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P
roAgria on viime vuosina korostanut asiakkailleen strategian 
tärkeyttä. Strategian voi käsittää usean vuoden toiminnan 
suunnitteluksi, jonka toteutus hoidetaan askel kerrallaan 
vuosittaisilla toimintasuunnitelmilla. Strategialla siis merki-

tään seuraavien vuosien askelmerkit. Asiakkaillemme strategiatyön 
tärkeys ja ProAgrian panostukset siihen ovat näkyneet muun muassa 
lukuisissa johtamisvalmennuksissa sekä ProAgrian uudessa Strategia+ 
-konsulttiverkostossa.

Myös ProAgriassa päivitetään parhaillaan strategiaa. ProAgria Etelä-Poh-
janmaan uuden strategian hyväksyy edustajistomme joulukuun alussa. 
Strategiassa tulemme ottamaan kantaa siihen, mihin panostamme pal-
velukehityksessä ja työtavoissa tulevina vuosina. Sanomattakin on selvää, 
että tilakokonaisuuden hallinta ja digitalisaation hyödyntäminen tulevat 
olemaan vahvasti mukana strategiassamme.

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry on jäsentensä, eli teidän viljelijöiden, hallin-
noima yhdistys. Tämä tulee myös olemaan vahvasti mukana strategiassam-
me. Jo se, että teidän joukostanne valitsema edustajisto tulee päättämään 
seuraavan strategiamme, on tärkeää, sillä muiden markkinoilla olevien 
asiantuntijaorganisaatioiden tausta on eri. Yhdistystaustaamme ei voi 
liikaa korostaa. Olemme viljelijöiden tukena maatilan elinkierron kaikissa 
vaiheissa.

Koska koko toimiala on vahvassa 
murroksessa, strategian merkitys 
korostuu sekä meillä ProAgriassa et-
tä teillä maatiloilla. Strategian laati-
misessakin pätee vanha sanonta, että 
hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. 
Arjen kiireessä on helppo tehdä no-
peita päätöksiä, kun oma tahtotila 
on jo etukäteen mietitty. Hyvin tehty 
perustyö strategiaa tehdessä vapaut-
taa tulevaisuudessa aikaa käytännön 
tekemiseen.

HENRI HONKALA
toimitusjohtaja

Strategia antaa 
askelmerkkejä 
tulevaan

PROAGRIAN STRATEGIA+  
-KONSULTIT OVAT JUURI 
SITÄ VARTEN OLEMAS-
SA, ETTÄ VOIT HEIDÄN 
KANSSAAN JALOSTAA 
TILANNE STRATEGIAA 
KUNTOON. 

Ps.

Perttu Perälä
kasvintuotannon asiantuntija 
041  730 1057
perttu.perala@proagria.fi

Tiina Peltonen
kotieläintuotannon asiantuntija, 
luomu, hankkeet
044 481 1309
tiina.peltonen@proagria.fi

Miika Yrttimaa
talousasiantuntija
044 481 1539
miika.yrttimaa@proagria.fi

Silja Alamikkotervo
kotieläintuotannon asiantuntija, 
lammas- ja vuohituotanto
040 775 2060
silja.alamikkotervo@proagria.fi

Iida-Mari Palo
asiantuntija, tilipalvelut
041  730 1 280
iida-mari.palo@proagria.fi

Sami Puska
asiantuntija, tilipalvelut
041 730 1684
sami.puska@proagria.fi

Uudet kasvot

www.proagria.fi/ep

PÄÄKIRJOITUS
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Proagria-viikko

Tavataan ProAgria-viikon merkeissä 
Sedu Ilmajoella (Ilmajoentie 525) 
to 14.11. kello 12 – 15. Painavaa asiaa 
investoinneista, taloudesta, Neuvo-
palveluiden hyödyntämättömistä 
euroista sekä maitotilojen 
täsmäpalveluista. 

.

Johtamisen äärellä  
-podcast

Johtamisen äärellä -podcast 
julkaistaan pian. Seuraa 
somekanaviamme. 

Äänessä mm. valmentaja  
Jukka Jalonen.

Mukavaa 
joulunaikaa kaikille 
asiakkaillemme!
ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
väki ja Etelä-Pohjanmaan maa- 
ja kotitalousnaiset kiittävät 
kuluneesta vuodesta.

Rakennusneuvos J. Saavalaisen tunnustus-
palkinto jaetaan maaseudun vesitalouden 
alalla tehtyjen merkittävien käytännön te-

kojen tai tieteellisen työn palkitsemiseksi joka 
kolmas vuosi. Palkinto jaettiin kolmelle salaoji-
tussaralla ansioituneelle henkilölle syyskuussa.   
Edellisen kerran palkinto jaettiin poikkeuksel-
lisesti vuonna 2017 Salaojayhdistyksen 100-vuo-
tisjuhlavuoden kunniaksi. 

Vuoden 2019 tunnustuspalkinnoista yksi tu-
li Etelä-Pohjanmaalla salaojasuunnittelija Juha 
Laaksolle. Hänet palkittiin merkittävistä käy-
tännön teoista maaseudun vesitalouden alalla 
sekä myötävaikutuksesta alan kehitykseen lähes 
neljän vuosikymmenen ajalla Suomessa. Juha 
Laakso aloitti salaojateknikkona vuonna 1985, ja 
nykyisin hän toimii salaojasuunnittelijana ProA-
gria Etelä-Pohjanmaalla. Juha Laakso on ollut 
kantava voima Maaseudun vesitalouden erikois- 
ammattitutkinnon koulutuksessa Ilmajoella. 
Onnittelumme!

Onnittelemme: Tunnustuspalkinto Juha Laaksolle

Onnittelemme Juha Laaksoa tunnustuspalkinnosta! Kuvassa ovat (vas.) Salaojituksen 
Tukisäätiön hallituksen puheenjohtaja Timo Kauppi,  Salaojituksen Tukisäätiön 
toiminnanjohtaja Seija Virtanen, salaojasuunnittelija Juha Laakso, emeritus professori Helinä 
Hartikainen, maisema-arkkitehti Jukka Jormola ja Salaojituksen Tukisäätiön valtuuskunnan 
puheenjohtaja Gustav Rehnberg.
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Hoidamme  
palkkahallinnon 
puolestasi

Kysy lisää: 
ProAgria tilipalvelut, 
Elina Tulisalo 
puh. 044 431 4476

Anna  
ammatti- 
kirjallisuutta lahjaksi
TULEVAN JOULUN LAHJAPAKETTEIHIN kannat-
taa kääriä ammattikirjallisuutta. Paras paikka 
maatalousalan kirjojen hankintaan on ProAgrian 
verkkokauppa. Kaupasta voit tilata myös kalenterin 
vuodelle 2020. Maatalousyrittäjän omasta kalente-
rista löytyy ajanhallinnan ja -suunnittelun työkalujen 
lisäksi vankkaa ammattitietoa. Pöytäkalenterin 
parina on Viljelymuistiinpanot-taskukalenteri, johon 
voi tehdä kätevästi lohkokohtaiset muistiinpanot.

            proagriaverkkokauppa.fi

Kasvinsuojelututkinnon  
voi suorittaa sähköisenä

Muutokset  
rakentamisilmoituksiin
RAKENTAMISILMOITUKSIIN ON  
tulossa muutoksia marraskuusta 2019 alkaen. Ilmoituk-
silla annettavien tietojen määrä vähenee ja ilmoittamisen 
kanaviin tulee muutoksia. Muutokset koskevat yrityksiä ja 
kotitalouksia.

8.11.2019 alkaen ilmoitukset voi antaa OmaVerossa.  
Yhdellä ilmoituksella voi ilmoittaa yhdelle työmaalle useita
työnantajia ja urakoitsijoita. Yhdellä ilmoituksella voi myös 
ilmoittaa useampia työmaita.

Välitilinpäätös
VIELÄ EHDIT TEETTÄÄ VÄLITILINPÄÄTÖKSEN
Välitilinpäätös marraskuussa helpottaa varsinaisen tilin-
päätöksen tekoa. Se antaa myös tukea tulevan suunnitte-
luun. Välitilinpäätös kertoo, mistä tulos muodostuu.  Kysy 
lisää ProAgrian Tilipalveluista. 

Muista hintaportaat!
HINTAPORRASTUS
Kirjanpidon vientihintoihin seuraava porras 1.11.-31.12.2019 
aikana tehdyt viennit 1,70 €/kpl.

AJANKOHTAISTA   
TILIPALVELUISTA

TAPAHTUMAKALENTERI
11.-15.11.  Valtakunnallinen ProAgria-viikko 

13.11.  Mansikan syyshoito -hankkeen päätösseminaari

15.11.   Maa- ja kotitalousnaisten valtakunnallinen  
nimisuojakiertue

19.-20.11.  

26.-27.11.           Luomuperuskurssi

3.-4.12.   

21.11.  Niittyseminaari  

27.11.  Pellot kuntoon

27.11.  Lampaat ja talous kuralla, onko syynä loiset

28.11.   Luomumaitoseminaari

28.11.  Maatilan yhtiöittäminen

4.12.  Yhtiömuotoisen maatilan sukupolvenvaihdos

Lisää tapahtumia sekä tapahtumailmoittautumiset  
www.proagria.fi/ep/tapahtumat

VOIT NYT SUORITTAA KASVINSUOJELUTUTKINNON myös sähköisesti.  Tutkinnon voi 
tällä hetkellä suorittaa suomenkielellä. Pääset suorittamaan tutkintoa osoitteessa 
www.proagria.fi/sahkoinenkasvinsuojelututkinto. 

Tutkintoon voit valmistautua käymällä järjestämissämme kasvinsuojelukou-
lutuksissa, jolloin saat ajantasaisimman ammattitiedon kasvinsuojelusta. Toisena 
vaihtoehtona voit valmistautua esimerkiksi TUKESin verkkomateriaalin avulla. Kun 
pääset tutkintojärjestelmään, sinulla on on tunti aikaa vastata 20 sinulle arvottuun 
kysymykseen. Kysymykset voivat käsitellä pelto-, puutarha- ja metsäpuolen kas-
vinsuojelua. 

Tentti pitää suorittaa kerralla ilman keskeytysmahdollisuutta. Hyväksytysti suo-
ritettuun tutkintoon tarvitaan vähintään 16 oikeaa vastausta. Jos et pääse kerralla 
läpi, sinulla on mahdollisuus uusia tentti kertaalleen. 

Hyväksytystä kasvinsuojelututkinnosta saat todistuksen välittömästi sähköpos-
tiisi. Tentin voit maksaa yleisesti käytössä olevilla verkkopankkitunnuksilla. Vahvan 
tunnistautumisen ennen tentin suorittamista voit tehdä näillä verkkopankkitun-
nuksilla: Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OmaSp, OP, POP Pankki, 
S-pankki, Säästöpankki, Ålandsbanken ja Mobiilivarmenne. 

www.proagria.fi/sahkoinenkasvinsuojelututkinto
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KAIJA ALA-LUUKKO
Talousasiantuntija 

N
yt kun ohjelmakausi loppuu, mo-
nella tilalla mietitään tulevaisuuden 
investointien rahoitusmahdolli-
suuksia. Mitkä ovat tulevat rahoi-

tusmahdollisuudet rahoitusasiantuntija Anja 
Norja Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksesta?

– Rahoittajan näkökulmasta eteläpohja-
lainen maatalous on muuhun maahan ver-
rattuna hyvin kilpailukykyisessä asemassa. 
Hakemukset painottuvat ELY-keskuksittain 
tilojen määrän mukaan ja kolmen kärki 
investointien suhteen on Varsinais-Suomi, 
Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa.

– Kolmannen hakukierroksen päätöksiä 
ei ole vielä päästy tekemään, mutta E-P:lla 
tänä vuonna on kahdella ensimmäisellä ha-
kukierroksella tehty yhteensä 231 päätöstä, 
joihin on avustusta myönnetty 12,5 milj. € ja 

korkotukilainaa 17,6 milj. €. Euromääräisesti 
eniten on rahoitusta myönnetty lypsykarjata-
louden investointeihin. Broilerinlihan kasva-
va kysyntä näkyy myös täällä rahoituksessa ja 
lihasiipikarjatalouden rakentamishankkeita 
on myös rahoitettu runsaasti. Lypsy- ja li-
hakarjatalouden rakentamisinvestoinnit on 
siirretty nyt kahden viimeisen kierroksen 
osalta kansallisesti rahoitettaviksi, mikä 
helpottaa EU-osarahoitteisten hankkeiden 
rahatilannetta.
Kuinka rahaa on jaossa vuonna 2020?

–Ensi vuoden rahoitustilanteesta ei voi 
sanoa tarkkoja eurosummia, sillä lopullinen 
tilanne selviää vasta, kun tiedetään hake-
musten määrä. Valtion talousarviossa on ensi 
vuodelle varattu MAKERAn pääomittamiseen 
90,3 milj.€ ja se jaetaan 15 ELY-keskuksen 

kesken. Haluamme sisään hyviä hakemuk-
sia, mutta varmaa rahoitusta ei kaikille voida 
luvata, Anja summaa tilannetta. 

– Nykyinen ohjelmakausi loppuu vuoden 
2020 jälkeen. Uudesta ohjelmakaudesta ja 
sen sisällöstä ei ole vielä varmaa tietoa.  Vä-
hennyksiä rahoitukseen on kuitenkin tulossa 
erityisesti maaseudun kehittämisen osalta. 
Vähintään yhden vuoden siirtymäkausi näyt-
tää todennäköiseltä, mutta siirtymäkauden 
menettelyistä ei ole vielä tietoa.

Kuinka käy investointien,  
kun ohjelmakausi loppuu?

Suunnittele investointi huolella
INVESTOINTIA NYT SUUNNITTELEVALLE 
vinkiksi, että suunnitteluun tulee käyt-
tää aikaa. Ratkaisut kannattaa miettiä 
valmiiksi, mikä helpottaa myös pankin 
kanssa käytäviä rahoitusneuvotteluja. 
Myös luvat kannattaa hakea hyvissä ajoin, 
että hakemusta jätettäessä suunnitelmat 
olisivat mahdollisimman valmiit. 

– ProAgria Etelä-Pohjanmaalla on tar-
jolla monenlaisia palveluita investointeja 
suunnitteleville tiloille. Alkukartoitusta ja 
investoinnin edellytyksiä voidaan selvittää  
Neuvo2020 -rahalla, talousasiantuntija 
Juha Pennala kertoo. 

