vähentää kumman tahansa 
puolison verotuksessa. Eli jos 
puolisoista toinen käy esim. 
tilan ulkopuolella töissä ja 
hänellä on suuremmat ansio-
tulot, voidaan MYEL-maksut 
vähentää hänen verotukses-
saan. MYEL-maksut kannattai-
si vähentää aina sen puolison 

verotuksessa, kummalla on 
suuremmat ansiotulot.

Muista myös nämä!
Tarkasta osuuspääoman korot. 
Verottaja saa niistä tiedot suo-
raan korkoja maksavilta yrityk-
siltä. Vaarana on, että ne ovat 
veroehdotuksella kahteen ker-
taan jos ne on ilmoitettu myös 
maatalouden verolomakkeella. 
Tämä asia on tärkeä tarkastaa 
varsinkin silloin, jos kaikki 
saadut osuuspääoman korot 
yhteensä ylittävät verovapaan 
1 500 €:n rajan. 

Kotitalousvähennyksen saa 
mm. oman talon tai vapaa-ajan 
rakennuksen korjaamiseen liit-
tyvästä perusparannustyöstä. 
Vähennyksen saa vain työn 
osuudesta. Kotitalousvähen-
nyksen saamiseksi täytetään 
verottajan internetsivuilta saa-
tava lomake nro 14.

Kiinteistöjen ja osakkeiden 
vuokratulot on ilmoitettava 
vuosittain verottajalle. Lo-
makkeella 7 ilmoitetaan vuok-
rakiinteistöstä saadut tulot ja 
vuokratuloon kohdistuvat me-
not. Niiden erotus verotetaan 
henkilön pääomatulona. 

Haluatko varmistuksen sil-
le, että verotuksesi on mennyt 
niin kuin pitää ja veroehdotuk-
selta löytyy kaikki tarvittavat 
luvut? Ota yhteys, tarkastetaan 
veroehdotuksesi ja tehdään 
tarvittavat muutokset! 

Lisätietoja: ProAgria 
tilipalvelut, 
Sanna Höykinpuro, 
040 5542 669

ProAgria Etelä-Pohjanmaa oli 
mukana Sarka messuilla Sei-
näjoki Areenassa helmikuun 
alussa. 

Osastolla vietettiin monia 
antoisia hetkiä vanhojen ja 
uusien asiakkaiden parissa 
maatalouden investointeihin 
liittyen. Sarka-kyselyymme 
tuli kasapäin vastauksia. 

Onnetar suosi arvonnas-
sa seuraavia: Korpela Terho, 
Soini, Heikkilä Esa, Seinäjoki, 
Lindholm Liisa, Parmojärvi, 
Mäntyharju Johanna, Peräsei-
näjoki, Yli-Rintala Pasi, Kylän-
pää. Arvonnassa palkintona 
oli koulutuspäiviä ProAgria 

Sarka-arvonnan voittajat
Etelä-Pohjanmaan koulutus-
tarjonnasta. Onnea voittajille!
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- Aurinkoenergian tuottama 
energiapotentiaali on suuri ja 
sitä olisi tarjolla yli energiatar-
peen maailmassa.
- Mikäli Itävallassa joka toi-
nen korkeajännitepylväs oli-
si tuulimyllyllä varustettu, 
tulisi Itävallan energiantarve 
tyydytetyksi. Jos neljäsosa Itä-
vallan pinta-alasta olisi aurin-
kopaneelein varustettu, tulisi 
myös Itävallan energiantarve 
tyydytetyksi. 

Aurinkopaneeleja

Löserin tilan pihapiiriin oli 
tarkoitus rakentaa oma tuuli-
voimala, mutta lupaa sen ra-
kentamiseen ei saatu, koska 
tähän maaseutumaisemaan ei 
päättäjien mukaan tuulivoima-
la soveltunut. Tila on korvan-
nut tuulivoimalla tuotettavan 
sähköenergian aurinkopanee-
lien avulla. Aurinkopaneeleja 
tullaan tilalla tulevaisuudessa 

mahdollisesti laittamaan myös 
ulkovaraston katolle.

Tilalla oli aikaisemmin tarve 
50 - 60 m3 hakemäärään, mut-
ta aurinkoenergian käyttöön 
siirryttäessä hakemäärän tarve 
putosi 10 - 50 m3:oon. Tilalla 
on käytössä aurinkopaneele-
ja 24 m2 lämmöntuotantoon 
ja 21 m2 aurinkopaneeleja 

sähköntuotantoon. Lämmin 
käyttövesi tehdään aurinko-
paneelien sekä hake- ja kla-
pilämmityskattiloiden avulla 
ja varataan lämminvesiva-
raajaan, josta se jaetaan talon 
käyttövesi- ja lämmitysjär-
jestelmään. Kahden vuoden 
lämmitysjaksoa tarkastellen 
on 11 MWh tuotettu aurinko-
energialla ja 28 MWh on tuo-
tettu hake- ja klapikattilajär-
jestelmällä tilan tarvitsemaan 
sekä ulos myytyyn energiaan. 
Tila tuottaa aurinkoenergias-
ta sähköä myös valtakunnan 
verkkoon.  

Biodieseliä tankkiin
Tilalla puristetaan biodieseliä 
auringonkukasta tilan traktori-
en ja autojen käyttöön. Puris-
teena saatu auringonkukkapel-
letti myydään valkuaisrehuna 
naapuritilojen lihakarjalle.

 Valkuaisrehupellettiä ei 
tarvitse kuivata erikseen. Pu-
ristettua valkuaisrehupellet-
tiä voidaan myös halutessa 
polttaa tai käyttää typpilan-
noitteena, mutta yleisin käyt-
tö puristetulla öljypelletillä 
on karjan valkuaisrehuna 
hyödyntäminen. 

Tilalla viljelyksellä olevasta 
60 peltohehtaarista riittää vuo-
sittain noin 6 ha auringonku-
kan viljelykseen ja täten tilan 
traktorien sekä autojen biodie-
seltarpeeseen. Auringonkukan 
hehtaarisato on noin 3 500 kg/
ha. Tilan biodieselin tarve on 
vuodessa noin 6 000 – 8 000 
litraa. 

Aurinkoenergiaa 
maapallolla 
kyllä riittää.

ENERGIA-ASIAT 

Kasvinsuojeluruiskujen 
testaustilaisuudet 

Alla oleva lista täydentyy kevään ja kesän kuluessa. Lisätietoja 
Jari Mäkinen 040 510 2795, jari.makinen@proagria.fi

päivä  paikka ja ilmoittautuminen

to 7.05.2009 Ilmajoki,Könnin kylätalo,050 547 8517
pe 22.05.2009 Isokyrö, Aulis Nuuja, 0400 664 444
ma 25.05.2009 Tervajoki, K-maatalous, 06 478 5330
ti 26.05.2009 Tervajoki, K-maatalous, 06 478 5330
ke 27.05.2009 Lapua, K-maatalous, 06 433 0400
to 28.05.2009 Kauhava, K-maatalous, 06 434 7500
pe 29.05.2009 Kauhava, K-maatalous, 06 434 7500
ma 1.06.2009 Ylihärmä, Agrimarket, 010 764 7900
ti 2.06.2009 Ylihärmä, Agrimarket, 010 764 7900
ke 3.06.2009 Ilmajoki, K-maatalous, 06 424 2600
to 4.06.2009 Ilmajoki, K-maatalous, 06 424 2600
ma 8.06.2009 Ylistaro, 
  Ylistaron Maataloustarvike, 06 474 6700
ti 9.06.2009 Laihia, Maatalousliike Puska, 06 477 0119
ke 10.06.2009 Seinäjoki, K-maatalous, 010 532 6300
to 11.06.2009 Alavus, Y-Maatalous, 040 900 9540
ti 16.06.2009 Jalasjärvi, K-maatalous, 06 456 5200
ke 17.06.2009 Jalasjärvi, K-maatalous, 06 456 5200
to 18.06.2009 Peräseinäjoki, K-maatalous, 06 420 3400
ti 23.06.2009 Alajärvi, K-maatalous, 06 557 8300
ma 29.06.2009 Kauhajoki, Agrimarket, 010 764 7640 
ti 30.06.2009 Kauhajoki, Agrimarket, 010 764 7640 
ke 1.07.2009 Teuva, Agrimarket, 06 433 4750
to 2.07.2009 Isojoki, 
  Isojoen maatalouspiste, 0400 899 979
pe 3.07.2009 Isojoki, 
  Vanhankylän Nuorisoseuran, 0400 899 979
ma 6.07.2009 Kortesjärvi, Agrimarket, 010 764 7810
ti 7.07.2009 Kortesjärvi, Agrimarket, 010 764 7810
ke 8.07.2009 Evijärvi, avoin 
to 9.07.2009 Lappajärvi, avoin
pe 10.07.2009 Vimpeli, avoin 

(HUOM! Lisää testauspäivätoiveita otetaan vastaan.)

  

lAutio Seija, Kotieläinagrologi, 0400 720 956

lHonkola Henri, Vilja-agronomi, 040 827 7100

lIlomäki Merja, Maitotilaneuvoja, 040 702 3922

lJantunen Väinö, Piiriagrologi, 0400 166 202

lKananoja Arja, Kotieläinagrologi, 040 5070 475

lKellokoski Marika, Kotieläinagrologi, 0400 835 842

lKivisaari Hannu, Maitotilaneuvoja, 0400 798 580

lLampinen Samuli, Agronomi, MMM, 040 526 0147

lLeppä Jouni,  Piiriagrologi, 0400 361 250

lLeskinen Ulla Maija, Kotieläinagrologi, 040 504 5591

lLuokkakallio Jari, Erikoiskasviagrologi, 0400 297 235

lLuoma Markus, Piiriagrologi, 0400 180 071

lLähetkangas Anna-Kaisa, Piiriagrologi, 040 525 0375

lMinni Marianne, Maitotilaneuvoja, 040 528 4582

lMäkelä Juha, Piiriagrologi, 0400 267 535

lMäkinen Jari, Piiriagrologi, 040 5102 795

lMäntyharju Johanna, Kotieläinagrologi, 040 5121 901

lNiemi Janne, Piiriagrologi, 0400 422 765

lOnkamo Teija, Maitotilaneuvoja, 040 481 3818  

lPeltokangas Juha, Sikatilaneuvoja, 0400 264 448

lPerälä Marja-Leena, Piiriagrologi, 0400 166 200

lPerälä Sari, Kotieläinagrologi, 040 353 6634

lPutula Hannu, Kotieläinagrologi, 040 510 5965

lSaarenpää Marja-Leena,

lMaitotilaneuvoja, 040 540 4777

lSaari Seppo, Piiriagrologi, 0400 350 425 

T i laa  mei l t ä  v i l j e lysuunni t te lu!

lSillanpää Sami, Maitotilaneuvoja, 040 5212 930

lSoisalo Tiina, Kotieläinagrologi, 040 502 5590

lTanner Alli, Kotieläinagrologi, 0400 184 146

lTuomi Saila, Maitotilaneuvoja, 0400 497 516

lTuomisto Pekka, Piiriagrologi, 0400 891 889

lVallinhovi Sari, Kotieläinagrologi, 0400 764 217

lVihlman Katariina, Piiriagrologi, 040 5826 775

lYli-Hukkala Seija, Talousneuvoja, 040 5802 258

lYli-Rahnasto Auli, 

Maitotilaneuvoja, 040 526 2467

Asiantunt i jat 
pa lve luk sessas i .

ENERGIA-ASIAT

Minna Peltola 
Rakennusinsinööri

T oisin kuin Suo-
messa itävalta-
laiset tilat ovat 
lähes kokonaan 
o m a v a r a i s i a 

energian suhteen. Sain mah-
dollisuuden vierailla muiden 
energia-asiantuntijoiden kans-
sa Itävaltalaisilla tiloilla tutus-
tumassa energiaratkaisuihin. 
Seuraavassa bioenergiaan pe-
rehtyneen Löserin tilan tari-
naa energianäkökulmasta.

