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ProAgria 
Etelä-Pohjanmaa

Koronan perintö

TAPAHTUMAKALENTERI
11.11.  Lampaan ruokintakoulutus 
 Tule ruokintakoulutukseen päivittämään  
 osaamistasi. Mitä lampaan tasapainoinen  
 ruokinta vaatii? Kuinka saan uuhen pidettyä  
 sopivassa kunnossa ja mitä täydennysrehuja  
 on tarjolla? Mikä vaikutus kuntoluokilla on  
 lampurin talouteen? Voiko karitsan saada  
 kasvamaan laitumella?

24.11.-9.12. Luomuperuskurssi     
 Luomusitoumus edellyttää yhteensä viiden  
 kurssipäivän tai kuuden kurssi-illan käymistä  
 huhtikuun loppuun mennessä.

25.11.  Kasvinsuojelu, öljykasvit ja puitavat palkokasvit  
 -webinaari

26.11. Talous ja johtamiskoulutus lammastiloille 
 Kuinka parannan lammastilani kannattavuutta?

26.11.  Luomumaitoseminaari 
 Ylpeästi luomumaidontuottaja! Luomumaidon 
 tuotanto vastaa hyvin ajankohtaisiin ilmasto- ja  
 ympäristöasioihin. Tule kuulemaan seminaariin!

26.11.  Johtamispolkuvalmennus - kehity johtajana 
 Uusi johtamispolkuvalmennus sopii erityisesti  
 kehittäville ja työllistäville maatalous- ja 
 maaseutuyrittäjille.

30.11.  Lisää tuottavuutta paremmalla ihmisten  
 johtamisella 
 Henkilöstöjohtamisella ohjataan ihmiset  
 tekemään sitä, mitä yrityksen strategia vaatii ja  
 yritys menestyy.

Menikö mielenkiintoinen webinaari ohi?  
Voit tilata tallenteen:

 Eurot ruokintapöydälle: Lypsylehmien ruokintakoulutus 
 Vierivasikka 
 Eurot ruokintapöydälle: Ruoki terveyttä

 www.proagria.fi/ep/tapahtumat

K
oko Suomi siirtyi keväällä etätyö- ja etäpalveluaikaan koronaviruksen 
aiheuttaman epidemian vuoksi. Kesällä epidemian tilanne hieman 
hellitti, mutta syksyn aikana olemme joutuneet jälleen rajoittamaan 
kohtaamisia. Kohtaamisten välttäminen korostui asiakkaidemme ja 

asiantuntijoidemme kohdalla, koska toimimme alkutuotannossa, mikä osana 
ruokaketjua luettiin elintarvikehuollon kannalta kriittiseksi alaksi. Onnis-
tuimme sekä täällä Etelä-Pohjanmaalla että koko Suomessa estämään koro-
naviruksen leviämisen ruokaketjuun, sen ansiosta maamme elintarvikehuolto 
on toiminut normaalisti.

Asioita on tähän saakka totuttu hoitamaan kasvotusten. Suurin muutos jou-
duttiin ottamaankin keväällä oman pään sisällä, sillä teknologia ja tietolii-
kenneyhteydet mahdollistivat asioiden hoitamisen digitaalisesti etäyhteyksien 
välityksellä. Etäyhteiskuntaan siirtyminen vaati digiloikan ottamista kaikilta, 
ei vain meillä maataloussektorilla.

Asiantuntijapalveluiden tekeminen etänä tietoliikenneyhteyden avulla toi ilmi 
runsaasti muitakin etuja kuin koronavirusepidemian leviämisen estämisen. 
Ensimmäinen ajatus etäpalveluista on se, että asiantuntijoiltamme säästyy 
työaikaa asiakastyölle, kun matkustaminen jää pois. Tämä on kuitenkin vain 
kolikon toinen puoli. Asiakkailta saamamme runsaan palautteen perusteella 
myös asiakkaiden ajansäästö on ollut merkittävää, kun tilalta ProAgrian tai 
muun kumppanin toimistolle lähtiessä ei ole tarvinnut peseytyä, vaihtaa 
vaatteita ja ajaa määränpäähän. Etäpalaverin jälkeen asiakas on voinut nopeasti 
palata päivittäisten töiden pariin. Suuri aikasäästö on tullut silloinkin, kun 
palvelu olisi tehty ns. lähipalveluna maatilalla, vaikka tällöin matkustamiseen 
kulunut aika on jäänyt asiakkaalta pois.

Kuluvana vuonna monta kertaa on ollut tilanne, että asiakas on ollut traktorissa 
tai puimurissa muissa töissä ja sieltä on pystytty osallistumaan webinaariin tai 
muuhun tapaamiseen. Mobiiliyhteydet ovat hämmästyttävän hyvät eripuolilla 
maakuntaa.

Myös kasvotusten tapaaminen on tärkeää. Tietyt palvelut on tehtävä asiakkaan 
luona, mutta aina se ei ole välttämätöntä. Esimerkiksi pellolla tai navetassa 
tehtävät palvelut ovat tulevaisuudessakin paras tehdä paikan päällä.