– Investointisuunnitelmista voidaan 
tehdä runsaasti eri versioita suunnitte-
lun eri vaiheissa. Riskiversioiden laske-
minen eri hinnoilla ja kustannustasoilla 

kuuluu luonnollisesti palveluun.
 Investointien suunnittelussa apuna 

kannattaa käyttää paitsi talousasiantun-
tijoita niin myös tuotantoasiantuntijoita 
sekä rakennusasiantuntijoita. 

– Asiantuntijat tekevät yhteistyötä in-
vestointien suunnittelussa. Kun inves-
toinnin suunnittelu aloitetaan ajoissa, eh-
ditään miettiä rauhassa eri ruokintastra-
tegioiden välillä sekä suunnitella pellon 
käyttöä ja tehdä esimerkiksi yhteistyöso-
pimuksia rehuntuotannosta, vinkkaa ta-
lousasiantuntija Mika Mäenpää.

Navetan toiminnallisuuden suunnit-
telu on töiden sujuvuuden kannalta erit-
täin tärkeä asia, jossa kannattaa käyttää 
asiantuntijoita. Apua saa myös ympäris-
tölupahakemuksen laadintaan. 

Talousasiantuntijat 
Juha Pennala 043 827 3578
Erkki Riihikangas 0400 160 041
Mika Mäenpää 040 528 7922
Marjut Viitasalo 040 353 0227
Miika Yrttimaa 044 481 1539
Kaija Ala-Luukko 040 832 3521 

Rakennussuunnittelija 
Elina Tiinanen 040 560 9038 

Ympäristöluvat 
Arja Kujala 040 759 8618

Toiminnallinen suunnittelu 
Satu Sillanpää 040 672 4567

Kun suunnittelet investointia, 
kysy meiltä lisää!
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OLAVI KUJA-LIPASTI
erityisasiantuntija,  
yhtiöittäminen, omistajanvaihdokset, verotus

Sopimus turvaa  
yhtymän toimintaa

1 MITÄ PITÄÄ HUOMIOIDA  
MAATALOUSYHTYMÄÄ PERUSTETTAESSA?
Maatalousyhtymää perustettaessa kannattaa tehdä 

yhtymäsopimus. Siinä osakkaat sopivat yhtymän pelisäännöistä ja 
tuloksenjaosta. Myös ongelmien ratkaisuun voidaan sopimuksella 
varautua.

Maatalousyhtymä syntyy, kun maataloutta ryhdytään harjoitta-
maan yhteiseen lukuun. Tavallisimmin yhtymä syntyy osittaisessa 
sukupolvenvaihdoksessa tai kun tila luovutetaan yhteisesti usealle 
jatkajalle.

2 MIKÄ ON YHTYMÄ?
Yhtymässä on kyse maatilan yhteisomistuksesta eikä yh-
tiömuodosta. Jokainen yhtymän osakas voi päättää omasta 

omistuksestaan itsenäisesti, mutta päätöksenteko kokonaisuudesta 
edellyttää yksimielisyyttä.

Toiminta maatalousyhtymänä voi ajan myötä osoittautua haas-
teelliseksi. Tavallisesti ongelmia syntyy päätöksenteosta, työhön 
osallistumisesta tai rahan käytöstä.

3 MIKÄ ON YHTYMÄSOPIMUS?
Ongelmia voidaan pyrkiä ehkäisemään ennalta laatimalla kir-
jallinen yhtymäsopimus. Siihen kirjataan yhteisen toiminnan 

keskeiset periaatteet ja pelisäännöt.
Sopimukseen kannattaa kirjata osakkaiden yhtymään sijoittamat 

panokset, työjako ja erityisen vastuualueet, päätöksenteon toteutta-
minen, pankkitilin käyttöoikeudet sekä varojen käyttö ja yhtymän 
tuoton jakaminen osakkaille. Määrittelyt kannattaa tehdä riittävän 
yksityiskohtaisesti.

Yhtymäsopimuksessa voi myös määritellä, miten menetellään 
riitatilanteissa. Ensisijaisesti aina kannattaa pyrkiä sovintoratkaisuun, 
mutta mukana on syytä olla myös määräys siitä miten toimintaan, 
jos ongelmaa ei pystytä keskenään ratkaisemaan.

Sopimuksessa pitää varautua myös yhtymän purkamiseen. Tar-
peelliseksi on koettu selvä sääntö osuuden lunastusoikeudesta siinä 
tilanteessa, että joku osakkaista haluaa luopua omistuksestaan.

Hyvä yhtymäsopimus luo pelisäännöt osakkaiden yhteisen maa-
talouden harjoittamiseen. Sopimusta laadittaessa tulee samalla myös 
ennakolta käytyä läpi mahdollisia ongelmatilanteita, jolloin niitä 
voidaan paremmin toiminnassa välttää.

Yhtymäsopimusta koskee normaalit sopimusoikeudelliset periaat-
teet. Osapuolet saavat sopia sisällöstä vapaasti yhteisesti haluamallaan 
tavalla. Toisaalta kannattaa aina muistaa, että sopimus sitoo osapuolia 
sellaisena kuin se on tehty.

4 MISTÄ LÖYDÄN LISÄTIETOJA  
YHTYMÄSOPIMUKSESTA?
ProAgria Etelä-Pohjanmaa on toteuttanut Onnistunut omista-

janvaihdos -hanketta, joka on koonnut yhteen ja jakanut tarpeellista 
maatalousyhtymää koskevaa tietoa. Malli yhtymäsopimukseksi ja 
muuta yhtymää koskevaa aineistoa on saatavilla nettisivullamme. 
Hanke järjestää loppuvuoden aikana muutamia maatalousyhtymiä 
ja osakeyhtiöitä koskevia koulutustilaisuuksia.

Artikkeli on osa Onnistunut  
omistajanvaihdos -hanketta

Nimisuojakiertue
Perjantaina 15.11.2019 klo 12-15.30 Elinkeinotalolla
Merkittävä alkuperä – Nimisuojasta lisäarvoa ruoalle
Maksuton luento- ja keskustelutilaisuus

Ilmoittautumiset: 
www.proagria.fi/ep/tapahtumat 
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JARI LUOKKAKALLIO 
Kasvintuotannon asiantuntija 

Peltomaan kasvukuntoa voi parantaa
Peltomaan kasvukuntoon voi vaikuttaa monella tapaa. Maan kasvukunto vaikuttaa 
ratkaisevasti saavutettuihin satotasoihin ja viljelyn kannattavuuteen. 

M
aan kasvukunnon rat-
kaisee biologisten, fysi-
kaalisten ja kemiallisten 
osatekijöiden summa.  

Mikäli jonkin osatekijä ei toimi niin 
kymppitonnin viljasato jää saavutta-
matta.  Kun pelto on kunnossa, niin 
se tuottaa ison sadon kohtuullisilla 
tuotantopanoksilla.  Tuotantopanos-
ten hyötysuhde vaikuttaa suoraan 
kannattavuuteen. 

HUOMIOI RENGASPAINEET
Peltomaan kasvukunnon hoitami-
nen nostaa satotasoja ja parantaa vil-
jelyn kannattavuutta sekä ehkäisee 
ravinteiden karkaamista pellosta ja 
sitoo ilmakehän hiiltä maahan. 

Alhainen rengaspaine pienentää 
pellon tiivistymisriskiä.  Maantie-
ajossa kannattaa pitää korkeat pai-
neet ja pellolle mentäessä renkaan 
ilmanpaineet kannattaa laskea mah-
dollisimman alas.  

Notkopaikoissa pelto pysyy mär-
känä ja pelto on märkänä alttiimpi 
tiivistymille.  Märkä, tiivistynyt pelto 
pudottaa nopeasti pellon sadontuot-
tokykyä. Tiivistymät ja notkopaikat 
ovat myös syysviljojen menestymisen 
esteenä. Konekaluston kokonaispai-

nojen noustessa pellon pinnan muo-
toilu on tärkeässä roolissa pellon tii-
vistymisen ehkäisyssä.

MAAPERÄSKANNAUSTA
Tarkempaa tietoa pellon viljavuudes-
ta, orgaanisen aineksen määrästä ja 
ravinnepitoisuudesta saa maape-
räskannauksella. Laitteisto mittaa 
paikkatietoon perustuen lohkon 
viljavuutta.  Tarkka tieto auttaa to-
teuttamaan lohkon kunnostustoi-
menpiteet ja lannoituksen tarkasti 
lohkon eri osissa.  Laitteistoa voi hyö-
dyntää maan orgaanisen aineksen 
määritykseen.  

KASVIPEITTEISYYS 
Kasvipeitteinen maa pidättää ravin-
teet parhaiten.  Pohjalaisilla kevyillä 
kivennäismailla erityisesti kaliumis-
ta on puutetta.  Kalium huuhtoutuu 
herkästi.  Kynnöspellolta karkaa tal-
ven aikana kymmeniä kiloja kaliu-
mia.  Parhaiten kaliumin säilyttää 
pellossaan pitämällä pellon kasvi-
peitteisenä.  Nurmet, kerääjäkasvit 
sekä syysviljat ovat paras tapa kaliu-
min varastointiin. 

Pohjanmaan Ravinneratas -hanke järjestää 
erilaisia maan kasvukuntoon ja ravinteiden 
kierrätykseen liittyviä tilaisuuksia. Seuraa 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan tapahtumakalen-
teria ja hankkeen sivuja:  

Viljelysuunnittelun aika on nyt!
ProAgria Etelä-Pohjanmaan asiantuntijan tekemän 
viljelysuunnitelman avulla saat:

• tukiehtojen mukaisen viljelysuunnitelman
• oikeat tuotantopanokset oikeaan paikkaan
• tarkat käyttömäärät lohkokohtaisesti siemenille, 
lannoitteille ja kasvinsuojeluaineille
• määrät sisältävät kauppalistat tuotantopanosten 
hankintaa varten
• asiantuntijan näkemyksen viljelyysi

Tee tilaus ensitilassa niin saat suunnitelmasi ajoissa! 

facebook.com/Pohjanmaan-Ravinneratas

KIINNITÄ HUOMIOTA  
KASVUKUNTOON

ProAgria Etelä-Pohjanmaan asiantunti-
jat ovat käytettävissä maatilakohtaisessa 
peltomaan kasvukunnon kehittämises-
sä. Pohjalaisilla pelloilla suurimpia haas-
teita ovat pellon tiivistyminen ja orgaa-
nisen aineksen vähyys, jotka yhdessä 
johtavat vesitalousongelmiin. Kun pel-
lon mururakenne on heikko, niin mär-
känä kesänä kuivatus ei toimi riittävästi 
ja kuivana kesänä kasvin juuret eivät 
pääse riittävän syvälle vettä saadakseen. 
Myös kalium ja hivenainepuutokset voi-
vat lohkaista suuren osan sadosta.  
Ota yhteyttä! Maankasvukunnon suun-
nittelu on osa Neuvo2020 -palvelua.  
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K asvukausi 2019 oli erittäin 
vaihteleva sääolojen suh-
teen Etelä-Pohjanmaalla. 

Toisaalla kasvustot kituivat kui-
vuudessa ja olivat tuholaisten 
armoilla, kun taas toisaalla sa-
detta kertyi riittävästi hyvän ja 
laadukkaan sadon tuottamiseksi. 

Parhaiten haasteellisissa kas-
vuoloissa pärjäsivät syysviljois-
ta ruis ja vehnä. Viime vuoden 
huippusadot rehuherneellä jäi-
vät paikoin haaveeksi pahiten 
kuivuudesta kärsineillä alueilla.

VILJASATO LÄHELLÄ NORMAALIA 
Alustavien satoarvioiden mu-
kaan tämän vuoden viljasato on 
lähellä normaalia satokautta, n. 
3,6 miljardia kiloa. 

Kotimaisten viljankäyttäjien 
varastot ovat paikoin täyttyneet 
ohrasta ja viljojen ulkomaan-
viennissä ei ole näköpiirissä 
merkittävää kasvua edellisestä 
vuodesta. 

Viljojen hintataso on n. 30% 
matalampi kuin vuosi sitten, 
mikä on heijastunut alustaviin 
kannattavuuslukuihin kauralla 
ja rehuherneellä. Myös luomu-
kauran hinta on ollut lasku-
suunnassa. 

Tällä 136€ tonnihinnalla 
nettovoittoon hehtaaria koh-
den rehukauralla päästäkseen 
vaaditaan n. 6 000kg hehtaari-
sato. Tällöin kaikki muuttuvat ja 
kiinteät kustannukset tulisivat 
katettua ja omalle sijoitetulle 
pääomalle saataisiin korkoa. 
Herneellä vastaava kannattava 
satotaso on 190€ tonnihinnalla 
n. 3 000 kg/ha.

SOPIMUSTUOTANTO KOROSTUU
Sopimustuotannon ja hintasopi-
musten merkitys viljakaupassa 
korostuu, ja tulee korostumaan 
tulevaisuudessa markkinariski-
en lisääntyessä. 

Kotimaisen valkuaisrehun 
tuotantoa tulisi kasvattaa, ja val-
kuaiskasvua pelloilla tarvitaan-
kin tyydyttämään kotimaista 
valkuaistarvetta teollisuudessa. 
Rehuherneen viljelyala nousi-
kin Luken tilaston mukaan 
Etelä-Pohjanmaalla 1 000 heh-
taarista 1 900 hehtaariin tälle 
kasvukaudelle, härkäpavun ala 
taas laski 600 hehtaariin. 

Kauran viljelyala kasvoi hie-
man alueellamme, 44 500 heh-
taariin. Härkäpavun viljelyin-
nostusta toivottavasti lisäävät 
uudet haitta-aineettomat lajik-
keet, joita on tulossa lähivuosi-
na markkinoille. 

HYÖDYNNÄ NEUVO-RAHAA
Tuotantokustannuksia voidaan 
tilakohtaisesti selvittää Neu-
vo2020-rahoituksella. Tuo-
tantokustannuslaskuri auttaa 
myös sadon markkinoinnissa 
ja myynnin ajoittamisessa, kun 
tiedetään, millä hinnalla sato 
kannattaisi myydä viljelykus-
tannusten kattamiseksi. Ollaan 
yhteyksissä! 