Wolfgang Löserin maatila on 
erikoistunut sokerijuurikkaan, 
perunan, maissin ja auringon-
kukan viljelyyn. Viljelypinta-
alaa tilalla on yhteensä noin 
60 ha. Tilalla tuotetaan omaan 
käyttöön aurinkokennoilla 
lämpö- ja sähköenergiaa. Li-
säksi tilan lämpöenergiasta 
huolehtii hake- ja klapiläm-
mityskattilat vuoden kylmim-
millä ajanjaksoilla. Tila onkin 
lähes omavarainen energian 
suhteen. Tila on myös osak-
kaana tuulivoimalayhtiössä, 
joka tuottaa sähköä valtakun-
nan verkkoon.

Herra Löserin laskujen mu-
kaan fossiiliset polttoaineet 
riittänevät noin 100 vuodeksi 
ja öljyvarat vähenevät. 
-  Ajatelkaa, 40 minuuttia au-
ringonpaistetta vuorokaudes-
sa riittää yhdeksi vuodeksi 
maailman energiantarpeek-
si, eli aurinkoenergiaa maa-
pallolla kyllä riittää, Löser 
laskeskelee. 

Itävaltalainen tila 
tuottaa oman energiansa

Löserin traktoreissa on 
kaksitankkijärjestelmä, kuten 
yleensä muissakin Itävalta-
laissa biodieselillä käyvissä 
traktoreissa. Kasviöljykäytös-
sä olevia kulkuneuvoja käyte-
tään tai ajetaan ensiksi diese-
lillä noin 15 minuuttia, jonka 
jälkeen vasta varsinaisesti 
ajetaan ajoneuvoja kasviöljyl-
lä. Auringonkukkalajikkeita 
on tarjolla noin 200 lajiketta, 
mutta vain 2 lajiketta soveltuu 
biodieselin tuottamiseen.

Tila on myös tuulienergi-
aa tuottavassa osakeyhtiössä 
osakkaana. Tuulienergiayhtiö 
tuottaa energiaa 2 MW, josta 
tila on 100 000 kW osuudella 
mukana yhtiössä. Tuulimyl-
lyt tuottavat sähköenergiaa 

Biodiesel. Auringonkukkaöljy varastoidaan säiliöön.

V i imeisen puolen 
vuoden aikana ete-
läpohjalaisen he-

vostalouden todellisia on-
gelmia sekä koulutus- ja ke-
hittämistarpeita on selvitet-
ty esiselvityshankkeella. 

Epäkohtina selvitystyös-
sä nousivat esille lanta-
asiat, työn kannattavuus, 
työssä jaksaminen, imago, 
hevosten loppusijoittami-
sen vaikeus, koulutus- ja 

Hevosalan epäkohtiin aiotaan puuttua
neuvonta, turvallisuus. 

Kaikilla talleilla olosuhteet 
eivät vastaa voimassa olevia 
määräyksiä, toteaa Arja Ala-
Kauppila, joka on esiselvitys-
työn takana Sedusta.

 Palveluiden ostajat ja myy-
jät olisi saatava kohtaamaan. 
Varsojen myynti kannattavas-
ti on vaikeaa. Hevosten har-
joitus- ja valmennusolosuh-
teissa on myös parantamisen 
varaa. Hevosalalla toimivien 

yritystoiminnan aloittamis-
ta voisi lisätä koulutuksen 
avulla. 

Epäkohtiin aiotaan jatkos-
sa puuttua. Sitä varten on 
valmisteilla hanke, joka pu-
reutuisi edellä mainittujen 
epäkohtien purkamiseen. 

“Isommassa projektissa on oltava 
pätevä rakennusalan ammattilainen 
ohjaamassa hankkeen toteutusta. Eli 
kun suunnittelet rakentamista, ota 
yhteyttä. 
 Takanani on 20 vuoden koke-
mus maatalousrakennusten suunnitte-
lusta ja rakennuttamisen ohjauksesta. 
Sekä rakennuttajan pätevyyskoulutus
RAP ja pääsuunnittelijan pätevyys-
koulutus PS takaavat sen, että raken-
nusprojektin vetäminen on pätevissä 
käsissä. ” 

Puolueettomia 
 konsultointipalveluja 

maatilayrityksille.

Tervetuloa tutustumaan navetan avajaisiin 
suunnittelemiimme kohteisiin Kortesjärvelle, 
Raija-Liisa ja Timo Hanhikoskelle 30.4.2009 
sekä Evijärvelle, Matti Siroselle pe 3.4.2009

RAKENTAMINEN AJANKOHTAISTA?
Palkkaa projektinhallintaan oikea ammattilainen

OTA YHTEYTTÄ!
Rakennussuunnittelu 
Etelä- ja 
Keski-Pohjanmaa
Rakennusinsinööri
Timo Korpela
040 596 4032
timo.korpela@
proagria.fi

MEILTÄ:
nsuunnittelu
nrakennuttaminen
nprojektinjohto
nkilpailuttaminen
nvalvonta

valtakunnan verkkoon ja tuuli-
myllyt ovat yleensä tehoiltaan 
1MW/mylly. Tuulimyllyjen 

halkaisija on 60 metriä ja sii-
ven pituus 30 metriä.

Biopioneerit. Kuvassa energiaomavaraiset herra ja rouva Löser.

Energiaa. Kuvassa puristetaan auringonkukkaa valkuaisrehupelletiksi 
ja biodieseliksi.
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Juomme maitoa, mutta 
useimmiten hyödynnämme 
maidon juustoksi. Ecuadoris-
sa on navetoitakin, mutta vain 
rikkailla. Poikaystäväni ser-
kun tyttöystävän perheellä on 
navetta. Isot navetat jatkojalos-
tavat maitoa myyntiin muun 
muassa maitojauheeksi.

Suurin osa ecuadorilaisista 
viljelee maissia, valkoista ja 
keltaista. Valmistamme siitä 
maissijauhoa, josta leivotaan 
tortillalättyjä. Lätyt valmistu-
vat avotulella, kuten muukin 
ruokamme. 

Suunnittelen palaavani pi-
an kotiin sulhaseni luokse ja 
menemme naimisiin. Kenties 
viivyn Suomessa lukukauden 
loppuun saakka. Poikaystä-
välläni on Ecuadorissa talo, 
johon muutamme avioiduttu-
amme. Jotta talosta tulisi koti, 
edessä on vielä huonekalujen 
hankinta. 

Vaikka en Suomessa oppi-
maani voi sellaisenaan kovin 
hyvin soveltaa kotimaassani, 
olen saanut täältä oppimisen 
halun. Aion siis opiskella lisää, 
mutta mitä, sitä en tiedä.” 

Carmenin tarinan kirjoitti 
Miia Lenkkeri, espanjan kielen 
tulkkina toimi Terhi Välisalo

CARMEN 

A urinko paistaa 
ja saa ecuado-
rilaisen Car-
men Luzmila 
Guamán Paquin 

sädehtimään entisestään. Nuo-
ri, 17-vuotias nainen, on iloa 
ja naurua tulvillaan, vaikka 
ikävä kotiin perheen ja sulha-
sen luo on kova. Mutta kuinka 
Carmen on päätynyt Suupoh-
jan ammatti-instituutin maa-
talousoppilaitokseen opiske-
lemaan? Sen saa Carmen itse 
kertoa.

”Veljeni ei kertonut ennak-
koon, mitä elämä Euroopassa 
ja Suomessa on. En tiedä oli-
sinko perunut Suomeen tuloni, 
jos olisin tiennyt enemmän. 

Olen täällä ensimmäisellä 
ulkomaanmatkallani. Saa-
vuimme noin vuosi sitten 
VR:n junalla halki Suomen 
Pohjanmaalle. Veljeni oli ystä-
vystynyt jurvalaisen perheen 
kanssa ja tulimme yhdessä 
heitä tervehtimään. Lähdin 
siis kotoa lomamatkalle, en 
opiskelemaan. 

Opiskelua on takana syksys-
tä asti. Aluksi se oli vaikeaa, 
koska en osannut suomea. Jo 
nyt pärjään paremmin.

Meillä kotona härkä on 
traktori ja kasvatamme lähes 
kaiken syötävämme itse. Ecu-
adorissa ei juurikaan käytetä 
koneita viljelyssä, vaan käsin 
tehdään työt. Pihapiirissä on 

VILJAKETJU

Omavaraistaloudesta suomalaiseen 
elämänmenoon

kasvimaa ja pihamaalla ovat 
kotieläimemme kaksi lammas-
ta, yksi kana ja lihotusmarsu. 
Kauempana laiduntaa leh-
mämme. Koska eläinten mää-
rä on pieni, paine pitää niistä 
hyvää huolta on suuri.

Isäni on maanviljelijä, joka 
taitaa myös puutyöt. Äiti on 
käsityöläinen, joka on tehnyt 
kaulassani olevan leveän hel-
mikorun. Olen perinyt isältäni 
kiinnostuksen maanviljelyyn 
ja autan häntä siinä työssä. 

Asun vielä vanhempieni 
kanssa. Kotona on kolme sisa-
rusta. Aamulla valmistamme 
yhdessä ”kahvin” ja herätäm-
me äidin sen valmistuttua. 
Tämä on tapana, jotta äiti 
jaksaisi ryhtyä päivän töihin. 
Mainitsin sanan kahvi, koska 
olen oppinut että Suomessa 
päivä alkaa kahvikupillisella. 
Me aloitamme päivän peru-
napohjaisella keitolla, se on 
meidän kahvimme. Olen Suo-
messa oppinut kahvin juonnin 
ja olen kotiuduttuani taatusti 
kummajainen kun juon sitä.

Aamupalan jälkeen lähden 
kohti vuoristoa kahden tunnin 
matkan päähän, jossa ainokai-
nen lehmämme laiduntaa. 
Lehmä on siellä kiinni ja käyn 
vaihtamassa säännöllisesti sen 
paikkaa. Vuoristo-olot ovat 
siellä laiduntaville lehmille 
haastavat, joskus käykin niin 
että eläin menehtyy. Se näkyy, 
totta kai, perheiden arjessa.  

                     ”Meillä          
  härkä on    
traktori”

Jouko Uola
Yliagronomi

P roAgria Etelä-Pohjan-
maa on aktiivisesti ke-
hittänyt viljanviljelyä 

yhdessä teollisuuden, kaupan 
ja koko viljaketjun kanssa. Il-
mastonmuutoksen myötä län-
tisellä Suomella tulee olemaan 
yhä keskeisempi rooli viljan-
tuotannossa.  Kasvukauden 
piteneminen on jo nähtävissä. 
Maatiloista vuosittain lopet-
taa 2-3 %, mutta pellot jäävät 
yleensä viljantuotantoon. 

Etelä-Pohjanmaalla viljan 
kokonaisala oli 140 000 ja 
Pohjanmaan TE-keskuksen 
alueella 110 000 ha. Esimer-
kiksi ohraa em. alueilla tuotet-
tiin yhteensä 569 Mkg. Se oli 
27 % koko maan ohrasados-
ta. Alueella on merkittävää 
viljaa käyttävää teollisuutta, 
kuten Altia Oyj, Suomen Re-
hu Oy, A- Rehu Oy, Laihian 
Mallas Oy, Botnia Grain Oy. 
Kotieläintilojen oma käyttö on 
merkittävää ja maailmanmark-
kinoista riippuen myös vientiä 
tapahtuu.