TUOMAS PENNALA
Kasvintuotannon
asiantuntija

ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
Monipuolisuutta viljelykier-
toon-hankkeessa pureudutaan 
kauran, herneen ja härkäpa-
vun viljelyn kehittämiseen ja 
näiden kasvien kannattavaan 
tuottamiseen. Hankkeeseen 
kuuluu olennaisena osana myös 
taloustietojen kerääminen ti-
loilta hyvien viljelykäytäntöjen  
löytämiseksi hankekasveille.
 
Kirjoitus on osa  
Monipuolisuutta  
viljelykiertoon- 
hanketta.

Viljasato 2019  
lähellä normaalia satokautta
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H yvän sadon saamisen edellytykset koostuvat monista eri osa-
tekijöistä. Hyvä maanrakenne muodostaa perustan ja lähtö-
kohdat kaikkien muiden satotasoa kohottavien toimenpiteiden 

onnistumiselle. Maanrakenteen merkitystä hyvän sadon saavuttami-
selle ei voi korostaa liikaa. Monesti puhutaan liikaa siitä, että kuinka 
paljon lannoitteita tai kemikaaleja on käytetty sadon tuottamiseen. 
Huono maanrakenne lisää ravinne huuhtoumia ja eroosiota sekä 
heikentää maan hiilensidonta potentiaalia. Hyvä maanrakenne taas 
mahdollistaa positiivisen kierteen syntymisen, lisää maan hiilensi-
dontakykyä paremman sadontuottokyvyn kautta, jolloin maahan 
kertyy enemmän humusta ja maanrakenne säilyy tällöin myös jat-
kossa parempana.

Hyvä maanrakenne voidaan jakaa biologisiin-, kemiallisiin- ja 
fysiologisiin tekijöihin. Hyvä rakenteisessa maassa ei ole kasvien 
juurien kasvua rajoittavia tekijöitä, maassa ei ole haitallisia tiivis-
tymiä ja vedenläpäisy ja -pidätyskyky ovat riittävän hyvällä tasolla 
sekä maanravinnetilanne on tasapainoinen ja mururakenne on 
riittävän hyvä.

Maanrakenteen arviointiin on hankkeessa kehitetty erityinen 
MARA-kortti, jonka avulla maanrakenne maan eri kasvukerroksissa 
voidaan luokitella asteikolla 1-5 arvon 5 ollessa paras mahdollinen. 
Aikaa maanrakenteen arviontiin kuluu 0.5-1 tuntia per lohko. Hyöty 
viljelijälle: 0-2000 €/ha/vuosi ( 30-60% satotasosta).

MAANRAKENTEEN MÄÄRITTELY
Maanrakenteen määrittelyssä voidaan nykyään käyttää viljelijän 
paikallistuntemuksen lisäksi erilaisia ilmakuva-aineistoja, mm. 
Vipu-kartta, kansalaisen karttapaikka ja Sentinel Playground. Il-
makuvissa näkyvät heikommin kasvavat alueet ovat yleensä maan-
rakenteeltaan selvästi huonompia myös käytännössä. Ilmakuvista 
on mahdollista paikantaa karkeita salaojien toimintahäiriöitä. Sa-
laojakartat on mahdollista tallentaa näkyviksi ilmakuvien päälle.

Ilmakuvien avulla tilan lohkojen läpi käyntiin maanrakenne-
asioiden kannalta aikaa kuluu tilan koosta riippuen 1-3 tuntia. 
Hyöty viljelijälle: 0 -10 000 €. Maanrakenne asioiden läpikäyntiin 
on mahdollista käyttää Neuvo2020-palvelua, jossa viljelijän mak-
settavaksi jää vain arvonlisäveron osuus.

MAANEUVO
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti yhteistyössä Suomen ympä-
ristökeskuksen (SYKE) ja ProAgria Etelä-Suomen kanssa järjestävät 
maan kasvukunnon hoidon valmennuksen neuvojille osana MAA-
NEUVO -hanketta, jota hallinnoi Baltic Sea Action Group (BSAG).
Hankkeessa on kolme tavoitetta, joilla edistetään kestävää maaperän 
hoitoa ja hiiliviljelyä: 1. viedä tieteellistä tutkimustietoa kansanta-
juisesti viljelijöiden ja neuvojien käyttöön, 2. valmentaa 30 kasvin-
tuotannon neuvojaa maan kasvukunnon hoidon huippuosaajiksi 
sekä 3. vahvistaa tutkimuksen, neuvonnan ja viljelijöiden välistä 
yhteistyötä. 

Hanke liittyy suoraan BSAG:n hallinnoimaan Carbon Action 
-alustaan (www.carbonaction.org), jossa tehdään korkealaatuista 
tutkimusta Ilmatieteen laitoksen johdolla peltomaan kyvystä varas-
toida ilmakehän hiiltä pysyvästi sekä koulutetaan viljelijöitä hiilen 
varastoimiseen peltomaahan (hiiliviljely).

ProAgria Etelä-Pohjanmaalta valmennuksessa mukana ovat kas-
vintuotannon asiantuntijat Erkki Vihonen ja Jussi Hannonen.

Hyvä maanrakenne 
mahdollistaa positiivisen 
kierteen syntymisen

Jussi Hannonen
Kasvintuotannon 
asiantuntija

Erkki Vihonen
Luomukasvintuotannon 
asiantuntija

ASIANTUNTIJAT
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Täsmäviljelyssä aloittamisen 
kynnys voi tuntua korkealta

Luomuterveiset  
Saksasta
SAKSASSA HERNEEN TAUDIT ja tuholaiset ovat ajaneet 
viljelijät ongelmiin. Ongelmat ovat mullistaneet luo-
mutuottajien viljelykiertoa. Saksassa härkäpapu sekä 
erilaiset seokset ovat tulleet entistä oleellisemmiksi 
viljelykierrossa. 

Lisäksi viljelykiertoa ei ajatella viiden vuoden kier-
tona vaan huomattavasti pidempänä. Viljelykierto on 
vähintään kymmenen vuotta. Toki sitä ei noudateta 
orjallisesti, mutta tilan toiminta suunnitellaan kuitenkin 
pitkällä aikavälillä. Pitkään viljelykiertoon liittyy monia 
asioita, joita pyritään huomioimaan. 
Näistä yksi tärkein on kuluttavien ja ns. ”humus” -kas-
vien sopiva määrä viljelykierrossa, jolloin maankasvu-
kuntoa ja hiilenmäärää saadaan aivan uudella tavalla 
arvioitua. Lisäksi rikkakasvien, tautien ja tuholaisten 
hallinta tulee selkeämmäksi.

KERÄÄJÄKASVIT
Kerääjäkasveina viljelykierrossa käytetään monesti 
kukkivia, syväjuurisia kasveja, joilla pyritään pitämään 
myös pölyttäjät lähellä luomupeltoja sekä muut hy-
vät hyönteiset ja maaperän eliöstö mahdollisimman 
monipuolisena. Esimerkiksi härkäpavun kanssa yhtä 
aikaa viljellään sinappi, joka parantaa maan rakennetta, 
vähentää haittaeläimiä maaperässä ja kukkimisilleen 
houkuttelee kasvustoon pölyttäjiä, jotka pölyttävät yhä 
paremmin myös härkäpavun. Näin härkäpavusta saa-
daan laadukkaampi ja runsaampi sato. Lisäksi sinappi 
toimii kerääjäkasvina syksyn ja talven ajan tehokkaasti. 
Keväällä muokattuun maahan kylvetty kasvi saa sina-
pista hyvän starttipanoksen ja näin pystyy hyödyntä-
mään ravinteita tehokkaammin.

ERKKI VIHONEN
Nefertiti-hanke

JUHANI RAHKO
Nefertiti-hanke

N efertiti-hankkeen tilaisuuksissa 
on tullut selväksi, että kiinnos-
tusta asiaan on, mutta aloitta-

misen kynnys voi olla suurikin. Täs-
mäviljely nähdään viljelijöissä lähinnä 
tekniikkavetoisena ja usein yksittäinen 
laite koetaan liian kalliiksi, eikä sen 
tuomaa arvonlisäystä ei voida määrit-
tää tarkkaan. Järjestelmien yhteenso-
pivuuksissa on yhä puutteita ja nämä 
huolet tulevat vastaan oikeastaan joka 
viljelijällä.

Monet viljelijät ovat lähteneet tu-
tustumaan mahdollisuuksiin käymällä 
katsomassa omien lohkojensa satelliit-
tikarttoja Yaran Cropsat-palvelusta ja 
huomanneet kasvustoindeksikarttojen 
perusteella huonommin kasvavat koh-
dat lohkoillaan. Tähän on sitten helposti 
juututtu, ellei käytössä ei ole suoraan 
täsmäviljelyyn soveltuvia laitteistoja, 
ruiskua tai lannoitteen pintalevitintä. 
Satelliittikarttojen avulla voidaan kyllä 
tehdä täsmätoimia myös ilman erityisiä 
laitteistoja, kunhan vaan viljelijöiden 
tietoisuutta mahdollisuuksista kasva-
tetaan.

 KOHTI TÄSMÄVILJELYÄ
ProAgrian osin omistama Mtech teki 
hiljattain kyselyn täsmäviljelystä. Tär-
keimmiksi tavoitteiksi kyselyyn vas-
tanneilla nousivat kannattavuuden pa-
rantaminen ja ympäristökuormituksen 
vähentäminen. Suurimmaksi esteeksi 
täsmäviljelyn aloittamisessa koettiin 
tilan konekannan korkea ikä.

Ongelmien kanssa ei kannatakaan 
jäädä painimaan yksin, vaan kysellä 
rohkeasti tukea ja kokemuksia täsmävil-
jelyn jo käyttöön ottaneilta viljelijöiltä. 
Näin rohkaisee lapualainen Kari Alasaa-

ri, joka on itse kokeillut ja hyödyntänyt 
viljelyssään jo pitkään monia täsmävil-
jelyn mahdollisuuksia. 

Siitä on kyllä apua, jos on kiinnos-
tunut uudesta tekniikasta, mutta vält-
tämätöntä se ei kuitenkaan ole. Uusien 
menetelmien käyttöönottamisessa kan-
nattaa edetä vaiheittain ja ottaa huo-
mioon tilan olemassa oleva konekanta 
ja sen mahdollisuudet sekä rajoitteet. On 
ihan tavallista, että uuden toimintatavan 
tai viljelyratkaisun sisäistäminen ottaa 
useamman vuoden, Kari kertoo.

 KUINKA ALKUUN?
Helppo vaihtoehto on lähteä kokeile-
maan asioita tilaamalla urakoitsijalta 
kasvukauden aikainen lannoitteenle-
vitys kasvustosensoreilla varustetulla 
laitteistolla. Urakoitsijalta saadusta levi-
tyskartasta selviää, paljonko lannoitetta 
on mennyt mihinkin pellon kohtaan. 
Tämä saattaa herättää katsomaan asioita 
eri tavalla; tasaiselta näyttävä viljapelto 
ei olekaan niin yhtenäinen kasvillisuus-
massan suhteen kuin voisi silmällä olet-
taa.

Suomalaiset viljelijät eivät ole näi-
den uusien haasteiden kanssa yksin, 
vaan vastaavaa aloittamisen vaikeutta 
on koettu kaikissa Nefertiti-hankkeen 
täsmäviljelyteemaan osallistuvissa 
maissa (Alankomaat, Puola, Ranska ja 
Unkari). Hollannissa paikallinen viljelijä 
oli hitsannut hyvin vanhaan sipulin-
nostokoneeseen satomittarin, ja käytti 
mittarista saatua dataa yhtenä palasena 
päätöksenteossa. Luomupeltoviljely yksi 

Nefertitin aiheista
Nefertiti-hankkeen yksi osio on luomupeltoviljelyn 
kehittäminen uusilla innovatiivisilla tekniikoilla ja 
toimilla. Näitä uusia tuulia tarvitaankin luomuun yhä 
enemmän, sillä luomumarkkinat kasvavat vauhdilla 
maailmalla. Toisaalta esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla 
isot luomukotieläintilat kehittyvät koko ajan ja uusia 
yrittäjiä tulee mukaan luomukotieläinpuolelle lisää. 
Näiden luomusektoreiden kasvu aiheuttaa tilanteen, 
jossa luomua on tuotettava yhä enemmän ja 
laadukkaampana.  Keski-Euroopassa luomututkimus 
on huomattavasti edellä Suomea. Nefertiti-hankkeen 
avulla saamme hankittua tätä uutta tietoa myös 
Suomeen. Näillä koetuilla ja nähdyillä asioilla voidaan 
parantaa suomalaisen luomun satotasoja ja laatua. 
Nefertiti-hankkeessa ensimmäisen vuoden ohjelma 
alkaa olla lopuillaan. Tilaisuuksia on järjestetty sekä 
täsmäviljelyyn että luomukasvintuotantoon liittyen

TÄSMÄVILJELY
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Niittyseminaari
Seinäjoella kaupunginkirjaston Jaaksi-salissa  21.11.2019 klo 12.00-16.00 

OHJELMA 

12.00  Tervetuloa / UHMA-hankkeen esittely 
 Riikka Asunmaa, ProAgria Etelä-Pohjanmaa 
 Maa- ja kotitalousnaiset 
 
12.15 Perinnebiotoopit – Suomen uhanalaisimmat elinympäristöt
 Carina Järvinen, Metsähallitus

12.45 Rantaniittyjen monimuotoisuus, laiduntaminen ja uhanalaiset lajit
 Heli Jutila, Pohjanmaan Vesi ja Ympäristö ry
 
13.15 Uusympäristöt perinnebiotooppilajiston suojelussa
 Jussi Lampinen, Turun yliopisto 

14.00  Tauko

14.15  Kaupunkiniittyjen monimuotoisuus, hoitoluokitus ja kunnossa-
pidon käytännöt

 Riikka Söyrinki, ProAgria Etelä-Suomi, MKN maisemapalvelut
 
15.00  Laiduntarinoita lammastilalta
 Saija Niemi-Erkkilä, Niemi-Erkkilän lammastila

15.30 Loppukeskustelu ja päätössanat

Tilaisuuden järjestää UHMA – Uhanalainen maaseudun luonto hoitoon 
yhteistyöllä -hanke yhteistyössä Seinäjoen kaupungin Apila-kirjaston 
kanssa. Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin. Ilmoittautumalla ennak-
koon varmistat paikkasi! Ilmoittautuneille seminaarivieraille glögi- ja pi-
paritarjoilu sekä UHMA -hankkeen muoviämpäri täynnä vieraslajitietoutta. 
Seminaarin paikan päällä kuvittaa Tussitaikurit. Tervetuloa tutustumaan 
niittyjen lumoon!  