Tavoitteena alueellamme on 
5000 kg/ha keskisato. Se on 
täysin mahdollista. Vilja 5000 
hankeen lohkoilla päästiinkin 
jo viime vuonna yli 5700 kg/ha 
punnittuun keskisatoon. Vilja-
ketjusta on tullut merkittävä 

Maaseutuelinkeinot, Ilmajoki
agrologi (AMK) 

Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa 
voit syventyä kotieläintuotantoon ja tuotanto-
eläinten terveydenhuoltoon, kasvituotantoon, 
liiketoimintaan, agroteknologiaan ja ympäris-
tökysymyksiin. Uutena elintarvikeagrologin 
opinnot. Hakukoodi 1704/166

Mitä kuuluu huomenna?

SeAMK Hakutoimisto
puh. 020 124 5023, 020 124 5018
hakutoimisto@seamk.fi
www.seamk.fi, www.amkhaku.fi

www.seamk.fi

Metsätalous, Tuomarniemi
metsätalousinsinööri (AMK) 

Metsätalouden koulutusohjelmassa voit  
syventyä  metsätaloustuotantoon, markki-
nointiin, metsäenergiaan tai luonto- ja  
maaseutumatkailuun. Hakukoodi 1740/216

Nuorten yhteishaku 23.3.–9.4.2009

Lisätietoja:
Maatalous, puh. 020 124 5700, maa@seamk.fi
Metsätalous, puh. 020 124 5800, metsa@seamk.fi

työllistäjä ja lisäksi se tuottaa 
turvallista laatua eläimille ja 
kuluttajille.

Kysyntä kasvaa
Suurin uhka viljanviljelylle on 
kotimaisen kysynnän hiipumi-
nen ja viljan hinnan pysymi-
nen alhaisella tasolla. Olemme 
osa globaalia markkinaa, jossa 
hinnat vaihtelevat. Pitkässä 
juoksussa viljan kysyntä kui-
tenkin maailmalla kasvaa. 
Sään ääri-ilmiöt lisäävät ris-
kejä meitä enemmän maapal-
lon kuivuusherkillä alueilla. 
Jatkossa tavoitteena on myös 
laajentaa kasvivalikoimaa pel-
loilla. Se tasaa markkinoiden 
riskejä ja antaa vuoroviljelyn 
edut käyttöön.
Jos kotieläintilat halutaan pitää 
taudeista vapaana takaa oma 
rehuntuotanto parhaan tulok-
sen. Kotimainen vilja, rypsi-
rouhe, nurmirehu ja palkokas-
vit on suuri mahdollisuus, jota 
ei pidä olla käyttämättä. Puh-
taan rehun ja elintarvikkeiden 
lisäksi turvaamme viljaketjun 
työpaikan maatiloilla, jalosta-
vassa teollisuudessa, koneteol-
lisuudessa, panosteollisuudes-
sa, urakoinnissa, kuljetuksessa 
ja kaupassa. Nyt laman aikaan 
tarvitaan valtiovallan toimia 
markkinoiden elvyttämiseksi 
ja työpaikkojen säilyttämiseksi 
myös viljasektorilla.

Viljaketju työllistää

Carmen Luzmila Guamán Paqui. Tässä asussa Carmen osallistuu kotonaan Ecuadorissa tilan töihin. 
Kaulassa on äidin tekemä paksu helminauha, paitana siskon taidonnäyte.

Caraway Finland Oy puhdistaa ja jalostaa kuminaa Närpiössä (Porin ja
Vaasan välillä). Tuotanto perustuu sopimusviljelyyn, jota nyt 5000 ha.

KiinnostaakoKiinnostaako
Kuminanviljely?Kuminanviljely?

w w w. c a raway fi n l a n d. fi

Tasaa työhuippuja 
- puinti ennen viljoja
Monivuotinen kasvusto 
- vähemmän työtunteja
Hyvä esikasvi 
- parantaa maan rakennetta
- vähentää viljan tauteja
Sama kalusto kuin viljalla
Hyvä kannattavuus

Tasaa työhuippuja 
- puinti ennen viljoja
Monivuotinen kasvusto 
- vähemmän työtunteja
Hyvä esikasvi 
- parantaa maan rakennetta
- vähentää viljan tauteja
Sama kalusto kuin viljalla
Hyvä kannattavuus

Jos sopimusviljely kiinnostaa, 

SOITA 050 444 0524

viljelypäällikkö, agronomi

Me�i salminen
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on hyvä toimittaa jäteasemille 
säännöllisesti.

Mikä on toiselle jäte, voi ol-
la toiselle aarre, josta syntyy 
jotakin uutta. Tehokkaimmin 
Suomessa hyödynnetään juuri 
maaseutuelinkeinossa synty-
vää jätettä. 

jätehuoltokeskukseen. 
HUOM! Jos epäilet rehun 
saastuneen taudin aiheutta-
jalla tai se sisältää kielletty-
jä tai haitallisia aineita yli 
sallitun määrän, tee ilmoitus 
Eviran rehuvalvontaan. Tässä 
tapauksessa rehu hävitetään 
viranomaisohjeen mukaan.
- Eläimet raatokeräykseen. 
- Ongelmajätteet jäteasemalle. 
Jos ongelmajätteitä on suuri 
erä, ota ennakkoon yhteyttä jä-
teasemalle ja varmista, kuinka 

JÄTTEIDEN KIERRÄTYS

Kun lajittelee 
jätelajit erikseen, 
voi kaatopaikka-

kuormassa 
säästää euroja.

JÄTTEIDEN KIERRÄTYS

Miia Lenkkeri

T iloilla syntyvät 
jätteisiin ja nii-
den lajitteluun 
sekä kierrätyk-
seen kannattaa 

paneutua ajatuksella. Joukossa 
on nimittäin todellisia ongel-
majätteitä, jotka väärin hävitet-
tyinä saattavat tehdä monen-
laista hallaa ympäristölleen. 

Alueen jäteyrityksissä on ha-
vaittu, että maatalousyrittäjillä 
on juuri nyt kova halu kier-
rättää ja lajittelu on noussut 

Jätteiden hautaus historiaan

    maatalousmuovien keräys  
        soita, niin me noudamme!

Keräys koskee esim. kiristemuovia (paalimuo-
via), AIV-muovia, suursäkkejä, paperisäkkejä ja 
lannoitesäkkejä. 
Pienin moudatettava määrä suoraan tilalta on 5 m3.
Verkot ja narut on kerättävä erikseen.
Muovijäte tulee sijoittaa niin, että se on helposti 
noudettavissa.
Hinta on 40 €/tila + alv.
Tilaa keräysauto numerosta 050-364 8344 arkisin 
klo 8-16, viimeistään tiistaina 31.3.2009, niin me 
noudamme muovijätteesi. 

•

•
•
•

•
•

    www.ekorosk.fi

Keräys järjestetään koko Ekoroskin toi-
minta-alueella alkaen 14.4.2009

Mitä on jäte? Jätelaki määrittää jätteeksi aineen tai esineen, joka on 
poistettu, aiotaan poistaa tai on pakko poistaa käytöstä.

- Muovit, metallit, pahvit 
ekopisteisiin, jos sellainen 
omalta alueelta löytyy. Muus-
sa tapauksessa ja suurien eri-
en kohdalle jätteet viedään 
jäteasemalle.   
- Pakkaa neulat hyvin ja vie 
jäteasemalle.
- Rehujätteitä kaikki jäteasemat 
eivät ota vastaan. Kuitenkin 
maataloudesta syntyvä maatu-
va jäte  (heinät, oljet ja säilöre-
hu) on kompostoitava, kynnet-
tävä peltoon tai toimitettava 

Näin tiloilla kierrätetään

- Jätteiden välivarastointi, sekä 
hyödyntäminen ja käsittely tu-
lee toteuttaa siten, että niistä ei 
aiheudu pinta- tai pohjaveden, 
maaperän tai muun ympäris-
tön pilaantumisvaaraa. 
- Jätteitä ei saa haudata tai 
polttaa.
- Eri jätetyypit lajitellaan erik-
seen (paalimuovit, narut, ka-
nisterit, rehusäkit, styroksit, 
narut, tekstiilit jne.).
- Keräysmuovien on oltava 
suhteellisen puhtaita.  VINK-
KI: Maatalouden muovit, ku-
ten lannoitesäkit, suursäkit ja 
rehusäkit, kannattaa kääntää 
nurin. Näin ne voi toimittaa 
suhteellisen puhtaina jätease-
malle.  Pienet määrät epäpuh-
tauksia ei kuitenkaan haittaa.

Neuvot ja vinkit 
kierrätykseen

- Keräyspahvi on ruskeaa pah-
via, joka ei saa sisältää ruoka-
jäämiä (pizza ym./ruokasuola)
- Ongelmajätteet on aina ke-
rättävä ja pidettävä erillään 
toisista ongelmajätteistä sekä 
muista jätteistä. Niitä ei saa 
jättää luontoon, polttaa, kaataa 
viemäriin tai haudata maahan. 
Ongelmajätteet säilytetään 
mieluiten omissa alkuperäi-
sissä astioissaan ja niissä pitää 
olla selkeä merkintä siitä, mitä 
ainetta ne sisältävät.
- Ongelmajätteet lajitellaan jä-
tetyypin mukaan: oma kaniste-
ri jäteöljylle, jarrunesteille jne. 
Älä sekoita joukkoon muita 
nesteitä.

tärkeysjärjestyksessä aiempaa 
korkeammalle.  

Jäteneuvojat ovatkin huo-
manneet, että yhä useammin 
puhelinneuvontaa annetaan 
juuri maatiloille. 

Maatilojen omatoimista 
jätteen hävitystä tapahtuu jä-
teneuvojien kokemusten mu-
kaan vähemmän kuin ennen. 

Sitä paitsi jätteiden hautaami-
nen tai polttaminen ei ole edes 
sallittua. 

Jäteneuvojat toivovat tilojen 
ottavan lajittelun ja kierrätyk-
sen yhä vakavammin. Jätteitä 
ei missään nimessä kannata 
varastoida tilan rakennusten 
ja pihojen nurkkiin pitkiksi 
ajoiksi, vaan ongelmajätteet 

niiden kanssa toimitaan. Joil-
lakin jäteyhtiöillä on esimer-
kiksi öljynkeräystempauksia.
- Lääkkeet apteekkiin. 
- Maitohuoneiden jätevedet ja 
antibioottimaito liete- tai virt-
sasäiliöön, josta ne voidaan 
viedä pellolle. 
HUOM! Älä johda jätevesiä 
tai antibioottimaitoa maasu-
odattimiin, imeytyskentille, 
biosuodattimiin, pienpuhdis-
tamoihin, jäteveden käsittely-
laitoksille tai puhdistamoille.

MAISEMASUUNNITTELIJAT
Riikka Asunmaa    040 5349 337
Anna Wahlberg    040 5349 336 

Lähtökohtana asiakkaan toiveet 
ja tarpeet yhdistettynä ympäröiviin 
olosuhteisiin ja maisemaan.

l Pihasuunnitelmat 
l Kuntien ja yritysten 
    vihersuunnitelmat
l Maiseman- ja 
    luonnonhoidon suunnittelu

Näyttävyyttä, helppohoitoisuutta!
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KOMPOSTOINTI KYLÄKÄVELY

Anna Wahlberg
Maisemasuunnittelija

K ompostointi ei ole 
maineestaan huoli-
matta vaikeaa.  Kom-

postoinnin juju on siinä, että 
aikoinaan elävä materiaali on 
muutettavissa takaisin mul-
laksi. Keittiössä on kompos-
toinnin ydin. Siellä kannattaa 
kerätä biojätteet vaikkapa 10 
litran kannelliseen ämpäriin, 
joka normaalikäytössä täyttyy 
useimmiten viikossa. Kun bio-
jäte viedään kompostiin, pei-
tetään jäte seosaineella, kuten 
hakkeella. Komposti kaipaa 
myös silloin tällöin sekoitte-
lua. Kun komposti toimii niin 
kuin sen pitää, lämpötila on 
40-70 – astetta.