Ilmoittautuminen 19.11.2019 mennessä 
www.proagria.fi/tapahtumat tai koulutus.ep@proagria.fi.
Lisätiedot: riikka.asunmaa@maajakotitalousnaiset.fi

Ammattikirjallisuutta 
tai työhaalareita vailla?

 Tilaa ne ProAgrian verkkokaupasta.

 www.proagriaverkkokauppa.fi

www.hankkija.fi

SEINÄJOEN
ENNAKKO-

MYYNTIPÄIVÄ
PE 22.11.2019

Hankkija Konekeskus 
Seinäjoki Latvatie 4, 
60510 Hyllykallio

Ennakkokaupan 
ehdot 

parhaimmillaan
tervetuloa 
kaupoille!
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J
uha Kuusisto ja Kirsi Haapoja ovat olleet 
maatalousyrittäjiä vuodesta 2018. Edellisen 
sukupolven yrittäjät Timo ja Soili Kuusisto 
jättivät heille hyvässä tuotannossa olevan 
maitotilan lisäksi kaksi merkittävää asiaa. 

Toinen näistä on luottohenkilö Arja Kananoja  
ProAgriasta sekä toinen taas lehmien hoitamisen 
malli ja tarkan lypsämisen taito. 

Tilalla tekemisen meininkiä kuvaa sanon-
ta ollaan läsnä. Nuoren yrittäjäparin lapset ovat 
aamupäivisin päivähoidossa. Juha-isä vie lapset 
päivähoitoon, kun Kirsi menee navetalle aloitta-
maan lypsyä. Navettatöiden jälkeen jää aikaa tehdä 

huoltotöitä, eläinten hoito – ja siirtotehtäviä tai 
kirjallisia töitä, jotka vaativat keskittymistä. 

– Asiat tulevat parhaiten tehtyä, kun keskit-
tyy asiaan kerrallaan. Työt tehdään ajatuksella, 
ajallaan ja lasten kanssa ollaan aidosti läsnä kun 
on sen aika. Käytämme paljon asiantuntijoiden 
apua, esimerkiksi tuotosseuranta- ja kasvinvil-
jelyasioissa, nimenomaan löytääksemme aikaa 
lapsille, kertoo Kirsi arjen järjestelyistä. 

150-TONNARI
Tilalla tuotetaan maitoa 50 lehmän vuonna 1998 
rakennetussa kylmäpihatossa. Lypsy hoidetaan 
lypsyasemalla, ruokinta toimii erillisruokintana ja 
lehmillä on hiekkaparret. Nykyisissä olosuhteissa 
ja hoitokäytännöissä on paljon hyvää. Tilalla on 
Etelä-Pohjanmaan ensimmäinen 150-tonnari sekä 
useita satatonnareita vuosien varrelta. Tänäkin 
vuonna tilalla juhlitaan uutta satatonnaria.

KOHTI INVESTOINTIA
Uuden navetan tiimoilta suunnittelu ja kartoitus 
on jo aloitettu. Haastetta suunnitelmiin tuo uuden 
navetan toimiva sijoittaminen olemassa olevien, 
käyttöön jäävien rakennusten läheisyyteen sekä 
omien ja vuokralla olevien peltojen tehokkaimmat 

Kuusiston tilalla 
työt tehdään ajatuksella

KÄYTÄMME PALJON 
ASIANTUNTIJOIDEN APUA, 
ESIMERKIKSI TUOTOSSEURANTA- 
JA KASVINVILJELYASIOISSA, 
NIMENOMAAN LÖYTÄÄKSEMME 
AIKAA LAPSILLE.

KIRSI HAAPOJA
at

Kuusiston tilalla käytetään rohkeasti ulkopuolista asiantuntija-apua. Kuvassa Arja Kananoja (vas.), joka on ollut tilalla asiantuntija-apuna jo ennen vuonna 
2018 tehtyä sukupolvenvaihdosta. Juha Kuusiston ja Kirsi Haapojan tekemisen meininkiä tilalla kuvaa sanonta olla läsnä.
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käyttövaihtoehdot sekä töiden ulkoistamisen 
mahdollisuus. 
- Robottilypsy ja seosruokinta toteutunevat 
uudessa yksikössä. Tavoitteena on vähentää 
aikaa vieviä rutiinitöitä kuten lannanpoistoa 
ja kuivitusta. Hiekkaparsista ei näillä näkymin 
luovuta. 
Kun suunnitelmat ovat kirkastuneet pohja-
kuviksi asti niin pöydän ympärille istutetaan 
joukko asiantuntijoita sekä maitotilayrittäjiä 
keskustelemaan ja kommentoimaan piirus-
tuksia. 
Työvoima ja urakointityön saatavuus mieti-
tyttää. Tällä hetkellä on merkittävänä apuna 
vanhaisäntä Timo, joka osallistuu säännölli-
sesti peltotöihin sekä pyydettäessä navetta-
töihinkin.

RIITTA PUNKARI
kotieläintuotannon asiantuntija

   Omistajapariskunta:  
Kirsi Haapoja ja Juha Kuusisto

  Sijainti : Kurikka

    Eläinmäärä: lehmät 50

Tilasta

Ole oma itsesi, koska jokainen tila on erilainen.

Muista katsoa asioita rohkeasti ja laajasti miettien eteenpäin, 
mutta muista voimavarasi ja mahdollisuutesi.

Ole rohkea ja kerro onnistumisesi ja huolesi, aina kun siltä 
tuntuu jollekin, vaikka meille asiantuntijoille.

Pysy ajan hermoilla, mutta muista kuunnella sydäntäsi ääntä.

Käytä urakointia aina kun siltä tuntuu. Kaksi ihmistä ei tee 
neljän ihmisen työtä. Kaikkia ei tarvitse tehdä itse, ajatuksena 
”niin kuin ennen on aina tehty”.

Jokaisella tilalla riittää haasteita ja vaikeitakin asioita joutuu 
kohtaamaan. Pyri vaikuttamaan vaikeisiin haasteisiin ennalta 
ehkäisevästi. Älä jää yksin vaikeitten asioiden kanssa, vaan ole 
rohkeasti yhteydessä meihin asiantuntijoihin. Me olemme teitä 
varten, oli ongelma tai askarruttava asia millainen tahansa.

Mittaa, vertaile ja tutki työsi tuloksia, mutta muista jokainen 
tila ei välttämättä onnistu samoissa asioissa. Mitä mittaat sitä 
voit parantaa on vanha lause vuosien varrelta.

Tunne eläimesi ja peltosi. Jokainen lehmä ja peltolohko ei 
tuota tulosta samalla lailla, vaikka sen kuinka ruokkisi ja 
lannoittaisi samoilla eväillä.

Ota lapset mukaan jokapäiväiseen työhösi, näin saatte siirret-
tyä sitä omaa arvokasta osaamistanne  lapsille. 

Arvosta ja kehu työsi tärkeyttä lapsille, aivan kuin te saitte 
omilta vanhemmilta oppia ja kannustusta jatkamaan arvokasta 
maanviljelijän työtä.

Muista myös puolisosi, itsesi ja oma jaksamisesi. Te ette ole 
koneita vaan joskus voi olla jouten ja käydä lomalla, tai vaikka 
käydä kahden kesken syömässä jossain tilan ulkopuolella.

Terveisin,

ARJA KANANOJA 
kasvintuotannon asiantuntija, nurmi, luomu

ProAgria Etelä-Pohjanmaan asiantuntija Arja Ka-
nanoja on ollut tilan  asiakasvastaavana jo vuo-
sia. Ajan saatossa asiantuntijalle on muodostunut 
tilan kanssa luottamuksellinen vuorovaikutus. 
Sukupolvenvaihdoksessakin tila kääntyi ProAg-
rian asiantuntijoiden puoleen. 

– Monia muitakin asioita, kuten esimerkiksi 
tukihakemukset, on ollut helppo antaa asiantun-
tijoiden tehtäväksi, kertovat Kirsi ja Juha.

– Tuki– ja viljelyasioissa tapahtuu muutoksia 
ja tulee uusia säädöksiä vuosittain. Sen ajan mitä 
itseltä kuluisi muutosten seuraamiseen ja tietojen 
varmistamiseen voimme käyttää tilan töihin, ja 
joiden onnistumisella on suuri merkitys loppu-
tulokseen, pohtivat Juha ja Kirsi.

On ollut helppo ostaa  
palveluja muualta

Mietteitä ja  
rohkaisevia ajatuksia
tilalle kerrottavaksi tulevaisuuden varalle
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PIRKKO JA TUOMO PÄÄKKÖSEN tilalla siirryttiin automaatio-
lypsyyn syksyllä 2017. Uuden pihattonavetan myötä tuli 
paljon uutta tekniikkaa omaksuttavaksi parsinavetan jäl-
keen. Päivittäiset lypsyrutiinit tulivat tutuiksi. Syksyllä 
2018 mietittiin ruokintataulukoita. Avuksi otettiin Tuottavat 
ruokintataulukot –täsmäpalvelu.

JENNA KAREN TULI tekemään automaattisia ruokintakäyriä oh-
jelmaan. Asetukset ovat olleet niin toimivat, ettei niitä ole sen 
jälkeen tarvinnut muutella. Tavoitteena olikin mahdollisimman 
automaattinen houkutusrehun jako ja se onnistui. Tilakäynti-
muistioon on tallennettu ohjeet, joihin voi myöhemmin palata.

SEOSRUOKINTAA PITÄÄ SÄÄTÄÄ säilörehujen vaihtuessa, jotta 
robotin ruokinnan pitää olla automaattista. Väkirehu prosentti 
halutaan pitää kohtuullisena, koska halutaan välttää ruokinnal-
liset ongelmat. Säilörehun käytön optimointi on taloudellisesti 
kannattavaa. 

SINI KUIRI
Kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat

AULI YLI-RAHNASTO
Kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat

Ketoosikekrien satoa

Tiesitkö?

Tuomo Pääkkösen tilalla 
siirryttiin automaatiolypsyyn 
syksyllä 2017.

Täsmäpalvelulla 
helpotusta robotti-
tilan arkeen

Ruokinnan ohjausta täydentävien täsmäpalveluiden avulla laitamme pro-
jektinomaisesti kuntoon tuotannon eri osa-alueita olemassa olevaa tietoa, 
yhdessä tehtyjä havaintoja ja hyviä käytäntöjä yhdistäen. Näin voimme 
ratkaista ja ennakoida tuotannon pullonkauloja. Voit nyt laittaa kuntoon 
ruokinnan eri osa-alueita Neuvo 2020 -rahalla. Käytössäsi on 10 000 euroa 
vuoden 2020 loppuun saakka.

Luomumaitoseminaarissa  
talouden äärelle

TIINA PELTONEN
Kotieläintuotannon asiantuntija, 
luomu ja hankkeet

Luomutilojen kannattavuus on pääpiirteittäin ollut viime vuosina hyvä, 
mutta muuttuva maatalouspolitiikka maalaa uhkakuvia myös luomun 
ylle. Kaksipäiväisen seminaarin ohjelmassa on luvassa tuhti tietopaketti 
taloutta, tehokkuutta ja tilavierailu. 

Talous puhuttaa uusiutuvassa tukipolitiikassa ja luomuasetuksessa. 
Tulevaisuuden ruokatrendeistä keskustellessa nähdään luomumaito-
tuotteilla edelleen olevan jalansijaa markkinoilla. Seminaarin illallisen 
yhteydessä palkitaan ensimmäistä kertaa menestyneitä luomumai-
totiloja. Luomutilat ovat yleensä jääneet tuotosseurantaan liittyvissä 
tunnustiloissa tavanomaisten tilojen jälkeen, mutta saavuttavat todella 
hyviä tuloksia omassa tuotantosuunnassaan. 

LISÄTIETOJA: WWW.PROAGRIA.FI/EP/TAPAHTUMAT
Tapahtuma on osa Luomumaidontuotannon kehittämishanketta, jota 
toteutetaan ProAgria Etelä-Pohjanmaan sekä Österbottens Svenska 
lantbrukssällskapetin alueilla.

28.11.2019 - 29.11.2019

KETOOSIKEKRIT OLIVAT SEINÄJOELLA VIIME KUUSSA. Saimme päi-
vien aikana eväitä lypsylehmän onnistuneeseen umpikauteen 
ja poikimisen aikaan. Näinä ajanjaksoina pystyt vaikuttamaan 
suuresti kuinka terveitä ja tuottavia lehmäsi ovat varsinaisen 
tuotoskauden aikana. 
Paneelikeskustelussa panelistit nostivat esiin onnistuneen um-
pikauden aineksia. Rehujen analysointi ja suunniteltu ruokinta 
paitsi takaavat umpilehmälle sopivan energian, valkuaisen ja ki-
vennäisaineiden saannin, myös auttavat pitämään kuntoluokan 
kohdallaan. Hyvän syöntikyvyn ylläpitäminen umpikaudella on 
tärkeää. Mikäli umpi- ja tuotoskauden rehustukset eroavat suu-
resti toisistaan, on totutus tuotoskauden rehuihin tarpeen, jotta 
pötsi toimisi parhaalla mahdollisella tavalla tuotoskauden alussa.

TUOTOSKAUDELLA RUOKINNAN ESTEIDEN poistaminen ja hyvän 
syöntikyvyn ylläpito ovat suuressa roolissa ketoosin ennalta-
ehkäisemiseksi. Vastapoikineiden lehmien tarkalla ja rutii-
ninomaisella seurannalla huomataan mahdolliset ongelmat 
jo varhaisessa vaiheessa. Pelkkä seuranta ei kuitenkaan riitä. 
On oltava riittävästi aikaa ja työkaluja nopeaan reagointiin. Jos 
haasteita on paljon, vainoireiden hoitamisen sijaan kannattaa 
miettiä ongelmien juurisyitä. 

p.s. Kaikki Mama-hankkeen aikana tuotettu materiaali
www.proagria.fi/mamahanke
Mama-hanke
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Ketoosin äärellä 

SEIJA PERASTO / terveydenhuoltoeläinlääkäri  /  maito- 
tilat /  ProAgria Etelä-Pohjanmaa  /  p. 043 824 8030

Voit lähettää lisää kysymyksiä nautojen terveyteen liittyen osoitteeseen: seija.s.perasto@proagria.fi

S
iirtymäkauden lehmä eli lehmä, 
joka on poikimisen tienoilla 
(+/- kolme viikkoa poikimi-
sesta) käy läpi paljon fyysisiä 

ja aineenvaihdunnallista muutoksia. 
Umpilehmästä tulee maitoa tuottava 
lehmä ja vatsaontelosta poistuu vasik-
ka poikimisessa. Sen jälkeen energian 
tarve kasvaa, koska lehmällä tärkein 
energian lähde eli glukoosi ohjautuu 
voimakkaasti utareeseen maidon lak-
toosin raaka-aineeksi. Energian tarve 
on niin valtava, että sitä voidaan verrata 
päivittäiseen maratooniin. 

Tähän hommaan sopeutuminen vaatii 
varasuunnitelman. Lehmällä varasuunni-
telma on energian saaminen ketoaineista, 
jotka ovat peräisin rasvakudoksesta. Täs-
sä energiantuottotyössä maksalla on iso 
rooli. Ongelma vain on se että, jos keto-
aineiden tuotto on hyvin voimakasta, niin 
maksa alkaa rasvoittua ja lopulta lakkaa 
toimimasta. Tähän ongelmaan voidaan 
päästä jäljille vain avaamalla lehmä ennen 
matkaa Honkajoelle. 

MITTAUS TÄRKEÄÄ
Aina kuitenkaan ketoosilehmät eivät sai-
rastu niin vakavasti. Tauti on piilevä 80 
%:sti, mutta se lisää riskiä monille kalliille 
taudeille, kuten juoksutusmahan sairauk-
sille ja kohtutulehduksille. Piilevyyden 
takia olisi tärkeää mitata ketoainepitoi-

suuksia (betahydroksi- eli BHB-pitoi-
suuksia) säännöllisesti riskilehmiltä eli 
vasta poikineilta kerran viikossa ensim-
mäisen kolmen viikon ajan. 

Paras väline tähän ovat veritestit, mutta 
maitotestienkin tarkkuus ja herkkyys ovat 

kohtuullisen hyviä. Tärkeää on kuitenkin 
käyttää mittausvälinettään käyttöohjei-
den mukaan. Hyperketonemia lehmät eli 
lehmät, joilla veren BHB-pitoisuus ylittää 
yli 1,2 mmol/l pitää hoitaa ja siirtymä-
kauden lehmien managementtiä pitää 
muuttaa, jos ketoosien esiintyvyys on yli 
15 % riskilehmien ryhmässä.

MITEN KETOOSILEHMÄ HOIDETAAN? 
Nestemäisen puhtaan propyleeniglyko-
lin ( 300 ml) anto kolmen-viiden päivän 
ajan suun kautta on osoitettu tehokkaaksi 
hoitokeinoksi. Tämä voidaan tehdä an-
nostelupistoolilla tai letkuttamalla. Let-
kuttamisen etu on se, että jos lehmä kärsii 
vaikkapa juoksutusmahaoireista tai pöt-
sihäiriöstä, niin näihin tauteihin sopivia 
aineita voidaan letkuttaa myös propylee-
niglykokolin kanssa. Lisäksi voidaan an-

taa samalla reilusti vettä. Vedensaanti on 
tärkeää ennaltaehkäisyä. 

Muita keinoja ovat energian saan-
nin rajoittaminen ummessaolokaudella 
ja stressin vähentäminen pienemmällä 
täyttöasteella ryhmänvaihtojen aikana, 
ja ylipäätään ryhmän vaihtojen minimoi-
minen siirtymäkaudella. Lämpöstressin 
välttäminen suihkujen ja tuulettimien 
avulla sekä kärpästorjunta ovat myös erit-
täin tärkeitä. Tuotoskauden alussa ketoo-
sia ehkäisee hyvä pötsiterveys riittävien 
kuitujen saannin avulla ja toisaalta riittävä 
tärkkelyksen saanti. Ensikoita kannattaisi 
poikimisen jälkeen pitää omana ryhmä-
nään.

MITÄ KETOOSI MAKSAA? 
Suurimmat kustannukset muodostuvat 
epäsuorista kustannuksista, kuten tiineh-
tyvyyden heikentymisestä, poistoista ja 
maidon menetyksestä tulevalla tuotos-
kaudella. Jos laskelmissa huomioidaan 
myös ketoosi liitännäissairaudet kuten 
juoksutusmahasairaudet ja kohtutuleh-
dus niin kustannus per lehmä nousee n. 
250 euroon per lehmä. 

Jos esimerkiksi karjassa on 100 
poikimista ja ketoosin esiintyvyys 
40 % (keskimäärin karjoissa tätä ta-
soa), ketoosin kokonaiskustannus on 
100x0,40x250 euroa=10 000 euroa.

HYVÄ PÖTSITERVEYS  
EHKÄISEE KETOOSIA. 

VILJAVUUSTUTKIMUKSEN
TULOKSET KOLMESSA VIIKOSSA
ilman lisämaksua
Hyödynnä veloitukseton näytteiden keräilypalvelumme n.130 eri maatalouskaupasta: 
www.eurofi ns.fi /agro/yhteystiedot/

Kysy maanäytteenottoa: Johannes Ritola puh. 050 5340155

P.  015 320 400 • PL 500 (Graanintie 7) • 50101 Mikkeli 
P.  044 5885 262 • Nuottasaarentie 17 • 90400 Oulu 

www.viljavuuspalvelu.�  • www.suomenymparistopalvelu.� 
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V
ihreä nautatilojen perus-
kallio, eli nurmi huojuu 
tuulessa ja pääskyset syök-
sähtelevät sen yllä keräten 

ateriaansa. Kesä oli haastava, vaikka 
sateita keväällä saatiinkin. Heinä-
kuussa ja elokuun alkupuolella ei 
nurmi monissa paikoissa juurikaan 
kasvanut. Toisaalta ensimmäinen 
sato oli monella onneksi runsas. 
Parin haasteellisen vuoden jälkeen 
on tosissaan alettu miettiä, miten 
saadaan lihanaudoille tuotettua riit-
tävästi korkeatasoista rehua haas-
teellisimpinakin vuosina, kun viljan 
hintakin voi olla aika korkea.

LAIDUNNUKSESTA
Laidunnus on emotiloilla tosi tärkeä 
asia, varsinkin luomuemotiloilla. 
Laiduntavan naudan näkeminen on 
myös tärkeä asia kuluttajille, jotka 
eivät muuten juurikaan tapaa "oi-
keita" nautoja. Laitumien riittävyyttä 
saatiin taas tänä vuonna parannet-
tua yksivuotisilla kasveilla heinä-
kuulla, kun nurmien kasvu hiipui.

UUSIA TILOJA JA INVESTOINTEJA
Uusia emolehmätiloja on aloittanut 
ja siirtynyt toisista tuotantosuun-
nista. Investoinnin kustannuksiin 
on havahduttu, suuret kustannukset 
ovat liian suuri taakka tuotannolle 
(kuitenkaan unohtamatta tärkeää 
toiminnallista suunnittelua). Huo-
miota on kiinnitettävä vielä enem-
män eläinainekseen ja siihen, että 
saadaan pihatto nopeasti täyteen ja 
tuotantoon. Tärkeä on myös muis-

taa, että emolehmät tarvitsevat pal-
jon rehu- ja laidunalaa. Vinkkinä 
esimerkiksi laitumen uusinnassa 
on huomioitava, että suojaviljaa ei 
saa ensimmäisenä vuonna laidun-
taa kuin korkeintaan kevyesti. Hyvä 
vaihtoehto on elokuussa nurmen 
uusinta, kun kosteutta jo alkaa ol-
la ja loppukesän lämpöä on vielä 
jäljellä.

Lihanautatiloilla investoinnit 
ovat aika lailla jäissä, kun on vasi-
koista pulaa. Lihanautatilat tekevät 
nyt remontteja ilmanvaihtoon eläin-
ten olojen parantamiseksi. Kennoik-
kunoilla ja ilmastointihormeilla on 
korvattu koneellista ilmanvaihtoa 
sähkönkin säästö mielessä.

MERCOSUR-SOPIMUKSET
Naudanlihantuotannossa huoles-
tuttaa käsittelyssä olevan Mercos-
ur -sopimuksen tuomat haasteet 
Suomessakin. Miten tuontilihojen 
hinnat mahdollisesti vaikuttavat 
Suomessa lihan markkinoihin. 
Toivottavasti suomalaiset kuluttajat 
ymmärtävät oman maan turvallisen 
ja puhtaan lihan arvon. Myös hiilen 
sidontaan liittyen on jo kyllästymi-
seenkin asti uutisointia, kuinka pu-
nainen liha on huonoin vaihtoeh-
to. Itse kuitenkin kaipaisin kovasti 
kokonaisvaltaisempia tutkimuksia 
ja tuloksia ilmasto vaikutuksista 
muustakin kuin hiilensidonnasta. 
Sekä vertailua kokonaisvaltaisesti 
esim. kuluttajien kulutuksesta, eikä 
yksinomaan ruoasta. 

Ajankohtaista 
naudanlihantuotantoon

URPU TANNER-KOOPMANS 
Kotieläintuotannon asiantuntija, naudanlihantuotanto ja luomu 

M
aatalouteen ja ilmastonmuutokseen liittyy 
paljon ristiriitaista puhetta ja avoimia kysy-
myksiä. Keskustelu kaipaa ajankohtaista ja 
paikkaansa pitävää tietoa. Maatilojen ilmas-

totoimet pohjautuvat jo vuosikymmeniä sitten aloitet-
tuun järjestelmälliseen ympäristötyöhön. Nyt on vain 
kysymys siitä, miten toimenpiteitä voidaan tehdä vielä 
paremmin, kohdistetummin ja täsmennetymmin, jotta 
kasvihuonekaasupäästöjä voidaan edelleen vähentää ja 
hiilen sidontaa lisätä.

– Ratkaisevia toimia ovat maan hyvästä kasvukun-
nosta huolehtiminen ja sen vaaliminen, sadontuoton 
ja tuotosten parantaminen sekä turvepeltojen ilmasto-
viisaat viljelymenetelmät. Lisäksi viljelykierto ja kasvi-
peitteisyys, muokkausmenetelmien valinta, tuotanto-
panosten tarkennettu käyttö, lannan käsittely, eläinten 
ruokintastrategiat ja eläinaineksen kestävyys sekä ener-
giaratkaisut ovat keskeisiä, toteaa johtava asiantuntija 
Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitosta.

– Maatiloilla on ratkaisun avaimet tavoitellessamme 
ilmastoneutraalisuutta. Perustana ovat kasvavan kas-
vin yhteyttäminen ja maaperän hiilensidonta. Tieto on 
tarpeellista paitsi viljelijälle myös meille kaikille, jotta 
voimme edetä kannattavasti ilmastonmuutoksen hil-
linnässä ja siihen sopeutumisessa, kuvaa Ilmastoviisas 
maatalousyritys -kirjan yksi kirjoittaja ympäristöjohtaja 
Liisa Pietola MTK:sta.

VASTUULLINEN KOKONAISUUS
Uutuuskirjassa käsitellään laajasti ilmastonmuutok-
sen ja maatalouden suhdetta, peltoviljelyn, kotieläin-
tuotannon ja energiankäytön näkökulmista. Lisäksi 
hahmotetaan myös metsän ja ruoan merkitystä ilmas-
tonmuutoksessa. 

– Kokonaisuutena voidaan sanoa, että ilmastoviisas 
maatila on hyvin hoidettu kokonaisuus, koska siihen 
tarvitaan monien eri asioiden yhteensovittamista ja 
asioiden ammattitaitoista hoitoa. Voidaan syystä sanoa, 
että suomalaisen ruoan valinta on ilmastoteko, toteaa 
Peltonen.

– Ilmastoviisas maatilayritys -kirja antaa hyviä eväitä 
viljelijöiden ilmastotyöhön ja kokoaa hajanaisina pie-
ninä pirstaleina ollutta ilmastotietoa yhteen pakettiin, 
toteaa Luonnonvarakeskuksen Ilmastonmuutos maa-
taloudessa -hankkeen koordinaattori Riitta Savikko.

Uusi Ilmastoviisas maatilayritys -tietokirja nostaa 
ilmastokeskusteluun tiloilla tehtävät, konkreettiset il-
mastotoimenpiteet. Kirja vastaa hämmennykseen ja 
ristiriitaisten väitteiden ympärillä pyörivään ilmas-
tokeskusteluun kokoamalla yhteen alan uusimman, 
tutkitun tiedon. Kirja julkaistaan osana ProAgrian ja 
Luonnonvarakeskuksen Tieto tuottamaan -kirjasarjaa. 

Kirja on tilattavissa ProAgrian verkkokaupasta:  
www.proagriaverkkokauppa.fi

Maatilojen ilmastotoimet 
on aloitettu 
vuosikymmeniä sitten

Etelä-Pohjanmaalla on uusia emolehmätiloja, joista osa on tuotantosuunnanvaihtajia.
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Vaasan, K-ryhmä ja ProAgria 
käynnistävät stipendihaun 
maanviljelijöille

K-ryhmän valikoimaan ovat jo vuodesta 2015 lähtien 
kuuluneet Tuottajalle kiitos -tuotteet, joiden myyntihinnasta 
osa tuloutetaan suoraan alkutuottajille. Vaasan on 
toimintamallissa mukana kolmella leipätuotteella. Yhteistyön 
tavoitteena on antaa tuottajalle aito kiitos laadukkaan 
viljan tuottamisesta sekä vastuullisuudesta koko ketjussa. 
Tuloutukset tehdään stipendein, joita voivat hakea kaikki 
suomalaiset viljelijät. Haku on auki ja avoinna 30.11. saakka.

S
ekä K-ryhmä että Vaasan haluavat 
edistää viljan arvoketjua tukemalla 
leivän alkutuotantoa, eli viljelijää. 
Tuottajalle kiitos -yhteistyössä on  

tarkoitus jakaa rahallista tukea mahdol-
lisimman suoraan ja hyödyllisellä tavalla. 
Siksi Vaasan järjestää yhdessä K-ryhmän ja 
ProAgrian kanssa kaikille Suomen viljelijöille 
avoimen Vaasan Tuottajalle Kiitos -viljelijäs-
tipendihaun.