Hajuton toimii
Aloittelijoita pelästyttää  aja-
tus kompostin hajuhaitoista. 
Aloittelijan komposti voikin 
haista, mutta se johtuu useim-
miten tiedon puutteesta, sillä 
yleensä tasainen hajotustoi-
minta kompostikasassa takaa 
hajuttomuuden. Liiallinen 
kosteus kompostimassassa 
aiheuttaa tiivistymistä sekä 

Kompostointi alkaa keittiöstä

Lämpökompostori. Tämä komposti on lämpöeristetty, mutta lienee kaipaavan siitä huolimatta 
pottaherätettä, jotta lämpeäminen lähtisi taas täydellä teholla käyntiin.

Maisemamalli. Jarmo Kumpula Kauhavan K-Maataloudesta esittelee 
maisemakompostoria, joka sulautuu pihapiriin mukavasti. Tämän 
kompostorin miinuksena on lämpöeristyksen puute. 

Mitä kompostiin VOI 
laittaa?

- puutarhajätteet, oksat silputtuina, 
ruoho, lehdet, naatit, kukkamullat 
ja kasvinosat
- ruoantähteet, hedelmien ja vihan-
nesten kuoret
- kahvin ja teen porot suodatinpus-
seineen sekä talouspaperit
- kotieläinten häkkien siivousjätteet
- luonnonkuidut ja paperi pieninä 
määrinä

hapettomuutta ja ilmattomuus 
muuttaa ravinteita epämiellyt-
tävästi haisevaksi ammonia-
kiksi. Tähän auttaa kasan pöy-
himinen ja kuivikkeen lisäys. 

Kokeile pottaa
Kesän helteissä kuivahtanutta 
tai talven tuiskuissa taantunut-
ta kompostia voi herätellä po-
talla. Toisin sanoen aamuasiat 
kerätään pottaan ja perheen 
kompostivastaava  lisää satsiin 
saman verran lämmintä vettä 
ja tyhjentää lopuksi komposti-
herätteen kompostoriin. Kerta 
tai pari riittää jäätyneenkin 
kompostin herättämiseen. 

TIESITKÖ

- Nelihenkisen perheen 
vuoden biojäte mahtuu 
200 - 400 litran kompos-
toriin. 
- Kompostissa iljettävät 
madot ovat toivottuja! 
- Home ja sienet ovat 
kompostin lahottajia.

VINKKI
- Tee kompostorin pohjalle ilmava kerros hakkeesta tai risusta, jotta nesteet 
  löytävät kompostista oman paikkansa. 
- Jos komposti ei lämpene, muttei haisekaan, pöyhi ja tarkista kasan kosteus.
- Jos kompostorissa on muurahaisia, on se liian kuiva. Kastelu auttaa.
- Haiseva komposti on liian märkä. Jos kompostisi on liian märkä, 
  lisää sekaan seosainetta ja pöyhi. 
- Hävitä kompostin kärpäset, pöyhimällä kasaa. Kärpäsen toukat kuolevat kasan 
  keskellä, jos lämpötila on vähintään 43-astetta.
- Älä pöyhi kompostia liian usein. Pientalossa tahti kerran viikossa on liian usein.
- Tyhjennä komposti, kun se ei enää lämpene ja jätteet ovat maatuneet.  

Kompostiin EIVÄT kelpaa:

- muovit, lasit, metallit ja kumit
- tupakantumpit, imurin pölypussit
- ongelmajätteet
- keinokuidut
- tuhka ja kalkki
- sanomalehti- ym. paperi 
  isoina määrinä

Maa- ja kotitalousnaiset

M aa- ja kotitalous-
naisten Kyläkä-
velystä on tullut 

todella suosittu tapa tutustua 
omaan miljööseen.Kävelyjä on 
valtakunnallisesti kertynyt jo 
pitkälti toistasataa ja asukkaita 
on ollut mukana tuhansia. 

Kävelyiden arvo on notee-
rattu laajemminkin, sillä Ky-
läkävelyt kulttuurimaisemassa 
– kampanja sai viime vuonna 
kunniamaininnan ympäristö-
ministeriöltä “Suomen par-
haat maisemahankkeet 2008” 
–kilpailussa.

Kävelyllä kasviosaajan 
kanssa

Kyläkävelyllä kuljetaan etu-
käteen sovittu reitti ja pysäh-
dytään niihin kylämaiseman 
kohteisiin, joista halutaan kes-
kustella. Kävely voi kestä pari 
- kolme tuntia ja reitin pituus 
vaihtelee tarpeen mukaan. 

Parhain hyöty kävelystä 
saadaan, kun mukana on eri 

NAUTI JA OPI 
KYLÄKÄVELYLLÄ

alojen osaajia. Asiantuntijoina 
voi olla esimerkiksi maa- ja 
kotitalousnaisten maiseman-
hoidon neuvojat. He ovat eri-
koistuneet maaseutumaisemaa 
koskeviin kysymyksiin.

Kyliltä löytyy kylähistorian 
tuntijoita, kunnan edustaja 
osaa kertoa kylää koskevista 
suunnitelmista ja paikalliset 
kasviharrastajat tunnistavat 
alueen luonnon rikkaudet.

Kohennuskohteita 
etsimässä

Kävelyn aikana nostetaan esil-
le kylämaiseman arvot ja on-

gelmat. Samalla keskustellaan, 
miten kohteita pitäisi kunnos-
taa ja mitä eri rahoitusmahdol-
lisuuksia on kunnostukseen 
saatavissa.  

Monessa kylässä keskeisim-
pänä ongelmana on se, että 
näkymät järvelle tai joelle ovat 
umpeutumassa. Tiellä kulkija 
ei enää näe kauniita maise-
mia. Usein kyläkävelyn aika-
na pohditaan kylän liikenteen 

turvallisuutta; onko koululais-
ten koulumatka turvallinen, 
mitä sen eteen pitäisi tehdä. 

Kyläkävelyn aikana pysäh-
dytään keskustelemaan myös 
kylän kauneimmissa kohdis-
sa. Esimerkiksi avoimet pel-
tomaisemat ja hyvin säilyneet 
rakennukset herättävät ihas-
tusta. Leppoisa tunnelma ja 
kiireettömyys saavat kävelijät 
keskustelemaan vilkkaasti. 
Oma kylä tulee kaikille tu-
tummaksi. Kyläkävely voi olla 
vaikkapa ensimmäinen askel 
laajemman kylän maiseman-
hoitosuunnitelman tekemi-
seen tai sen avulla vaikkapa 
voidaan päättäjille osoittaa 
kylän vaaranpaikat. 

Tilaa kyläkävely: Riikka Asun-
maa, maisemasuunnittelija, 
040 534 9337.

Kyläkävelyllä. Kyläkävely on 
mukava tapa katsella asuinym-
päristöä uusin silmin.
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KUKKAPENKIN KOHENNUSKUKKAPENKIN KOHENNUS  

Riikka Asunmaa
Maisemasuunnittelija

S av isella maape-
rällä kannattaa 
suosia kuperaksi 
muotoiltuja har-
juistutuksia. Kas-

vit viihtyvät kun pohjavesi ei 
vaivaa juuristoa eikä istutus-
alueille keräänny pintavesiä. 
Tiivispohjaisilla mailla tarvi-
taan lisäksi salaojitusta. 

Harjuistutukset sopivat eri-
tyisesti yksittäin nurmikolle 
istutettaville puille, esimer-
kiksi hedelmäpuille. 

MUISTILISTAUS KEVÄÄN KOITTAESSA:

- Lumen sulettua pensaiden juurilta alkaa marja- ja koristepensaiden paras leikkausaika. 
Poista vanhimpia, maahan painuvia oksia, mutta varo kolhimasta jääviä oksia saksilla ja 
sahalla. Älä jätä pitkiä tappeja. 
- Nuorten omenapuiden optimikasvu on 25-30 cm vuodessa. Tätä pitemmät vuosikasvut 
voi lyhentää 20 cm pituisiksi. Valitse ylin jäävä silmu verson alapuolelta, jotta uusi ok-
sanpää kasvaa ulospäin rungosta.
- Tarkista mustaherukkapensaat äkämäpunkkien varalta - turvonneet silmut noukitaan 
ja hävitetään tarkasti, muuten punkit leviävät tehokkaasti ympäristöön. Punkit eivät tule 
muihin pensaisiin kuin herukoihin.
- Viimeisillä pakkasilla on hyvä puhdistaa linnunpöntöt, mutta tarkista ettei pesintä 
ole jo alkanut. Tyhjään pönttöön voi laittaa pohjalle pehmustusta kutterinpurusta tai 
savustuslastuista.
- Maaliskuussa voi kylvää jo tuoksuherneitä katkaistuun maitopurkkiin - typistys vaaksan 
korkuisena varmistaa runsaan ja aikaisin alkavan kukinnan kesän ajaksi. Tuoksuherneet 
ja orvokit kestävät hyvin keväthalloja.
- Muista kylvää pääsiäisruoho. Myös ohrasta ja kaurasta saa näyttävän ruohikon 
purkkiin.

Riikka Asunmaa 
maisemasuunnittelija
Proagria Etelä-Pohjanmaa/
Maa- ja kotitalousnaiset

R ajauksella es-
tetään nurmi-
kon leviäminen 
kasvualustaan 
ja kulkuväylät 

pysyvät mullasta puhtaina. 
Rajaus erottaa ja yhdistää eri 
materiaaleja, tukee rakenteita 
tai rajaa kasvualustoja. Reu-
nuksella voidaan pengertää 
pieniä korkeuseroja ja rajata 
pihan tiloja muista alueista. 
Kauniit reunukset viimeiste-
levät pihan yleisilmeen ja oh-
jaavat kulkua visuaalisesti. 
1. Ilman reunatukia kasvu-
alusta voidaan rajata yksinker-
taisesti kanttaamalla nurmi-
kon reuna. Kanttaus tehdään 
terävällä lapiolla tai erityisellä 
suorateräisellä raudalla. Reu-
nat hoidetaan kanttaamalla 
vähintään kerran kesässä.
2. Turveharkot soveltuvat 
puiden alle ja luonnonlähei-
seen ympäristöön, happaman 
kasvualustan korotukseen. En-
simmäinen harkkokerros asen-
netaan osaksi maanpinnan 

Kohota kukkaryhmiä
Kohopenkistä on kyse kun 

pohjamaan päälle lisätään vä-
hintään puoli metriä multaa. 
Kohopenkki muistuttaa ra-
kenteeltaan ja toiminnaltaan 
kompostia. Sisäkerrosten la-
hotessa penkki lämpiää ke-
väällä nopeasti. Vasta perus-
tettu penkki on korkea, mutta 
vuoden kuluessa se madaltuu 
noin kolmanneksella. 

Kompostoivan kohopenkin 
tekeminen kannattaa aloittaa 
syksyllä, kun täyteaineksia 
on hyvin saatavilla. Ravin-
teita riittää noin viiden vuo-
den ajalle, jolloin penkki on 

Muurikivistä saa näyttävän reunuksen. Lemminkäinen Betonituote Oy/Formento.