– Suomalainen ruoka on tärkeää niin 
meille kuin asiakkaillemme. Tuottajalle kii-
tos -tuotteet tarjoavat kuluttajille mahdolli-
suuden tukea suomalaisia viljelijöitä hyvin 
suoraviivaisesti. Näiden tuotteiden myynnistä 
kertyvä tukiraha tuloutetaan tuottajille eri 
tavoin, Vaasanin tuotteiden kohdalla stipen-
dihaulla, jonka avulla haluamme yhdessä 
osallistua suomalaisen viljelyn kehittämi-
seen”, kertoo K-ryhmän päivittäistavarakau-
pan toimialajohtaja Ari Akseli.

Jokaisesta Vaasanin Tuottajalle kiitos 
-leivästä ohjataan 15 senttiä alkutuotannon 
tukemiseen. Leipien myynnillä arvioidaan 
kertyvän 80 000 euroa vuodessa viljelijöille 
jaettavaksi. Jaettavat stipendit ovat suuruu-
deltaan 5 000–10 000 euroa per hakija, ja 
stipendejä jaetaan vähintään viisi kappaletta, 
kaksi kertaa vuodessa.

– Haluamme stipendihaun avulla tarjota 
viljelijöille uudenlaisen mahdollisuuden kas-
vattaa omaa osaamistaan ja toteuttaa uusia 

innovaatioita. Stipendit on tarkoitettu vilje-
lyyn tai jatkojalostukseen liittyvien innovaa-
tioiden kehittämiseen ja testaamiseen sekä 
investointien tukemiseen, selventää Vaasan 
Oy:n kaupallinen johtaja Minna Cousins.

MITEN STIPENDIN SAAJAT VALITAAN?
Stipendihakemuksessa esitetyn idean on 
oltava hakukriteerien mukainen, toteutus-
kelpoinen ja tähdättävä suomalaisen viljelyn 
kehittämiseen. Lisäksi hakijan tai hakijoiden 
toivotaan olevan aktiivisia viljelijäyhteisön 
jäseniä. Stipendin saajat valitsee asiantunti-
jaraati, jossa on mukana edustajia Vaasanilta, 
ProAgriasta, K-ryhmästä, MTK:sta sekä Lant-
männen Agrosta.

– ProAgria on stipendiohjelmassa muka-
na, sillä haluamme tukea viljelyn kehitty-
mistä Suomessa ja auttaa teollisia toimijoita, 
kuten Vaasania, luomaan läheistä suhdetta 
alkutuotantoon. Jos stipendihaussa nousee 
hyviä kehittämisideoita, pystymme valtakun-
nallisena toimijana levittämään niitä laajalle 
ja viemään niitä tehokkaasti eteenpäin. Nyt 
on mahdollisuus ajatella isosti ja toteuttaa 
merkittäviä innovaatioita, sillä tukea voi saa-
da jopa 10 000 euroa”, kannustaa ProAgria 
Keskusten Liiton markkinointi- ja viestintä-
johtaja Suvi Anttila.

VAASAN TUOTTAJALLE KIITOS 
-VILJELIJÄSTIPENDIHAKU

Stipendien hakuaikaa on marraskuun loppuun 
saakka, ja hakeminen onnistuu helposti 
verkkolomakkeella osoitteessa: proagria.fi/
viljelijastipendi. Ensimmäiset Tuottajalle kiitos 
-stipendit maksetaan viljelijöille tammikuussa 
2020. Valituille hakijoille ilmoitetaan valinnasta 
henkilökohtaisesti ja heidän kanssaan tehdään 
käytännönläheinen sopimus toteutuksesta 
ja raportoinnista. Stipendejä myönnetään 

kaksi kertaa vuodessa ja seuraava stipendien 
hakukierros alkaa vuoden 2020 alussa. Kullakin 
hakukierroksella jaettava kokonaissumma on 
riippuvainen Tuottajalle kiitos -leipätuotteiden 
myynnistä.

VAASANIN TUOTTAJALLE KIITOS  
-TUOTTEET:

 Vaasan Tuottajalle Kiitos Kauravehnäviipaleet
 Vaasan Tuottajalle Kiitos 100 % Ruis
 Pirkka Setsuuri (Tuki 20 c)
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TUKITAULUKOT

Kotieläintuet vuonna 2019 C1-C2 alueella 22.1.2019 tiedon mukaan

C1 C2

Viitemääräyksiköt 1-146 173

yli 146 menevät yksiköt 71

Viitemääräyksiköt 1-170 150

yli 170 menevät yksiköt 61

Sika-siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki 
euroa/viitemääräyksikkö

Sika-siipikarjan tuotannosta irrotettu tuki edellyttää, 
että tilalla on sika-siipikarjatuen viitemäärä.

Tuen ehtona on, että tilan keskimääräinen eläintiheys v. 2019 
on vähintään 0,35 ey/ha eli v. 2019 eläinyksiköiden suhde 
vuoden 2019 peltoalaan on vähintään 0,35 ey. Eläinyksikkö-
laskentaan käyvät muutkin kotieläimet kuin siat ja siipikarja. 
      

Eläin Eläinyks.

Sonnit 6-20 kk 0,6

Lehmät, muut naudat yli 2 v 1

Muut naudat 6 kk-alle 2v 0,6

Lampaat, uuhet 0,2

Vuohet, kutut 0,2

Sonnit, härät, lehmät,  
muut naudat yli 2 v

1

Sonnit, härät,  
muut naudat 6 kk-alle 2v

0,6

Sonnit, härät,  
muut naudat alle 6 kk

0,4

Emakot 0,5

Muut siat 0,3

Vieroitetut porsaat 0-3 kk, 
ikäluokasta 2/3

0,3

Karjut 0,3

Lampaat, uuhet 0,2

Pässit 0,2

Karitsat yli 3 kk 0,06

Vuohet, kutut 0,2

Pukit 0,2

Kilit yli 3 kk 0,06

Muu siipikarja (kalkkunat) 0,03

Muu siipikarja (hanhet,ankat 
sorsat, fasaanit)

0,03

Broilerit 0,007

Munivat kanat 0,014

Emolinnut 0,03

Emolinnut (broileri) 0,02

Emolinnut (kalkkuna) 0,05

Hevoset yli 6 kk 1

Ponit yli 6 kk 1

Luonnonhaittakorvauksen (LHK) 
ja ss-tuen ey-kertoimet

Siipikarjalla ja hevosilla kuukausittainen 
kirjanpito, joka toimitettava kuntaan 
alkuvuodesta 2020 

Pohjoisen tuen 
eläinyksikkökertoimet 2019

1)  
EU-nauta-
palkkio €/

eläin/vuosi

1) 
EU teuras-

karitsa ja  
-kilipalkkio/ 

eläin

2)

Pohjoinen 
tuki €/eläin- 

yksikkö/
vuosi

2) 
Pohjoinen 

tuki €/eläin- 
yksikkö/

vuosi

5)  
Pohjoinen 

tuki/ eläin/
vuosi

5)  
Pohjoinen 

tuki/ eläin/
vuosi

  2)  
Pohjoinen 

teuraseläin 
tuki €/eläin

Tukialue C1-C2 C1-C2 C1 C2 C1 C2 C1-C2

Sonni 3) 160 567 567 340 340

Emolehmä 165 322 322 193 193  

Emolehmähieho 4) 165 322 322 193 193

Teurashieho 304

Uuhi 6) 370 376 74 75

Teuraskaritsa 7) 28

Kuttu  8) 768 787 154 157  

Teuraskili 9) 28

Maito  senttiä/kg  *) 7,3 8,0

*) Tukea maksetaan 90%:lle tuotannosta. Lopullinen tuki senttiä/kg päätetään alkuvuonna 2020 ja maksetaan ns." jälkitiliä".

1)   Tukitasoina lausuntopyynnöllä olevat ennakoidut tukitasot.

2) Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavasta pohjoisesta tuesta.

3)    Sonnien tukikelpoisuusaika pohjoisessa tuessa sama kuin EU-palkkiossa, 6-20 kk, tukeen oikeuttavia ey:tä ei kerry 
20 kk:n jälkeen.

4)    Emolehmähiehoilla ei enää EU-palkkiossa 40 %:n enimmäismäärärajoitusta, vaatimuksena rotu ja käyttötarkoitus. 

5)   Tuki laskettu 6-20 kk ikäistä sonnia ja 8-24 kk emolehmähiehoa kohden, jotka 0,6 ey.

6)    Lampaille C-alueella vain pohjoinen tuki. Ei enää uuhikiintiötä eikä pitoaikoja, mutta uuhia pitää olla keskim. 4,0 ey 
eli 20 eläintä. Tukea maksetaan korkeintaan v. 2019 syntyneiden karitsoiden lukumäärää vastaavalle uuhimäärälle.

7)    Maksetaan v. 2019 teurastetuista enintään 12 kk:n ja vähintään 18 kg:n teuraspainoisista karitsoista. 

8)    Vuohia vähintään keskim. 20, oltava maidontuotantoa keskim. 400 litraa/vuosi. Maidontuotannosta on pidettävä 
kirjanpitoa päivittäin.

9)    Maksetaan v. 2019 teurastetuista enintään 12 kk:n ja yli 10 kg:n teuraspainoisista kileistä.

Hevosille ei enää makseta pohjoista tukea. Hevoset kerryttävät kuitenkin eläinyksiköitä luonnonhaittakorvauksen kotieläin- 
korotukseen sekä sika-siipikarjan tuotannosta irrotettuun tukeen.
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Mietityttävätkö 
tukiehdot ja tilan 

tulevaisuus? Pyydä 
meiltä apua tulevan 

pohdintaan.

Ohra, 
kaura, 
vehnä,  

peruna, 
nurmet 

ym.

Ruis 

Tattari,  
maissi,  
kuitu-

pellava,  
kuitu- 

hamppu  
ym.

"Rypsi,  
rapsi,  

herne +  
muut  
valk.  

Kasvit"

Valkuais-
kasvus-

tot  
(Viljaa alle 

50 %)

Tärkke-
lys-

peruna

Sokeri-
juurikas

Kumina 
ja muut 

siemen-
maus-

teet

Avo-
maan 

vihan- 
nekset

Moniv. 
Puutar-
hakasvit 

Suoja-
vyöhy-

ke-nurmi 
(max.  
25  %)

Luonn. 
hoito- 
pelto-
nurmi 
(max. 

5%)

Mmp 
lintu,  
riista, 

maisema, 
niitty 

(max. 15%)

Kesanto 
(max. 
25%)

Perustuki 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

Viherryttämistuki 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Peltokasvipalkkio 60 60 560 90

Luonnonhaittakorv., 
kasvitila 

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

Luonnonhaittakorv., 
kotieläintila

302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302

Ympäristökorvaus, 
rav.t.pide

54 54 54 54 54 54 54 200 200 200 450 100 300

Sokerijuurikkaan 
kans. tuki

350

Pohjoinen tuki 75 75 75 45 150 150 400

Yht., kasvitila 469 604 544 604 514 1179 1 059 615 1 015 615 865 515 715 415

Yht., kotieläintila 529 664 604 664 574 1239 1  1 1 9 675 1 075 675 925 575 715 475

Kans. Pohj. nuoren 
viljelijän tuki

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

EU:n nuoren 
viljelijän tuki

54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54

C2-alueen yleinen 
hehtaarituki

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Eräitä ympäristökorvauksen valinnaisia lohkokohtaisia toimenpiteitä 
(Toimenpiteisiin voi sisältyä maksurajoituksia)

Lietelannan sijoittaminen 40 €/ha

Org. aineksen kierrättäminen 40 €/ha

Säätösalaojitus 70 €/ha

Säätökastelu 250 €/ha

Kerääjäkasvit 100 €/ha

Talviaikainen kasvipeitteisyys 4 - 54 €/ha

Saneerauskasvit 300 €/ha

Arvio pinta-alatuista vuonna 2019 C1- ja C2-alueella Tukitasot ovat arvioita, tasot voivat tarkentua kun lopulliset alat ovat tiedossa.

Sopisiko luomu tilallesi?
VALTION LOKAKUISESSA ta-
lousarvioesityksessä ker-
rotaan, että uusien luo-
musitoumusten rahoitus 
turvataan. Luomuun siir-
tyminen vaatii oman by-
rokratiansa, mutta on hyvä 
katsoa asiaa myös käytän-
nön viljelyn kannalta. Asi-
antuntijan kanssa voidaan 
käydä lävitse tilan pellot, 
konekalusto, rakennuk-
set, yhteistyökuviot yms. 

ja tehdä kartoitus, että on-
ko luomu varteenotettava 
vaihtoehto kokonaiskuvaa 
katsoessa. Kevääseen on 
yllättävän lyhyt aika, mut-
ta ajoissa tehty kartoitus 
antaa aikaa vaihtoehtojen 
pohtimiselle sekä käydä 
tarvittaessa luomuperus-
kurssi, joita järjestetään 
syksyn ja kevään aikana 
Seinäjoella.

NIKO LUIKKU
0400 297 245
Kasvistuotannon asiantuntija
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J
uha ja Suvi Luhtanen aloittivat 
maatalousyrittäjän uransa 2012. 
Silloin tehtiin sukupolvenvaih-
dos Juhan kotitilalla. Tämän 

jälkeen niin yritys kuin yrittäjätkin 
ovat kasvaneet ja kehittyneet omassa 
roolissaan. Kehitystä ovat ohjanneet 
tavoitteet, joita on asetettu eri pitui-
sille ajanjaksoille.

Sukupolvenvaihdoksen aikaan Luh-
tasilla oli 30 lehmää ja nuorkarja pääl-
le. Juha kävi tilan ulkopuolella töissä. 
Tulevaisuuden pohdinnoissa päädyt-
tiin kokopäiväisiksi maatalousyrittä-
jiksi, tämä tarkoitti myös rakennus-
investointia. Miettiessään yrityksen 
kehitykselle suuntaa hyödynnettiin 
keskusteluja asiantuntijoiden kanssa. 
Myös olemassa olevat resurssit, pelto 
ja työvoima, olivat tiiviisti mielessä. 
Pohdintojen lopputuloksena tuotan-
tosuunnaksi varmistui maidontuo-
tanto.

TAVOTTEITA MATKALLE
Kun yrityksen kartassa suunta oli sel-
keästi määritetty, pohtivat Juha ja Suvi 
matkalle tavoitteita. Tavoitteet olivat 

hyvin pitkälti investointeihin ja niiden 
aikatauluihin liittyviä. Lyhyen aika-
välin tavoitteina olivat muun muassa 
yksi lypsyrobotti, navetan remontti 
valmiiksi helmikuussa ja kesäkuussa 
tuotanto on täysillä matkassa. Pitkän 
aikavälin tavoitteena oli toinenkin lyp-

syrobotti kymmenen vuoden päästä. 
Tämä oli hyvä olla tiedossa jo heti 
alussa, koska näin navettasuunnit-
telussa voitiin ottaa huomioon myö-
hemmin tuleva laajennus. 