Näin rakennat kompostoivan kohopenkin:

1. Valitse sopiva aurinkoinen paikka tontilta. 
2. Merkitse kohopenkki maastoon pohjois-
    eteläsuuntaisesti 
3. Irrota ruohokerros ja kaiva kuoppa noin 25 cm 
    syväksi
4. Tee penkin keskelle risusydän, joka on noin 1/3 
    penkin leveydestä
5. Peitä sydän ruohomättäillä tai ruohosilpulla 
6. Levitä päälle 30 cm:n kerros märkiä puunlehtiä ja 
    15 cm karkeaa kompostia
7. Lisää istutuskerrokseksi 15–20 cm puhdasta 
    ruokamultaa 
8. Rajaa penkki kivillä, turveharkoilla tai laudoilla

Huomaa kukkaryhmää perustaessasi

• kasvupaikan kosteus, valoisuus, maalaji
• kasvien korkeus, kukinta-aika ja väri
• ympäristön laajajuuriset kasvit; juurimatolla voi 
  rajata kasvualustan reunat
• yksi iso ryhmä on näyttävämpi ja helppohoitoisempi     
  kuin monta pientä
• vaihteleva ryhmä syntyy yhdistämällä perennoja, 
  pensaita, havukasveja 
• matalat kasvit reunoille tai eteen, korkeat keskelle 
  ja taakse

Miksi kohopenkki?
• suojaa kasveja liialta märkyydeltä
• lämmin ja ilmava; hyvät puitteet aroillekin kasveille 
• helppohoitoinen; rikkakasvit pysyvät loitolla 
• soveltuu myös epäedulliseen maaperään
• säästyt turhalta kaivamiselta

Perennojen istutusetäisyydet
• matalat perennat: n. 20 cm välein, 10-15 kpl/m2
• keskikokoiset perennat: 30-40 cm välein, 5-7 kpl/m2
• suuret perennat: 50 cm välein, 2-4 kpl/m2
• jättiperennat: 70-100 cm välein, 1-1,5 kpl/m2

madaltunut lähes maan tasal-
le. Perennapenkki kannattaa 
perustaa aina koholle, sillä 
perennat kärsivät helposti 
talvimärkyydestä. 

Perennat tarvitsevat 40-60 
cm syvän kasvualustan, jonka 
päälle lisätään 20 sentin kerros 
multaa maanpinnan yläpuo-
lelle. Reunoille tehdään pai-
nanne valumavesiä varten. 

Penkin voi tehdä myös 
suoraan nurmikon päälle, jos 
päälle levitetään vähintään 25 
cm:n kerros multaa ja reuna-
alueet pohjustetaan esim. 
sanomalehdillä. 

Jakamalla uusia taimia

Suuri osa perennoista voi kuk-
kia jopa 10-15 vuotta, ennen 
kuin juurakot on aika kaivaa 
ylös. Perennapenkki on uu-
distettava, kun juuristo on 
noussut lähelle maan pintaa, 
maa on tiivistynyt ja kukinta 
vähentynyt. Katko kuihtuneet 
lehdet ja kovat kukkavarret ai-
kaisin keväällä, kaiva juurakot 
ylös, jaa lapiolla osiin ja istuta 
uudet jakotaimet kunnostet-
tuun kasvualustaan. 

Loppukesällä kukkivat 
kasvit jaetaan keväällä ja 

Selkeästi rajattu istutus on helppohoitoinen

alle, harkot sidotaan toisiinsa 
puutapeilla. Harkot sammaloi-
tuvat vähitellen. 
3. Muurikivistä voi latoa halu-
tun korkuisen, näyttävän reu-
nuksen. Korkea muuri perus-
tetaan 30–40 sentin syvyyteen. 
Routivalla savimaalla perustus 
erotetaan pohjamaasta suoda-
tinkankaalla. Kankaan päälle 
laitetaan mursketta ja asen-
nushiekka. Kivien ja mullan 
välinen suodatinkangas estää 
mullan tunkeutumisen kivien 
väleihin. Muurin juurelle kan-
nattaa asentaa rivi betonikiviä 

tai laattoja ruohonleikkuun 
helpottamiseksi.
4. Puuparruista tai -pölleistä 
saa tukevan ja varsinkin mök-
kipihaan soveltuvan reunuk-
sen. Pöllit voi joko sahata noin 
30-50 cm:n pätkiin ja upottaa 
hiekkaan pystyasentoon tai 
asetella ne pitkinä vaaka-
asentoon. Suodatinkangas le-
vitetään puupinnan ja mullan 
väliin. Parrut sidotaan toisiin-
sa harjateräksellä.
5. Painekyllästetty lauta 
tai lankku soveltuu esimer-
kiksi sokkelin kiveyksen ja 

nurmikon rajaukseen. Lankku 
upotetaan rajattavien alueiden 
väliin noin 15cm:n syvään 
uraan ja tuetaan n. 2 metrin 
välein pohjamaahan lyödyillä 
pystypaaluilla, jotka ruuva-
taan kiinni lautaan. 
6. Reunakivi on kestävä ra-
jausmateriaali, joka voi olla 
joko betonia tai luonnonkiveä. 
Reunakivestä on helppo latoa 
sekä suoria että kaarevia reu-
noja. Harmaan sijasta voi va-
lita myös persoonallisemman 
värin. 
7. Isoista mukulakivistä saa 

alkukesän kukkijat syksyllä. 
Jakotaimeen pitää tulla riittä-
västi juuria ja kasvupisteitä, 
joista uudet versot lähtevät 
kasvamaan. Suojaa istuttamis-
ta odottavat taimet auringol-
ta ja tuulelta esim. kosteilla 
sanomalehdillä.

Huolellinen perustustyö 
helpottaa hoitoa

Perustamiseen kuuluvat sala-
ojitus, maanparannus, lannoi-
tus, kalkitus ja rikkakasvien 
hävitys. Puhdista juolavehnän 
valtaama kukkapenkki peren-
nojen ylösnoston yhteydessä, 
jätä pahoin heinittyneet juura-
kot istuttamatta. 

Yksinkertaisuus on tyy-
likästä; valitse kasvilajeiksi 
vain muutama peruskasvi, 
joita istutat laajoina aluei-
na. Kasvualustan voit myös 
myöhemmin kattaa erilaisilla 
karkeilla aineksilla kuten so-
ralla tai kuorikatteella, kun-
han kate ei peitä liikaa taimen 
tyvialuetta. 

Rajaamisessa voi yhdistellä erilaisia materiaaleja. Parhaimmillaan 
rajaukset ovat koristeellisia yksityiskohtia. 

luonnonmukaisen, eloisan 
reunan. Kivet ladotaan tiivis-
tetylle sorapedille ja upotetaan 
kolmannes maanpinnan alle.
8. Muoviset reunanauhat 
upotetaan maahan yläreunaa 
myöten. Ne estävät materiaa-
lien sekoittumisen ja juurien 
leviämisen kasvualustaan. 

Pieneen kukkapenkkiin sopii kevyt rajaus, isompi kasvimassa
vaatii kunnon reunuskiven. 

Suodatinkangas estää mullan 
leviämisen reunakivien 
saumoista.
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SÄHKÖINEN HAKUVUODEN VIHANNES

Asta Asunmaa
Kotitalousneuvoja 

K urkku on kevyt-
tä ja monikäyt-
töistä. Se sopii 
s e l l a i s e n a a n 
salaatteihin, lei-

välle sekä dipattavaksi sekä 
mehuksi. Kurkusta tehtävät 
kylmät ruoat ovat hellepäivän 
syötävää. Kurkku sopii myös 

Tunnetko vihannesten 
kunkkua, 

KURKKUA?

Kurkkuherkku

1 kurkkua
1 purjo
2-3 valkosipulinkynttä
100-150 g sinihome-
juustoa tai -sulatejuustoa

Kuutioi kurkku ja suikaloi 
purjo. Sekoittele kasviksia 
kuumalla öljytyllä pan-
nulla pari minuuttia, lisää 
sitten juusto. Anna juuston 
sulaa ja mausta basilikalla 
sekä mustapippurilla

300g jauhelihaa
1 sipuli
maun mukaan valkosipulia
runsaasti mustapippuria
öljyä jauhelihan 
ruskistamiseen
2-3 rkl jauhoja 
suurustamiseen
vettä ja suolaa (tai 
lihalientä)
puolikas kurkkua
 
Kuumenna öljy pannussa, 

Kurkkulassi
 
puolikas kurkku
5 mintunlehteä
5 basilikanlehteä
0,5 tl jauhettua
juustokuminaa
(1 tl raastettua tuoretta 
inkivääriä)
ripaus suolaa
6 dl piimää
(kylmää vettä)

Koristeeksi:
mintunlehtiä

lämpimiin ruokiin kuten pa-
toihin, keittoihin, viipaleina 
paistettavaksi sekä keitetty-
nä tai höyrytettynä kevyeksi 
lisäkkeeksi.

Kotimaista kurkkua ei tar-
vitse kuoria, se ainoastaan 
huuhdellaan ennen käyttöä. 
Kurkku sisältää 97% vettä ja 
sen energiapitoisuus on hyvin 
pieni. Vesipitoisuutensa takia 
kurkku on herkkä lämpötilojen 

Mikäli korvaat sinihome-
juuston jollain muulla 
juustolla, lisää tarvittaessa 
suolaa.

Tarjoa sellaisenaan tai lihan, 
makkaran tms. lisäkkeenä.

Kurkkua ja jauhelihakastiketta

lisää jauheliha ja rukista se 
hyvin. Lisää hienonnetut si-
pulit ja hauduta hetkinen. 
Ripottele jauhot pannulle, 
sekoita hyvin ja lisää kylmää 
vettä sen verran, että saat 
sakean kastikkeen. Lisää 
mausteet ja hienoksi raas-
tettu kurkku. Kuumenna ja 
maista, lisää mausteita tar-
vittaessa. Tarjoa perunoiden 
kera tai tortillojen täytteenä.

Anna Wahlberg
Maisemasuunnittelija

Tärkeimpiä seikkoja hyvän 
kasvun takaamiseksi on läm-
min kasvupaikka. Avomaalla 
hyvän tuulensuojan saa vaik-
kapa maissiriveistä kurkku-
penkkien laidoilla tai kurkut 
kasvatetaan  lavassa.  Avo-
maalla näiden köynnöstävien 
kasvien annetaan levittäytyä 
rivin päälle. Molempia laji-
keryhmiä voi kasvattaa myös 
kasvihuoneessa, tuettuna mie-
lellään kaksoisnarulla pystyyn 
(solmuja 20 cm välein), jolloin 
ilma pääsee kiertämään lehti-
en välissä. Satoa kehittyy joka 
lehtihankaan – 4-5 tainta tuot-
taa riittävästi kurkkuja isolle-
kin perheelle.

Istuta varoen
Taimikasvatus tapahtuu sisäti-
loissa aurinkoisella ikkunalla, 
kylvö puhtaaseen kasvualus-
taan huhti-toukokuun vaih-
teessa. Kurkkukasvit eivät pidä 
siirrosta, joten kylvetään 1 sie-
men 10 cm ruukkuun. 2-5 tai-
mesta saa hyvin satoa yhdelle 
perheelle. Kasvihuonekurkun 

Kurkku kasvamaan 
kotipuutarhaan

taimikasvatusaika on 4-6 viik-
koa ja avomaankurkun 3-4 
viikkoa laskettuna kesäkuun 
puolivälin suositellusta istu-
tusajankohdasta. Mitä suurem-
mat taimet ovat, sitä herkem-
min ne kärsivät istutuksesta. 
Jos avomaankurkku kylvetään 
suoraan avomaalle, tulisi 
maan lämpötilan olla vähin-
tään 12ºC kylvettäessä. Taimet 
karaistaan hyvin ennen siirtoa 
lopullisille kasvupaikoille.

Vettä kohtuudella
Kurkku ei siedä liikaa mär-
kyyttä juuristossa, mutta 
kasvilla on silti suuri veden-
tarve satovaiheessa. Tuolloin 
vedenpuute vaikuttaa sadon 
määrään ja aiheuttaa helposti 
karvasta makua. Liika koste-
us kasvihuoneessa tai kas-
vualustan kylmyys/märkyys 
kostautuu kasvitauteina, mm. 
harmaahome, härmätaudit. 
Liiallinen kuivuus tai kuu-
muus altistaa ansarijauhiaisen 
tai vihannespunkin hyökkä-
yksille. Myös kasvin tyvi on 
herkkä taudeille, jolloin koko 
kasvi lakastuu.