– Maailma ei tullut yhdellä nave-
talla valmiiksi eikä nälkä tyydytettyä. 
Kun yrityksen kehittämisen alkuun 
päästiin, seurasi sitä viiden rakennus-
vuoden oravanpyörä, Juha Luhtanen 
muistelee naurahtaen.

PYSÄHTYMISTAUKOJA
”Rakennusmatkalla” pidettiin myös 
pysähtymistaukoja. Pysähtymistauoilla 
tarkistettiin, ollaanko oikealla suun-
nalla, mutta samalla myös tarkennet-
tiin pitkän aikavälin tavoitteita. 

– Maatalousinvestoinnit ovat niin 
suuria, että lainojen takaisinmaksuai-
ka realisoi sen, että suunnitelmat pitää 
ulottua jopa 15 vuoden päähän, sanoo 
Juha Luhtanen. 

Lainamäärä on suuri, joten toimin-
taan tarvitaan järjestelmällisyyttä. Luh-
tasten tavoitteena oli sata lehmää ja sata 
hehtaaria.

– On helppo toimia, kun tietää mi-
tä kohti kulkea. Nyt kun peilaa tähän 
mennessä kertynyttä maatalousyrittä-
jän matkaa, monessa asiassa on onnis-
tuttu ja jossain asioissa myös epäonnis-
tuttu, Juha toteaa.

 Kokoluokan suhteen tavoite 
100/100 on saavutettu, tämän hetken 
työmäärä on maksimissaan ja ulkois-
tuksiakin on jo tehty. Kun Juha pohtii 
yrityksen strategiaa, kertoo hän, että 
kyllä strategiatyön alkuun on päästy. 
Tilanne on sama varmasti monella 
maatalousyrittäjällä. 

– On kuitenkin selvää, että strate-
giatyölle on tarvetta. On tarve selventää 
edelleen karttapohjaa jolla kuljetaan, ja 
tehdä tekemisestä järjestelmällisem-
pää.  

KEHITYSTÄ OVAT OHJANNEET 
TAVOITTEET, JOITA ON 
ASETETTU ERI PITUISILLE 
AJANJAKSOILLE.

Suunta 
yritykselle 
strategiatyön 
kautta

JUKKA JALOSEN VINKIT 
JOHTAMISEEN
YRITYSKOON KASVUN MYÖTÄ maatalousyrittäjän on siirryttävä 
käytännön tekijästä johtajan saappaisiin. ProAgria Etelä-Poh-
janmaan Johto-hankkeessa kehitetään kokonaisvaltaista joh-
tamisosaamisesta ja sparraamme heitä laatimaan strategiaa ja 
viemään se käytännön toimiksi. Lähtölaukaisuna hankkeessa 
pidettiin lokakuussa seminaari, jossa johtamisoppia kuultiin 
muun muassa valmentaja Jukka Jaloselta. Millainen on hyvä 
johtaja, Jukka Jalonen?

– Hyvä johtaja tuntee itsensä, ja tuntee omat alaisensa sekä 
heidän vahvuutensa. Vain sitä kautta pystyy samaan yksilöstä 
irti, kun tuntee jokaisen vahvuudet. Esimiehen rooli on auttajan 
rooli. Pitää jeesata porukkaa ja saada siitä paras irti, Jalonen 
muistuttaa.

– Esimiehen täytyy yrittää pitää hyvää henkeä yllä, kommu-
nikoida avoimesti ja olla tasapuolinen. 

Kuuntele lisää Jukka Jalosen ajatuksia Johtamisen äärellä -po-
dcastistamme. Jaamme linkit podcasteihin ProAgria Etelä- 
Pohjanmaan somekanavissa. 

Artikkeli on osa Johto-hanketta. 

Juha Luhtasen tilalla on käytetty paljon ProAgrian asiantuntijoita 
sekä investoinnin suunnittelussa että toteutuksessa. Nyt kun 
tuotanto on käynnissä, tiivis yhteistyö jatkuu. 
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PROAGRIA ON TUONUT käyttöösi yrityksen stra-
tegiaan erikoistuneet asiantuntijat. Strategia+ -kon-
sulttiverkosto muodostaa uudenlaisen, yrityskoko-
naisuutta strategisesti kehittävän palvelun. Yhteis-
työssä konsultin kanssa asiakas saa selkeän suunnan 
ja tiekartan toimintansa kannattavaan kehittämiseen. 

Kokemukset ja saavutetut tulokset ovat erittäin kan-
nustavia. Verkosto toimii valtakunnallisesti ja siinä on 
tällä hetkellä 15 strategiakonsulttia. Tulemme yrittä-
jän arkeen ja kuljemme yhteisen strategiaprosessin. 
Sekä matka että päämäärä ovat tärkeitä tässä työssä. 

KYSY LISÄÄ: 
antti.sipponen@proagria.fi

 

Strategia+ 
-konsulttiverkosto on 
käytössäsi

Vuosi lähenee loppuaan, mutta vielä ei ole aika talviunille. Nyt on aika 
summata mennyt kesä, että voi valmistautua tulevaan vuoteen. Keväällä 
ajankohtaista on karitsoinnit ja nurmiviljely. Karitsointeihin valmistautumi-
nen alkaa jo syksyllä, siitosuuhten ja pässin valinnalla ja astutuskaudella. 

1. Jos kuntoluokitus on tekemättä, sen aika on viimeistään nyt! Hyväkun-
toiset uuhet tuottavat hyväkuntoisia karitsoita.

2. Karkearehut on analysoitava, että ruokinnan pystyy suunnittelemaan 
ja toteuttamaan eläinten tarpeiden ja taloudellisuuden mukaan. Karkea-
rehuanalyysi kertoo myös nurmituotannon onnistumisesta. Onko valku-
aispitoisuus riittävä, jos ei, miksi? Jäikö lannoitus riittämättömäksi, oliko 
siemenvalinta lohkolle oikea, venyikö korjuu liian myöhäiseksi; jos vuodesta 
toiseen rehua ei tule riittävästi tai sen ruokinnallinen laatu on riittämätön, 
on syytä talven aikana pohtia missä mättää. 

Tähän kaikkeen on saatavilla apua: ProAgrian laaja asiantuntijaverkosto 
on käytössäsi. 

TUOTOSSEURANNAN ELÄINMAKSUT
Tuotosseurannan eläinmaksut laskutetaan marraskuun alussa. Laskutus on 
siirretty syksyyn, huomioiden tukimaksatukset. Eläinmaksut määräytyvät 
uuhiluvun mukaan, WebLammas rekisterin viime vuoden eläinmäärien 
perusteella. Jos maksuista on kysymyksiä ota yhteyttä.

LAMMASHANKE
Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan alueella on käynnistynyt Lammastilan 
tuotannontekijät, LaTu -koulutushanke. 
www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/latu
Ensimmäinen koulutus pidetään Keski-Suomessa, aiheena ruokinta. 

LAMPAIDEN HYVINVOINTIPÄIVÄ JÄRJESTETÄÄN HÄRMÄSSÄ 27.11. 
Koulutuspäivien lisäksi kootaan pienryhmät, jossa aiheisiin perehdytään 
syvemmin ja vaihdetaan arvokkaita käytännön kokemuksia.  Teeman mu-
kaisiin pienryhmiin ilmoittautuminen alkaa heti koulutuspäivän jälkeen.  
Lähde kouluttautumaan ja kehittämään tilaasi; tärkein pääomasi on tieto!

TILAA NYT TALVEN RUOKINTASUUNNITELMAT
Ruokintasuunnitelmia teemme tilauksesta toimistotyönä. Pyydämme 
lähettämään säilörehuanalyysi tiedot ja perustiedot sähköpostilla. 

Ajankohtaista lammastiloille

Sini Sillanpää
kotieläintuotannon 
asiantuntija, lammas- 
ja vuohituotanto

Milla Alanko-Olqvist
erityisasiantuntija,
lammas- ja 
vuohituotanto

Tehdään yhdessä 
Etelä-Pohjanmaasta
entistäkin paree!
Etelä-Pohjanmaalla on totuttu tekemään asiat isosti ja hyvin – just 
eikä melkein -mentaliteetilla. Mutta ei kai me ny tähän jäädä? 
Mitä seuraavaksi keksitään, jotta Etelä-Pohjanmaa olisi entistäkin 
paree?

Suomen suurimmassa kökässä haetaan ainutlaatuisia ideoita 
ja uusia menestystarinoita Etelä-Pohjanmaan kehittämiseksi. Nyt 
saa katsoa pitkälle ja kauas, yksin tai yhdessä.
Jaa oma hulluin, vaikuttavin tai tuorein ideasi allaolevalla lomak-
keella 30.11. mennessä. Paras idea voi voittaa jopa 5000 €!

#SUOMENSUURINKÖKKÄ
#ENTISTÄKINPAREE
#IDEAKÖKKÄ

LUE LISÄÄ:  www.epliitto.fi/ideakokka

ASIANTUNTIJAT

Kaikki ajankohtaiset tapahtumat osoitteessa

www.proagria.fi/ep/tapahtumat
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Etelä-Pohjanmaan vuoden 2019 maa-  
ja kotitalousnaiseksi Kirsti Pajuranta

P
itkän linjan maa- ja kotita-
lousnainen Kirsti Pajuranta 
on valittu Etelä-Pohjanmaan 
vuoden 2019 maa- ja kotita-

lousnaiseksi. Kirsti toimii kaluston-
hoitajana Seinäjoen maa- ja kotitalo-
usnaiset ry:ssä. 

HÄN ON OLLUT MUKANA maa- ja kotita-
lousnaisissa yli 50 vuotta. Johtokunnassa 
ja hallituksessa hän on ollut vuodesta 
1987 lähtien. Joka vuosi Kirsti tekee luke-
mattomia talkootunteja erilaisissa tapah-
tumissa kahvittaen ja paistaen makkaraa. 

– Kirsti on aina valmis lähtemään töi-
hin järjestön hyväksi.

Kirstin käsissä on syntynyt ja syntyy 
edelleen runsaasti villasukkia ja lapasia 
myyjäisiin ja erilaisiin tempauksiin, mm. 
armeijaan, ikäihmisille, seurakunnan vä-
hävaraisille, kertoo Seinäjoen maa- ja 
kotitalousnaisten yhdistyksen hallitus.

– Tunnemme Kirstin hiljaisena puur-
tajana, vaatimattomana, itseään esille 
tuomattomana henkilönä, joka kuiten-
kin osallistuu ja tekee paljon. Hän on aina 
ystävällinen ja toiset huomioon ottava.

MAA- JA KOTITALOUSTEN kalustonhoita-
jan tehtäviä Kirsti Pajuranta on hoitanut 
2006 vuodesta lähtien ja hoitaa edelleen. 

Kaluston vuokraus on lisääntynyt viime 
vuosina merkittäväksi ja siten työllistää 
Kirstiä paljon. Hän myös kuljettaa tapah-
tumiin kalustoja aina tarvittaessa. Run-
sas kaluston määrä vaatii huoltamista ja 
Kirsti vastaakin kaluston kunnosta. Ny-
kyään kalusto ei ole enää Kirstin kotona 
ja hän pyöräileekin usein luovuttamaan 
ja vastaanottamaan tavaroita.

KOTI- JA MAASEUTULEHDEN asiamie-
henä Kirsti on toiminut vuosikymmeniä 
vuoteen 2017 saakka. Seinäjoen maa- ja 
kotitalousnaiset ovat olleet VaPePan (va-
paaehtoinen pelastuspalvelu, muonitus) 
toiminnassa mukana. Kirsti Pajuranta on 
ollut muonittamassa kymmenien vuo-
sien ajan ja nykyisin hän toimii myös 
vastuuhenkilönä, joka kutsuu työntekijät 
muonitukseen aina tarvittaessa. Elämän-
työnsä Kirsti Pajuranta on tehnyt maati-
lan emäntänä Seinäjoen Alakylässä.

KIRSTI PAJURANTAA ehdotti Etelä-Poh-
janmaan vuoden 2019 maa- ja kotitalo-
usnaiseksi Seinäjoen maa- ja kotitalous-
naisten hallitus.

Etelä-Pohjanmaan maa- ja  
kotitalousnaiset

E
telä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaiset palkit-
sevat Vaasan kaupungin Vuoden maisemateos-
ta. Vaasan maisemateko on esimerkillinen, sillä 
kaupungissa on tehty vieraslajien torjuntatyötä 

hyvin laaja-alaisesti ja lukuisien eri tahojen avustuksella. 

VUONNA 2019 TORJUNTAA on tehnyt 19 yhdistystä kaiken 
kaikkiaan 29 eri kohteessa. Talkoolaisia oli mukana noin 120. 
Talkooväen lisäksi kaupungin työntekijät olivat mukana pois-
tamassa jättipalsamia yhteensä 52 eri kohteessa. Vaasassa on 
tehty pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti työtä vieraslajeja 
vastaan. Tälle työlle kaupunki on hakemassa jatkossa lisäksi 
myös EU-rahoitusta.

– Mainittavaa on myös se, että torjuntatyötä on tehty 
Kyrönjoen varrella, mistä vieraslajien torjunta on erityisen 
tärkeää vesistön siemenien tehokkaan levittämisen takia, 
kertoo maisemasuunnittelija Marika Turpeinen Etelä-Poh-
janmaan maa- ja kotitalousnaisista.

Vaasassa on hävitetty kitkentä- ja niittojätteet asianmu-
kaisesti. Näin on varmistettu, etteivät lajit pääse leviämään 
uusille alueille.  

– Vaasan kaupungin toimintamalli on esimerkillinen myös 
muille kunnille, sillä kaupunki  maksaa yhdistyksille rahallis-
ta korvausta tehdystä vieraslajien torjuntatyöstä. Avustuksia 
on maksettu yhteensä 10 800 euroa. 

VUODEN MAISEMATEKO 2019 -KILPAILUN teemana oli ”Suu-
ret suomalaiset vieraslajitalkoot”. Kilpailun arvioinnissa 
kiinnitettiin huomiota hoidon ja torjunnan jatkuvuuden 
turvaamiseen, teon vaikuttavuuteen ja osallistamiseen. Vaa-
san kaupunki kilpailee voittonsa ansiosta myös valtakun-
nallisesta Vuoden maisemateko -tittelistä, joka myönnetään 
marraskuussa. 

Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaiset

Joka ikinen jäsenyhdistystemme jäsen  
– tervetuloa seuraaviin tapahtumiin!

La 23.11.2019 klo 10-14 Sense-jäsenrekisterin 
apupaja. Piipahda Elinkeinotalolla (Huhtalan-
tie 2, Seinäjoki) ja selvitä pulmasi Sense-jä-
senrekisterin suhteen. Ellei yhdistyksellänne 
ole vielä Sensessä jäsenrekisteriään, voi ottaa 
jäsenlistat ja tietokoneen mukaan, ja tehdä sen 
pois kuleksimasta. Edellytämme, että jäsen-
yhdistyksemme siirtävät rekisterinsä Senseen 

järjestön yhtenäisyyden, viestinnän ja henki-
lörekisterilain pykälien täyttämisen vuoksi. 
Terhi Välisalo

Su 8.12.2019 klo 12-14 Glögitämme kaikki jäsen-
yhdistystemme jäsenet Seinäjoen Torikeskuk-
sessa, Jouluisilla maalaismarkkinoilla. Terve-
tuloa kaikki maa- ja kotitalousnaiset, maamies-
seuralaiset ja muut jäsenjärjestöjemme jäsenet! 
Samalla keräämme kävijöiltä mielen päällä 
olevia ruokatarinoita. Asta Asunmaa.

La 18.1.2020 klo 10-14 Eväitä yhdistysvuo-
teen! Jäsenyhdistysten luottamushenkilöiden 
koulutus. maamieseurojen, maa- ja kotitalo-
usnaisten ja muiden jäsenyhdistystemme pu-
heenjohtajat, sihteerit, rahastonhoitaja ja muut 
avainhenkilöt! E-P Elinkeinotalo, Huhtalantie 
2, Seinäjoki. Terhi Välisalo

Tervetuloa mukaan!

Seuraavat jäsenyhdistyksemme kokoontumisajot

Milla Mattila Kristiinankaupungin Härkmereltä 
valittiin johtokuntaan uudelleen ja hänen 
henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Miia 
Karhu Isonkyrön Lehmäjoelta. Uudeksi 
jäseneksi johtokuntaan nousi Leena Kauppai, 
Isokyrön Ylipäästä ja hänen varajäsenekseen 
Jenni Koski Seinäjoen Hanhikoskelta.

Etelä-Pohjanmaan  
maa- ja kotitalousnaisten 
johtokunnan jäsenet on valittu

Vuoden maisemateko 2019 
Vaasan kaupungille

Onnittelemme vuoden eteläpohjalaista maa- ja kotitalousnaista Kirsi Pajurantaa. 
Hän on ollut vuosien saatossa monessa järjestömme toiminnassa mukana. 
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PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAAN PALVELUPISTEET MAAKUNNASSA:

SEINÄJOKI Huhtalantie 2 (Elinkeinotalo)  ALAJÄRVI Kauppakatu 26  KAUHAVA Kauppatie 115  SUUPOHJA Teknologiapuisto 1  TUURI Tuurinkyläntie 2 (Avoinna sopimuksen mukaan)
Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@proagria.fi    www.proagria.fi/ep

Etelä-Pohjanmaa

YHTEYSTIEDOT

OMISTAJANVAIHDOS-, TILI- JA TEKNIIKKAPALVELUT
Pajula Timo, palvelupäällikkö .....................................................040 503 2650

OMISTAJANVAIHDOSPALVELUT
Kuja-Lipasti Olavi, erityisasiantuntija, 
yhtiöittäminen, omistajanvaihdokset, verotus ............................... 040 127 2420
Lampinen Samuli, erityisasiantuntija, 
omistajavaihdokset, kiinteistönarvioinnit ....................................... 040 526 0147
Ala-Luukko Kaija, talousasiantuntija .............................................040 832 3521

TILIPALVELUT
Autio Kaija, asiantuntija, tilipalvelut Kauhava .............................040 139 5597
Jaatinen Henriikka, asiantuntija, tilipalvelut Alajärvi ..................... 043 826 9463
Lehtinen Erja, asiantuntija, tilipalvelut Kauhajoki .........................043 827 2341
Palo Iida-Mari, asiantuntija, tilipalvelut Seinäjoki ............................ 041  730 1280
Sami Puska, asiantuntija, tilipalvelut Seinäjoki, Kauhajoki ............ 041  730 1684
Takala,Sanna, asiantuntija, tilipalvelut Alajärvi ............................040 554 2669
Tulisalo Elina, asiantuntija, tilipalvelut, Seinäjoki .........................044 431 4476
Yli-Hukkala Seija, asiantuntija, 
kannattavuuskirjanpito, tilipalvelut Seinäjoki ..................................040 580 2258

RAKENNUSSUUNNITTELU
Suomela Markku, asiantuntija, 
rakentaminen,rakennussuunnittelu ................................................ 040 524 5913
Tiinanen Elina, asiantuntija, 
rakentaminen, rakennussuunnittelu ...............................................040 560 9038

SALAOJA- JA MITTAUSPALVELUT
Keltto Markku, asiantuntija, paalutukset ..................................... 040 730 9820
Laakso Juha, asiantuntija, salaojitus ja mittauspalvelut ...............040 526 4930
Pirttimäki Heimo, asiantuntija, salaohjitus ja mittauspalvelut ....0400 367 212
Pyyluoma Jarkko, asiantuntija, salaojitus ja mittauspalvelut .....043 827 3585
Ylikantola Juha, asiantuntija, salaojitus ja mittauspalvelut  ......... 043 825 8510

PROAGRIA MAITO-, LIHANAUTA- JA LAMMASTILAT
Talvilahti Arja, palvelupäällikkö, toimitusjohtajan sijainen .............0400 168 489
Anttila Anne, valtakunnallinen huippuosaaja, 
lypsykarjan seosruokinta ......................................................................043 825 0522
Hongisto Saila, luomukasvintuotannon asiantuntija .......................0400 497 516
Ikola Maria, asiantuntija, luomu .........................................................040 761 9770
Kananoja Arja, kasvintuotannon asiantuntija, nurmi, luomu .........040 507 0475
Kivisaari Hannu, kasvintuotannon asiantuntija, nurmi, luomu .....0400  798 580
Kotala Juho, asiantuntija nurmi, kasvustokuvaus ...........................043 827 3581
Kuiri Sini, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat ..................... 043 827 3580
Kujala Arja, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat   ................ 040  759 8618
Mattila-Löppönen Kirsi, kotieläintuotannon asiantuntija, 
maitotilat  ................................................................................................040 594 5745
Morri Sari, kotieläintuotannon asiantuntija ......................................043 826 8643
Mäntyharju Johanna, erityisasiantuntija, 
ruokinta, teknologia, luomu, maitotilat ............................................... 040 512 1901
Ojala Heli, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat   .................... 043 826 9462
Paloneva Päivi, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat ........... 043 825 6327
Peltonen Tiina, kotieläintuotannon asiantuntija, luomu ................. 044 481 1309
Pennala Juha, talousasiantuntija .......................................................043 827 3578
Perasto Seija, terveydenhuoltoeläinlääkäri, maitotilat  ..................043 824 8030
Pietilä Mirva, talousasiantuntija, tilipalvelut .....................................043 825 0524
Punkari Riitta, kotieläintuotannon asiantuntija ...............................044 486 3975
Karén Jenna, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat  ..............  043 827 2342
Riihikangas Erkki, erityisasiantuntija, talous, maitotilat ................0400 160 041
Rintamäki Sanni, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat .......043 825 8508
Sillanpää Satu, valtakunnallinen huippuosaaja, automaattilypsy ..040 672 4567
Sillanpää Ville, kasvintuotannon asiantuntija, 
nurmiviljely ja tilipalvelut .......................................................................043 826 9464
Soisalo Tiina, valtakunnallinen huippuosaaja, 
eläinten hyvinvointi ja olosuhteet ........................................................040  502 5590
Tarsia Essi, kotieläintuotannon asiantuntija, luomu ....................... 043 826 6769
Vallinhovi Sari, kasvintuotannon  erityisasiantuntija, nurmi  ........ 0400  764 217
Virtanen Sanni, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat ......... 043 826 8639
Yli-Rahnasto Auli, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat ...... 040 526 2467
Yrttimaa Miika, talousasiantuntija ........................................................ 044 481 1539

LIHANAUTA-, LAMMASTILAT
Alanco-Ollqvist Milla, erityisasiantuntija,
lammas- ja vuohituotanto ......................................................................... 040 706 0558
Sillanpää Sini, kotieläintuotannon asiantuntija, 
lammas- ja vuohituotanto, luomu ..........................................................043 825 0526
Tanner-Koopmans Urpu, kotieläintuotannon asiantuntija,
lihanauta- ja emolehmätilat, luomu ........................................................040 184 8166
Viitasalo Marjut, talousasiantuntija, nauta- ja lammastilat ........... 040 353 0227
Alamikkotervo Silja, kotieläintuotannon asiantuntija, 
lammas- ja vuohituotanto .........................................................................040 775 2060

MAA- JA KOTITALOUSNAISET
Välisalo Terhi, toiminnanjohtaja ........................................................... 0400 463 129
Asunmaa Asta, erityisasiantuntija, ruoka, kotitalous ...................040 592 9226
Asunmaa Riikka, maisemasuunnittelija ........................................... 040 534 9337
Turpeinen Marika, maisemasuunnittelija ........................................ 043 825 2410

PROAGRIA KASVI-, SIKA- JA SIIPIKARJATILAT
Toppari Juha-Matti, palvelupäällikkö ....................................... 043 825 2806
Luikku Niko, kasvintuotannon asiantuntija ............................... 0400 297 245
Mäenpää Mika, talousasiantuntija ........................................... 040 528 7922
Mäkelä Juha, kasvintuotannon asiantuntija .............................. 0400 267 535
Nummijoki-Lahti Heli, kasvintuotannon asiantuntija .............. 043 826 6773
Pennala Tuomas, kasvintuotannon asiantuntija ....................... 043 826 6772
Perälä Perttu, kasvintuotannon asiantuntija .....................................041 730 1057
Pihlaja Teemu, kasvintuotannon asiantuntija ........................... 044 431 4424
Tuomisto Pekka, kasvintuotannon erityisasiantuntija .............. 0400 891 889
Hannonen Jussi, kasvintuotannon asiantuntija ............................043 826 6771
Luokkakallio Jari, luomukasvintuotannon asiantuntija ...............0400 297 235
Luoma Markus, kasvintuotannon asiantuntija .............................0400 180 071
Mäkinen Jari, kasvintuotannon asiantuntija ................................. 040 510 2795
Mäntysalo Jussi, luomukasvintuotannon asiantuntija ................ 043 827 2338
Perälä Marja-Leena, kasvintuotannon asiantuntija ................... 0400 166 200
Raatikainen Arja, marjantuotannon erityisasiantuntija .............. 050 377 9530
Rahko Juhani, kasvintuotannon asiantuntija ................................ 043 825 0103
Vihonen Erkki, luomukasvintuotannon asiantuntija ................... 040 678 7689
Ylimäki Juha, kasvintuotannon asiantuntija ................................. 044 430 9878

JOHTO JA TUKIPALVELUT
Honkala Henri, toimitusjohtaja .............................................................040 827 7100
Lenkkeri-Tamminen Miia, viestintäpäällikkö ................................. 0400 159 118
Djupfors Elina, viestintäsihteeri  .................................................... 043 824 7779
Lemettinen Maija, toimistosihteeri, jäsenasiat ................................043 824 7780
Honkola Tuttu, talouspäällikkö  ............................................................ 040 847 4096
Öhage Marita, hankepäällikkö ..............................................................040 689 1060
Huovila Kaarina, asiantuntija, talous- ja palkkahallinto .................. 050 378 1793
Ilonen Saija, asiantuntija, taloushallinto, osto- ja myyntireskontra....040 7035 035
Putula Hannu, IT-asiantuntija ................................................................ 040 510 5965

YHTEYSTIEDOT
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Lehmän hyvästä ja pitkästä elämästä rakentuu lypsykarjatilan kannattavuus.

LAATUA TILAN
JALOSTUSTYÖHÖN

Raija Rissanen sekä kolme Brawlerin tytärtä samasta 
alkiohuuhtelusta, emänisä Goldwyn. Etummaisena 
4 kertaa poikinut AK Jádorenita VG85-CAN, 305 pv (3.) 
12604 kg, keskellä 4 kertaa poikinut AK J’taimenita 
VG85-CAN, 305 pv (3.) 11613 kg ja takana 3 kertaa 
poikinut AK Jabounita VG85-CAN, 305 pv (2.) 10907 kg.

Juha ja Raija Rissanen Ala-Korholan tilalta ovat tyytyväisiä 
Semexin eläinainekseen. ”Tuotosta ja rakennetta tulee jalostaa 
tasapainoisesti niin, että saadaan tasaisesti lypsäviä, 
rakenteeltaan kestäviä ja terveitä lehmiä.”

Elämänturvasovellus on 
kätevä tapa käyttää 

LähiTapiolan palveluita. 
Aina mukanasi siellä, 
missä on elämää. 

LähiTapiolan Elämänturvasovellus 
on aina käden ulottuvilla, kun 
kaipaat apua ja tietoa 
vakuutuksiin, talouteen ja 
terveyteen liittyvissä asioissa. 
Löydät kätevästi tärkeimmät 
yhteystiedot sekä apua hätä- ja 
vahinkotilanteisiin. 

Matkavakuutuskorttisi kulkee aina 
digitaalisena mukana ja näet 
vakuutus- ja laskutilanteesi yhdellä 
silmäyksellä – muun muassa ja 
paljon muuta hyödyllistä ja 
kiinnostavaa. lahitapiola.fi/mobiili  
Lataa applikaatio: 

Palveluntarjoajat: LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiola 
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Varainhoito. Terveyshelppi: Mehiläinen Oy. 

Päivi Koivusalo
0500 158 427

Juha Kuusisto
040 579 3567

Pekka Vaarasto
040 558 5846

Kenneth Asp
040 579 3042

Tuomas Latomäki
040 180 1592

Viljelijän kotimainen
maatalous- ja viljakauppa

Siemenkaupan ennakkokauppa on käynnissä!
viljat ∙ öljykasvit ∙ nurmi

Myy viljasi meille - 
Teemme viljakauppaa