Varmista maan lämpö
Kurkun juuristo tarvitsee myös 
lämpöä, joten kasvatus alkaa 
vasta maan lämmettyä yli 15-
18 asteen. Puhdas ja käyttämä-
tön, kalkittu ja lannoitettu kas-
vuturve on paras kasvualusta. 
Perinteisesti on käytetty läm-
pölavaa, eli kasvualustan alla 
on hevosenlantapatteri läm-
pöä luovuttamassa. Ammatti-
viljelijän tapaan kurkku voi-
daan istutetaan myös mustalla 
muovilla katettuihin mataliin 
kohopenkkeihin. Muovin si-
jasta voidaan käyttää maatuvia 
katteita, kuten ruohosilppua. 

Harsoista hyötyä
Kateharsojen käyttö varmentaa 
satoa. Harsoista saadaan hyö-
tyä varsinkin kasvukauden 
alussa. Viileinä kesinä, jolloin 
satotaso uhkaa jäädä heikoksi, 
kotipuutarhoissa kannattaa 
harkita harsojen käyttöä myös 
syksyllä, jolloin satokautta 
saadaan pidennettyä. Satoa 
korjataan sitä mukaa kuin sitä 
valmistuu, eli lähes joka päivä. 
Kurkkujen, kuten muidenkin 
hedelmien, säilytyslämpötila 
kotitaloudessa on vähintään 
12 astetta, eli ei missään tapa-
uksessa jääkaapissa.

Katariina Vihlman
Piiriagrologi

Viljelijöillä on edel-
leen mahdollista 
täyttää EU-tukien 
haku perinteises-
ti lomakkeille tai 
käyttää sähköistä 
hakua. 

Samat mahdollisuudet on 
olemassa, jos viljelijä käyt-
tää lomakkeiden täytössä 
neuvojaa tai avustajaa. 
Neuvojat voivat avustaa 
tiloja tukien sähköisessä 
haussa täyttöapuna, jolloin 
viljelijä itse lähettää lomak-
keet sähköisesti omilla tun-
nuksillaan. Neuvoja voi to-
ki myös täyttää lomakkeet 
ja palauttaa ne sähköisesti. 
Tällöin vaaditaan sopimus 
tilan ja neuvojan välillä eli 
laajan käyttöoikeuden ha-
ku neuvojalle. Se tehdään 
Vipu –palvelun käyttö-
oikeuksien hakulomak-
keella 405, jolla viljelijä 
mahdollisesti on hakenut 
itselleenkin käyttöoikeuk-
sia. Tiloille lomake on jo 
lähetetty. Myös neuvojan 

osalta toimitetaan oma 
lomake kuntaan mielel-
lään maaliskuun loppuun 
mennessä molempien osa-
puolten allekirjoituksella 
varustettuna.

Edellytykset
 
Sähköisen tukihakemuk-
sen edellytyksenä on, että 
mahdolliset peruslohkojen 
hallinnan siirrot, poistot, 
jaot ja yhdistämiset eli lo-
make 102C on toimitettu 
kuntaan 31.3. mennessä. 
Se tulee palauttaa paperil-
la, samoin kuin 101D, jos 
maatilan osallisiin on tul-
lut esim. henkilövaihdok-
sia. Jos kasvulohkolomake 
102B on palautettu pape-
riversiona, kylvöalojen 
muutosta ei voi myöskään 
sähköisesti palauttaa.

Sähköisen haun demo-
versio on Mavin sivuilla, 
www.mavi.fi. 

Tätäkin mahdollisuutta 
voi tunnustella, mutta jos 
se epäilyttää, paperilomak-
keet on luvattu lähettää ti-
loille maaliskuun loppuun 
mennessä.

SÄHKÖINEN 
HAKU 
MAHDOLLISTA

TIESITKÖ?

Tänä vuonna sähköi-
nen EU –tukien ha-
ku on ulotettu koko 
maahan. Haku aukeaa 
1.4. 2009 ja sulkeutuu 
30.4. 2009 klo 23.59. 
Sähköisesti on mahdol-
lista jättää lomakkeet 
101A, 101B, 101D (jos 
ei henkilömuutoksia), 
102A, 102B.  

Kylvöalojen muutoslo-
makkeen 117 palauttami-
nen avautuu 1.5. 2009 ja 
päättyy 15.6. 2009. Haku 
vaatii laajakaistayhteydet.

vaihtelulle. Lämpimässä se na-
histuu ja kylmässä taas palel-
tuu. Vaativa vihanneskunkku 
siis. Ihanteellinen säilytysläm-
pötila olisi +10 - +14 astetta. 
Kurkku pakataan muovikel-
muun, joka estää sitä nahis-
tumasta. Kelmuun pakattuna 
sitä voi säilyttää kotona huo-
neenlämmössäkin. Kurkku on 
herkkä etyleenille, joten sitä 
ei kannata säilyttää runsaasti 

etyleeniä tuottavien kasvisten 
(kuten omena, banaani, avoka-
do, luumu, persikka, tomaatti) 
vieressä.

Raasta kurkku hienoksi raas-
teeksi kulhoon, jotta saat 
kurkun nesteenkin talteen. 
Hienonna mintun- ja ba-
silikanlehdet mahdol-
lisimman pieniksi ja li-
sää kurkkuraasteeseen. 
Mausta seos juustokumi-
nalla, inkiväärillä ja suolal-
la. Sekoita joukkoon piimä. 
Jos seos on liian paksua juo-
tavaksi, ohenna jääkylmäl-
lä vedellä. Kaada laseihin, 
koristele mintunlehdillä ja 
tarjoa.
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Vilja-, nurmi- ja öljykasvit            Etelä-Pohjanmaan TE-keskus/Veikko Tuominen 19.3.2009

Huom! 
Velvoitekesantoa ei enää 
ole. Komissio on hyväk-
synyt tilalle luonnonhoi-
topellon, jolle maksetaan 
ymptuki enint. 15 % 
p-alasta.

rehu-
ohra,
kaura

23)
mallas-
ohra

4)
ruis

kevät-
ruis

kevät-
vehnä

4)
syys-

vehnä

4)
Syys/
kevät
rypsi
rapsi

21) 
Tilatason 

enrg.
käyttö
kevät 
rypsi
rapsi

öljy
pellava

came-
lina

herne,
härkä-
papu 

22) Seos-
kasvusto, 

valk, 
kasvia yli 

50%

heinä-
laidun-
säilö-
rehu-
nurmi

viher-
lannoi-
tusnur-

mi

15)
Ruoko-
helpi, 

ei ener-
giakasvi 

sop.

6) ener-
giakasvi 
esim. 

ruoko-
helpi

9) 
kuitu-

pellava,
-hamp-

pu

19) 
Pysyvä 
laidun

C1-alue
Tilatuki (tasatuki)  1)            €/ha 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
valk.k. palkkio/energ.k.tuki 6) 30 55 55 30
LAF-tuki, kasvitila 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
LAF-tuki, kotieläintila 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297
Ymptuki 2), kasvitila ja 2 lisät. 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127
Ymptuki 2), kotieläintila ja 2 lisät. 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157
Pohjoinen tuki 10) 70 112 112 47 47 100 100 100 100 100
Tilatuen tuotantopalkkio 12) 50 50 50 50 50 50 50 50
yht., kasvitilan sitoumus 11) 541 611 703 653 588 638 691 721 691 541 746 746 541 541 541 571 691 195
yht., kotieläintilan sit.  11) 649 719 811 761 696 746 799 829 799 649 854 854 649 649 649 679 799 195
Mahd. nuoren vilj. tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
C2 -alue
Tilatuki (tasatuki)  1) 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152
valk.k. palkkio/energ.k.tuki 6) 30 55 55 30
LAF-tuki, kasvitila 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234
LAF-tuki, kotieläintila 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Ymptuki 2), kasvitila ja 2 lisät. 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127
Ymptuki 2), kotieläintila ja 2 lisät. 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157
Pohjoinen tuki 10) 70 112 112 47 47 27 27 27 27 27 27
Yleinen hehtaarituki 10) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 35 30 30 35 35 35 35 30
Tilatuen tuotantopalkkio 12) 50 50 50 50 50 50 50 50
yht., kasvitilan sitoumus 11) 543 613 705 655 590 640 620 650 620 548 675 675 548 548 548 578 620 152
yht., kotieläintilan sit.  11) 651 721 813 763 698 748 728 758 728 656 783 783 656 656 656 686 728 152
Mahd. nuoren vilj. tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

     

Vilja-, nurmi- ja öljykasvit

Huom. Tänä vuonna tilatuki maksetaan täysimääräisenä 5000 euroon asti. 
Yli 5000 eurosta leikataan 7 % 1)  Taulukossa tilatuen tasaosa. Tilakohtaisesti 
tilatukea korottavat mahdolliset lisäosat.  2) Taulukossa perustoimenpide + 
2 lisätoimenpidettä. Kasvitila 93+23+11,  Kotieläintila 107+23+27 euroa/ha  
4) Eivät täytä ympäristötuen talviaikainen kasvipeitteisyys-lisätoimenpidettä.  
6) Energiakasvituki vaatii sopimuksen jalostajan kanssa tai rypsin kotipoltto-
sitoumuksen. Taulukossa v. 2007 tukitaso. Valkuaiskasvipalkkio maksetaan 

että LFA-tuessa joko kasvitila tai kotieläintila. Taulukossa lfa-tuki sisältää 
kansallisen lisäosan, oletuksena v. 2008 tukitaso  12)Muille cap-kasveille 
kuin kevätviljoille. Max 50 euroa/ha, taulukossa arvio. Edellytys että ko. 
kasveja yht. väh. 10 % pinta-alasta, maksetaan yksittäiselle kasville  50% 
asti pinta-alasta.  15) Ns. pysyviä kasveja ei enää ole. Mm ruokohelpi, tyr-
ni, marja-aronia ja omena saavat tilatuen.  19) Pysyvä laidun saa tilatuen. 

                            
Huom!
Velvoitekesantoa ei enää ole. 
Tilalle on hyväksytty luonnonhoito-
pelto, jolle maksetaanymptuki 
enint. 15 % p-alasta.

rehu-
ohra, 
kaura

14)
Ruoka, 
siemen, 

muu 
peruna 

on 
sopim.

14)
Ruoka, 
siemen, 

muu 
peru-
na ei 

sopim.

8)
tärk-
kelys-
peru-

na

14)
tärkke-
lys-pe-
runan 
siemen 
lisäys

13)
Soke-
rijuuri-

kas

16)
Kumina 
ja muut 
siemen 
maus-
teeet

2)
Avo-
maan 

puutar-
hakas-

vit

2)
Man-
sikka, 
marja-

pensaat

15)
Tyrni, 
marja-
aronia 
yms.

3) 5) 
Luonn. 

hoitopel-
to väh. 

2v nurmi 
max. 
15%

3) 5) 
Luonn. 

hoitopel-
to riista/
maisema 

max. 
15%

3) 5) 
Luonn. 
hoito-
pelto 

niittykas-
vi max. 

15%

5)
viherke-
santo 
max. 
50%

5)
sänki-

kesanto 
max. 
50%

5)
avoke-
santo 
max. 
50%

5)
avo/

sänki/
viher-

kesanto 
joka yli 

50%
C 1 -alue
Tilatuki 1)                                   €/ha    195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 196 195 195 195 195
Tärk. perunan tasausmaksu 8) 422
LFA-tuki, kasvitila 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
LFA-tuki, kotieläintila 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297
Ymptuki 2), kasvitila ja 2 lisätoimenp. 127 127 127 127 127 127 325 540 694 694 170 300 300
Ymptuki 2), kotieläintila ja 2 lisätoimenp. 157 157 157 157 157 157 325 540 694 694 170 300 300
Pohjoinen tuki 10) 133 430 348
Kansallinen perunatuki 14) 395 277 277
yht., kasvitilan sitoumus 11) 541 936 818 1096 818 971 739 1302 1108 1108 584 714 715 414 414 414 195
yht., kotieläintilan sit.  11) 649 1044 926 1204 926 1079 817 1380 1186 1186 662 792 793 492 492 492 195
Mahd. nuoren viljan tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
C2 -alue
Tilatuki 1) 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152
Tärk. perunan tasausmaksu 8) 360
LFA-tuki, kasvitila 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234
LFA-tuki, kotieläintila 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
Ymptuki 2), kasvitila ja 2 lisätoimenp. 127 127 127 127 127 127 325 540 694 694 170 300 300
Ymptuki 2), kotieläintila ja 2 lisätoimenp. 157 157 157 157 157 157 325 540 694 694 170 300 300
Pohjoinen tuki 10) 133 430 348
Kansallinen perunatuot. tuki 14) 395 281 277
Yleinen hehtaarituki 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
yht., kasvitilan sitoumus 11) 543 943 829 1041 825 978 746 1309 1115 1115 556 686 687 386 386 386 152
yht., kotieläintilan sit. 11) 651 1051 937 1149 933 1086 824 1387 1193 1193 634 764 765 464 464 464 152
Mahd. nuoren viljan tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

       

Puutarhakasvit, peruna, sokerijuurikas sekä luonnonhoitopellot ja kesannot Etelä-Pohjanmaan TE-keskus/Veikko Tuominen 19.3.2009

Pinta-alatuet v.2009

Puutarhakasvit, marjat ja peruna, sokerijuurikas 

1)  Taulukossa tilatuen tasaosa. Tilakohtaisesti tilatukea korottavat mahdol-
liset lisäosat.  
2) Taulukossa perustoimenpide + 2 lisätoimenpidettä kasvitila 93+23+11,  
kotieläintila 107+23+27 euroa/ha, puutarhakasveilla perust. + 1 lisät. , 1 
ryhmän 450+ 90, 2 ryhmän 438 + 256, siemenmausteilla 181+144
3) Luonnonhoitokesannon ymp. tukea enintään 15 % pinta-alasta. Luon-
nonhoitokesanto kuuluu hoidettuun viljelemättömään pelto-alaan. Siten lfa-
tukea vain vastaavalle alalle kuin on viljeltyä peltoa. 
5) Hoidetun viljelemättömän pellon eri käyttömuotoja. LFA-tuki maksetaan 
vastaavalle alalle hoidettua viljelemätöntä peltoa kuin on viljeltyä peltoa, 
maksimi siis  50 %, jos toinen puoli viljeltyä  
8) Tärkkelysperunan cap-tasausmaksu on 66 euroa/tonni ekviva-
lenttitärkkelystä eli n. 360 euroa/ha 32 000kg:n ha-sadolla ja 17 %:n 
tärkkelyspitoisuudella

10)Jos kansallisiin tukiin varattu kokonaissumma on ylittymässä, yksikkötukia voi-
daan leikata.
11) Taulukon oletuksena on, että tila on sekä ympäristötuessa että LFA-tuessa 
on joko kasvitila tai kotieläintila.
13) taulukossa sokerijuurikkaan kansallinen tuki 350 euroa+ pohjoinen tuki 
80 euroa 
14) Kansallinen perunatuki 118 euro/ha korkeampi aloille, joista viljelysopi-
mus. Taulukon summat vuoden 2007 mukaan.  
15) Ns. pysyviä kasveja ei enää ole. Mm ruokohelpi, tyrni, marja-aronia ja 
omena saavat tilatuen.  
16) Siemenmausteet ovat oma ympäristötukiryhmänsä. Taulukossa perustuki 
181+  puutarhalisätoimenpide 144 euroa/ha.21) Edellyttää tilatason energia-
käytön sitoumuslomaketta 417  
17) Kasvimaan tilatuessa ei enää 30 aarin maksimirajoitetta

                            

7)     4) 
Sonni-

palkkio/
uuhi-

palkkio

7)  1) Emo-
lehmien 

tuotanto-
palkkio

7)   3)  
Ras-kaiden 
nautojen 

tuki/ eläin

poh-joinen 
tuki €/
eläin-

yksikkö

poh-joinen 
tuki €/ eläin-

yksikkö

11)    Pohj. 
tuki/ eläin

11)   Pohj. 
tuki/ eläin

 10)   pohj. 
teuraseläin 
tuki €/eläin

Pohjoisen tuen 
eläinyksikkökertoimet

Tukialue C1 C2 C1 C2 C1-C2 eläin eläinyks. 
Sonni yli 6 kk 4) 157 30 414 422 248 253 emolehmä, emoleh-

mähieho yli 2 v
1

Emolehmä/ -hieho   1)  113 300 300 300 300 emolehmähieho 8 kk 
- alle 24 kk

0,6

Lehmä sonnit 2 v ja yli 1
Teurashieho 30 269 sonnit 6 kk-alle 2 v 0,6
Hieho maid.tuotant. Uuhet 0,15
Vasikka Maitovuohet (kutut) 0,48
Uuhi 14 390 398 59 60 Karjut 0,7
Kuttu  2) 317 325 152 156 Emakot 0,7
Siitostammat (myös ponitammat)  8) 249 249 249 249 Kanat 0,013
Suomenhevonen (pl. siitostammat)  8) 249 249 212 212 Broilerit 0,0053
Muut 1-3 v.muut  hevoset ja ponit 8) 249 249 149 149 broileriemot 0,025

Hanhi-, ankka- ja 
kalkkunaemot 

0,026

C1 C2 Sorsa- ja fasaaniemot 0,013
Maito 7,9 8,6 senttiä/kg Hevoset yli 6kk

(sisältää v. 2010 maksettavan ns. jälkitilin 0.3 senttiä/kg ) - siitostammat 
(myös ponitammat)

1

- suomenhevoset 0,85

- muut 1-3 v 0,6

1) Tilatuen tuotantopalkkio euroa/eläin, lukumäärä lasketaan eläinrekisteristä ruokintapäivien perusteella, mukaan otetaan max 40 % hiehoja. Tuki 
max 200 euroa, taulukossa v. 2008 tuki, 2 ) Kutuilla oltava maidontuotantoa/ pidettävä kirjanpitoa päivittäin tuotoksesta, lomake 410  kuntaan 
15.9. mennessä, 3) Tilatuen raskaiden nautojen tuotantopalkkio yli 330 kg:n sonneille ja 210 kg:n hiehoille maksetaan  maximi 80 euroa/eläin, 
taulukossa v. 2008 tukitaso, 4) sonnipalkkioihin käytettävissä kiinteä kokonaissumma, joten tuki eläintä kohden laskee, jos sonnien määrä lisääntyy, 
7) Tilakohtaisesti leikataan ennen maksua kaikista tilatuen pelto- ja eläintuista yhteensä 5000 euron ylittävästä summasta 7 %, 8)Hevosten oltava 
pääsääntöisesti rekisteröitynä  Hippoksen rekisteriin. Tuen ehtona 100 päivän pitoaika, joka alkaa 1.5., 10) hiehon teuraspaino yli 170 kg, 11)luvut  
6-23 kk sonnia kohti, poikinutta  emolehmää kohti

Yksi eläinyksikkö=
223 teurastettua kalkkunaa
325 teurastettua hanhea
585 teurastettua ankkaa
1375 teurastettua tarhattua sorsaa ja fasaania
13 teurastettua lihasikaa
13 siitokseen myytyä nuorta emakkoa ja karjua

       

Kotieläintuet v. 2009 C1-C2 alueella Etelä-Pohjanmaan TE-keskus/Veikko Tuominen 19.3.2009

Kotieläintuet v.2009

jos valkuaiskasvia yli 50% siemenseoksen painosta.  7) Viherlannoitusnur-
men siemenseoksessa oltava väh. 20% typensitojakasveja. Sama lohko kor-
keintaan 2v. peräkkäin. Max. 50 % pinta-alasta.  9) Kuitupellavan/-hampun 
EU-jalostustuki jatkuu, tuki 100 e./kuitutonni. Tuen hakee jalostaja.  10) 23) 
Kansallisten tukien lopullinen taso riippuu viljelyaloista. Taulukossa v. 2008 
luvut. Mallasohran tuki vaatii esiviljelysopimuksen tekoa mallastamon kans-
sa 15.6. mennessä 11) Taulukon oletuksena, että tila on sekä ympäristötuessa 

Pysyvä laidun pidettävä avonaisena. 21) Edellyttää tilatason energiakäytön 
sitoumuslomaketta 417  22)Viljan/valk.kasvin seoskasvusto, jossa on valku-
aiskasvin siementä yli 50 %, saa valkuaiskasvipalkkion, pohjoisen tuen ja 
tilatuen tuotantopalkkion. Valkuaiskasvipalkkio edellyttää korjuuta vasta 
maitotuleentumisen jälkeen.

Siat/siipikarja    

Erillistä sikojen ja siipikarjan tukea ei enää v. 2009 makseta 
Maksetaan tuotannosta irrotettua tukea viitemäärän perusteella 
Viitemäärä perustuu vuoden 2007 (poikkeustapauksissa 2006) kansalli-
sen tuen sika/siipikarjan eläinyksiköihin ja niihin mahdollisesti saatuihin 
korotuksiin. 

Tuotannosta irrotetun tuen saamisen ehtona on lisäksi, että tila täyttää lfa:n 
lisäosan kotieläintilan edellytykset. Tuotannosta irrotetun tuen saaminen ei  
siis edellytä sika/siipikarjatuotantoa. Kotieläintilan edellytykset voi täyttää 
muillakin kansallisen tuen eläimillä kuin sika/siipikarjalla   

Lfa kotieläintila: Vuoden  2008 kans. tuen eläinyksiköt suhteessa v. 2009 lfa-ala 
yli 0,4ey/ha tai 0,2 ey/ha ja samalla 10 ey tai enemmän. Viitemäärien haku me-
nee C-alueella  loppukesään, ehkä elokuulle. Tukitaso/viitemäärän eläinyksikkö 
vahvistetaan loppuvuodesta, C-alueelle yksi tukitaso. C-alueelle yksi tukitaso 
kaikille sika/siipikarja-viitemäärille, paitsi viitemäärän 200 eläinyksikön ylittä-
välle osalle osalle maksetaan alennettu tuki. 
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YHTEYSTIEDOTTERVEISET

Etelä-Pohjanmaa
 
- Toim.joht. Antti Siljamäki ................................................................................0400 365 997
- Tiedottaja Miia Lenkkeri  .................................................................................0400 159 118
- ATK-suunnittelija Antti Juntunen  ..................................................................... 06 416 3442

Kasvintuotanto
- Toim.pääll.johtajan sij. Jouko Uola  ................................................................ 0400 361 402
- Agronomi Samuli Lampinen  ............................................................................040 526 0147
- Vilja-agronomi Henri Honkala  ........................................................................040 827 7100
- Erikoiskasviagrol. Jari Luokkakallio ..................................................................0400 297 235

Piiriagrologit
- Väinö Jantunen, Isokyrö, Vähäkyrö, Laihia .........................................................0400 166 202
- Jouni Leppä, Kauhajoki  ...................................................................................0400 361 250
- Markus Luoma, Kauhava  ................................................................................0400 180 071
- Anna-Kaisa Lähetkangas, Teuva, Kurikka ..........................................................040 525 0375
- Juha Mäkelä, Jalasjärvi, Kurikka, Seinäjoki  ....................................................... 0400 267 535
- Jari Mäkinen, Kauhava .....................................................................................040 510 2795
- Janne Niemi, Alajärvi, Vimpeli ...........................................................................0400 422 765
- Marja-Leena Perälä, Lapua, Seinäjoki ...............................................................0400 166 200
- Seppo Saari, Isojoki, Karijoki, Kristiinankaupunki ..............................................0400 350 425
- Pekka Tuomisto, Ilmajoki, Seinäjoki .................................................................0400 891 889
- Katariina Vihlman, Alavus, Kuortane, Töysä  .....................................................040 582 6775

Salaojasuunnittelu ja mittauspalvelut
- Rak.mest Juha Laakso .....................................................................................040 526 4930
- Salaojatekn. Erkki Orrenmaa  ..........................................................................0400 367 127
- Salaojatekn. Heimo Pirttimäki .........................................................................0400 367 212
- Salaojatekn. Markku Keltto .............................................................................040 730 9820
- Agrol. Harri Niemelä  ......................................................................................040 544 4510

Kotieläintoimisto
- Toim.pääll. kotieläinagronomi Arja Talvilahti  ..................................................0400 168 489
- Lypsykoneet, maitotilaneuvonta Johanna Mäntyharju  ......................................040 512 1901
- Maitotilaneuvonnan ATK-tuki Hannu Putula ....................................................040 510 5965
- Terveydenhuoltoeläinlääkäri Mervi Yli-Hynnilä .................................................040 840 1828
- Hankepäällikkö agrol. Marita Öhage ...............................................................040 581 0772
- Hankesihteeri Juhani Heikkilä ..........................................................................0400 872 528
- Kotieläinagrol. emolehmä- ja naudanlihatuotanto Ulpu Tanner ........................040 184 8166
- Sikatilaneuvoja Juha Peltokangas .....................................................................0400 264 448
- Sikatilaneuvoja Maija Yliaho ............................................................................040 529 0832
- Luomukotieläinneuvoja Ulla Maija Leskinen .....................................................040 504 5591
- Lammastilaneuvoja Milla Alanco ......................................................................040 706 0558

Maitotilaneuvonta
- Seija Autio, Kauhava, Evijärvi ...........................................................................0400 720 956
- Merja Ilomäki, Ähtäri, Soini  .............................................................................040 702 3922
- Arja Kananoja, Kurikka, Jalasjärvi  ....................................................................040 507 0475
- Marika Kellokoski, Evijärvi, Vimpeli, Lappajärvi  ................................................0400 835 842
- Hannu Kivisaari, Alavus, Alajärvi, Kuortane  ......................................................0400 798 580
- Marketta Kivistö, Jalasjärvi  ..............................................................................0400 163 318
- Arja Kujala, Jalasjärvi, Seinäjoki ........................................................................040 759 8618
- Marianne Minni, Seinäjoki, Isokyrö, Lapua  .......................................................040 528 4582
- Teija Onkamo, Isokyrö, Vähäkyrö, Kauhava .......................................................040 481 3818
- Sari Perälä, Lapua, Kuortane  ...........................................................................040 353 6634
- Kerttu Reuhkala, Kauhajoki, Isojoki, Karijoki, Kristiinankaupunki ......................040 513 3564
- Marja-Leena Saarenpää, Ilmajoki, Kurikka  .......................................................040 540 4777
- Sami Sillanpää, Alajärvi, Kauhava, Lapua  .........................................................040 521 2930
- Tiina Soisalo, Ilmajoki, Seinäjoki  ......................................................................040 502 5590
- Alli Tanner, Teuva, Kristiinankaupunki  .............................................................0400 184 146
- Saila Tuomi, Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli  .........................................................0400 497 516
- Sari Vallinhovi, Etelä-Pohjanmaa  .....................................................................0400 764 217
- Auli Yli-Rahnasto, Kauhajoki, Kurikka, Isojoki, Karijoki, Teuva  ..........................040 526 2467

Talous- spv- ja yritysneuvonta
- Toim.pääll. Timo Pajula  ..................................................................................040 503 2650
- Talousneuvoja Kaija Ala-Luukko  .....................................................................040 832 3521
- Talousneuvoja Satu Kallioniemi  .......................................................................040 848 7759
- Talousneuvoja Mika Mäenpää ..........................................................................040 528 7922
- Talousneuvoja Erkki Riihikangas ......................................................................0400 160 041
- SPV-asiantuntija Unto Kangas .........................................................................040 766 7598
- Yritysneuvoja Kari Kallioniemi ..........................................................................0400 267 384
- Tilipalvelut Sanna Höykinpuro .........................................................................040 554 2669

Rakennussuunnittelu
- Toim.pääll. RI Timo Korpela ............................................................................040 596 4032
- RI Minna Peltola ..............................................................................................040 509 9928
- RI Markku Suomela .........................................................................................040 524 5913
- Rkm. Erkki Yli-Kohtamäki ................................................................................0400 364 230
- RI Elina Tiinanen, Keski-Pohjanmaa  ................................................................040 560 9038

Maa- ja kotitalousnaiset
- Toiminnanjohtaja, toimi avoin..........................................................................0400 463 129
- Kotitalous- ja yritysneuvoja Asta Asunmaa ......................................................040 592 9226
- Kotitalous- ja yritysneuvoja Anna-Liisa Saari ....................................................0400 993 226
- Maisemasuunnittelija Riikka Asunmaa  ........................................................... 040 534 9337
- Maisemasuunnittelija Anna Wahlberg  ............................................................ 040 534 9336

ML-Trahteeri Oy
Lounas- ja tilausravintola  .................................................................................(06) 4163 491

Kyläläiset 
kosiskelemaan 
muualta 
muuttavia
 
Maaseutuvirasto (Mavi) alueel-
listuu Helsingistä Seinäjoelle 
kokonaisuudessaan vuoteen 
2011 mennessä. Henkilöstön 
mukana seuraa hyvin usein 
myös muuttajan koko perhe. 
Muuttajia kotoutetaan seu-
tuun muun muassa erityisen 
hankkeen, Case Mavi – asia-
kaslähtöisen sijoittumispalve-
lun kehittäminen, avulla. 

Hankkeen projektipäällik-
kö Hannemari Niemi tarjoaa 
muuttoa harkitseville tai jo 
muuttaneille henkilökohtaista 
palvelua muuttamiseen, kuten 
asuinpaikan löytymiseen, liit-
tyviin asioihin. Tässä seudun 
kylillä ja kunnilla onkin oma 
haasteensa, sillä osaa muutta-
jista kiinnostaa muuttaa Seinä-
joen ulkopuolelle. Onpa joku 
heistä tehnyt jo kotinsa esi-
merkiksi Kuortaneelle. 
Osa muuttajista on paluumuut-
tajia, joilla juuret löytyvät Ete-
lä-Pohjanmaalta. Osalla taas 
ei omakohtaisia kokemuksia 
seudustamme ole välttämättä 
lainkaan. 

Terveiset Yhdysvalloista. 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan Vilja 5000 –hanke järjesti helmikuussa 
opintomatkan Yhdysvaltoihin, jossa matkassa mukana ollut 18 
hengen ryhmä vieraili muun muassa Kaliforniassa World Ag Expo 
–maatalousnäyttelyssä, ja viljapörssissä Chicagossa. 

Yli 100 kohdetta jo toiminnassa.
Stokeriruuvit, syklonit ja savukaasupuhaltimet.
Portaaton ohjausautomatiikka happisäädöllä.
Patentoitu TP-Palopäämallisto 125-1500 kW.

Tankopurkainsyöttölaitteet ja varusteet.

L Ä M P Ö K E S K U S

Kyrön huoltoasennus, Vahansuontie 40, 21800 Kyrö
puhelin (02) 486 0191, telefax (02) 486 6591

gsm 0500 780 112, juha.eskola@kha.fi, www.kha.fi

SEINÄJOKI
Rajatie 46
60101 Seinäjoki
Puh. 0207 856 420
Fax  0207 856 439
Päivystys 24 h 
0400 564 441

VAASA
Silmukkatie 17
65101 Vaasa
Puh. (06) 3205 300
Fax (06) 3123 560
Päivystys 24 h 
0400 564 442www.lakeudenhydro.com

HYVÄ ASIAKAS, 
tilaa meiltä 

EU-tukihakemusten täyttö:
Autio Seija, Kotieläinagrologi  0400 720 956
Ilomäki Merja, Maitotilaneuvoja  040 7023 922
Jantunen Väinö, Piiriagrologi   0400 166 202
Lampinen Samuli, Agronomi, MMM   040 5260 147
Lähetkangas Anna-Kaisa, Piiriagrologi  040 5250 375
Kananoja Arja, Kotieläinagrologi  040 5070 475
Kellokoski Marika, Kotieläinagrologi    0400 835 842
Kivisaari Hannu, Maitotilaneuvoja  0400 798 580
 
Leskinen Ulla Maija, Kotieläinagrologi  040 5045 591
Luoma Markus, Piiriagrologi   0400 180 071
Lähetkangas Anna-Kaisa, Piiriagrologi  040 5250 375
  
Mäkelä Juha, Piiriagrologi   0400 267 535
  
Mäkinen Jari, Piiriagrologi   040 5102 795
 
Mäntyharju Johanna, Kotieläinagrologi 040 5121 901
 
Niemi Janne, Piiriagrologi   0400 422 765
Onkamo Teija, Maitotilaneuvoja  040 4813 818 
  
Peltokangas Juha, Sikatilaneuvoja  0400 264 448
Perälä Marja-Leena, Piiriagrologi  0400 166 200
Perälä Sari, Kotieläinagrologi  040 3536 634
 
Saarenpää Marja-Leena, Maitotilaneuvoja 040 5404 777
 
Saari Seppo, Piiriagrologi   0400 350 425 
Sillanpää Sami, Maitotilaneuvoja  040 5212 930
 
Soisalo Tiina,  Kotieläinagrologi  040 5025 590
 
Tanner Alli, Kotieläinagrologi  0400 184 146
 
Tuomi Saila, Maitotilaneuvoja  0400 497 516
Tuomisto Pekka, Piiriagrologi  0400 891 889
  
Vallinhovi Sari, Kotieläinagrologi  0400 764 217
 
Vihlman Katariina, Piiriagrologi  040 5826 775
 
Yli-Hukkala Seija, Talousneuvoja  040 5802 258
 
Yli-Rahnasto Auli, Maitotilaneuvoja  040 5262 467

OHJELMA
 16.4 Luomun lait ja asetukset
 17.4 Luonnonmukainen viljely
 20.4 Luomuviljely
 21.4 Luomukotieläintalous
 22.4 Luomumarkkinat
 

LUOMUPERUSKURSSI

Luomuperuskurssi pitää sisällään viisi koulutuspäivää ja maksaa 275 e 
+ alv. 22 %. Ilmoittautumiset  9.4.2009 mennessä, (06) 4163 400. 
Lisätietoja Samuli Lampinen 040 5260 147.

HUOM! Kiinnostaako ilta- tai viikonloppukurssi?
Jos vastasit kyllä, ilmoittaudu  3.4.2009 mennessä 
Ulla-Maija Leskiselle 040 5045 591.
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VIILTÄVÄÄ TEHOA RIKKAKASVEIHIN!

HUIPPUTUOTE rikkakasvien torjuntaan
ohra-, vehnä- ja ruispelloille

• Erittäin hyvä teho perusrikkakasveihin ja ongelmallisiin 
mataraan sekä saunakukkaan

• Yhdellä litran purkilla ruiskutat jopa yli 13 ha!
• Uuden ODesi-teknologian ansiosta varmempi teho haas-

tavissakin olosuhteissa
• Tehoaa hyvin jo +5 °C asteessa

Kevätviljoien 
rikkakasvIlajit

Sekator 100 ml + 
kiinnite 1dl/ha

Sekator 75 ml
+ K-MCPA 1L

+ kiinnite 1dl/ha
Saunakukka 5 5
Peltomatara 5 5
Jauhosavikka 5 5
Pihatähtimö 5 5
Ristikukkaiset 5 5
Ukontatar 5 5
Pillikkeet 5 5
Peippi 5 4
Lemmikki 5 5
Linnunkaali 4 4
Pelto-ohdake 2 4
Pelto-valvatti 2 4

Tehojen selitykset
5 Erinomainen> 90%
4 Hyvä 70–90%
3 Tyydyttävä 50–70%
2 Heikko < 50%
1 Ei tehoa

Ei tietoa