Kokonaisuudessaan etänä tapahtuvat asiakastapaamiset ovat tehostaneet kaik-
kien osapuolten ajankäyttöä. Nyt jälkiviisaana voin todeta, että tämä digiloikka 
olisi pitänyt ottaa jo vuosia sitten, kun teknologia on sen mahdollistanut. 
Jääköön tämä koronavirusepidemian perinnöksi. 

HENRI HONKALA 
toimitusjohtaja

p.s. Lue lisää kuukausipalavereista sivulta 17. Nämä palaverit käydään 
etäyhteydellä ja ovat saaneet asiakkailta suurta kiitosta.
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koistuminen hoivamaatilaksi. Green Care eli vihreä hoiva on 
tavoitteellista kuntoutusta, jossa luontoympäristö ja sote-alan 
osaaminen yhdistetään tehokkaaksi kuntoutusmenetelmäksi. 
Ala on kasvava. Etsimme kevään 2021 valmennukseen tiloja ja 
muita maaseutuyrityksiä, jotka voivat toimia Green Care -pal-
velujen tuottamisympäristönä. Omaa osaamista sosiaali- ja 
terveysalalta ei vaadita. Kysy lisää! 

 Terhi Välisalo, 0400 463 129
 www.proagria.fi/greencarehoiva

Valmennuksen järjestää Green Care hoiva -hanke
Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry 

Teidänkö tilasta  
Green Care -maatila?
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Etelä-Pohjanmaan vuoden maa- ja kotitalousnainen
Onnea vuoden eteläpohjalaiselle maa- ja kotitalousnaiselle Hannele Viianen, 
Laihian Maaseutunaiset ry. Hannele on idearikas ja kannustava johtaja.  
Hän seuraa aikaansa ja pystyy noukkimaan ajasta yhdistykselle oikean ja 
innostavan tavan toimia. Onnea!

Muista ProAgrian 
verkkokauppa 
TIaa verkkokaupasta 
joulun muistamiset, kuten 
maatalousyrittäjän oma kalenteri. 
Siitä löytyy ajanhallinnan ja 
-suunnittelun työkalujen lisäksi 
vankkaa ammattitietoa.  
  proagriaverkkokauppa.fi

M
aatilan sukupolvenvaihdosta pohdittaessa 
tulee ennemmin tai myöhemmin eteen 
kysymys kauppahinnasta. Yksiselitteis-
tä neuvoa kauppahintaan ei ole, vaan 

sitä on syytä tarkastella sekä ostajan että myyjän 
näkökulmasta.

Sukupolvenvaihdosta lähdetään yleensä suun-
nittelemaan selvittämällä ensin verottajan näkemys 
tilan käyvästä arvosta. Sen perusteella osataan ar-
vioida lahjaveroseuraamus. Samalla saadaan jon-
kunlainen lähtökohta kauppahinnan pohdintaan. 

KAUPPAHINTA KOHTUULLISEKSI
Maatilan sukupolvenvaihdoksen tarkoituksena ta-
vallisesti on tilanpidon jatkuminen seuraavankin 
sukupolven ajan. Näin ollen kauppahinta pitää olla 
sellainen, että ostaja pystyy siitä selviytymään. Pää-
toimisella tilalla kauppahinta on maksettava tilalta 
saatavalla tulolla. Sivutoimisella tilalla kauppahinnan 
maksuun usein käytetään myös ulkopuolisia tuloja.

Ostajan maksukyvyn saa parhaiten selvitettyä 
maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmalla. Aloi-
tustukea haettaessa laskelman tekeminen on vaa-
timuksena, mutta muissakin tilanteissa sillä saa 
parhaan kuvan ostajan maksukyvystä. 

VELAT EIVÄT SEURAA
Maatilan kaupassa on kyse yksityisomaisuuden 
myynnistä, joten velat eivät seuraa kaupassa. Kaup-
pahinnalla onkin maksettava myyjien tilaan kohdis-
tuvat pankkivelat pois. Sen lisäksi myyjillä voi olla 
asunnon hankinnasta tai toimeentulon varmista-
misesta johtuvia rahan tarpeita, jotka vaikuttavat 
kauppahinnan suuruuteen.

Sukupolvenvaihdoksissa myyjän kiinteistös-
tä saama kauppahinta on yleensä verovapaa, mi-
kä pienentää myyjän veroseuraamusta. Irtaimen 
maatalousomaisuuden myynnistä sen sijaan usein 
koituu veroseuraamus, johon kauppahinnalla on 
varauduttava. Etenkin kotieläintilan sukupolven-
vaihdoksessa myyjälle voi tulla hyvinkin huomattava 
veroseuraamus.

PERINNÖNJAKOA EI TEHDÄ
Maatilan sukupolvenvaihdos on myyjän ja ostajan 
välinen kauppa, jossa ei perinnönjakoa sisarosuuk-
sien muodossa toteuteta. Yleensä kaupat tehdään 
kuitenkin lahjanluonteisina, jolloin ostaja saa to-
siasiassa lahjaosuuden verran ennakkoperintöä. 
Tällöin on tarpeen miettiä myös muiden perillisten 
asemaa. Heidän perintöosansa voidaan hoitaa testa-

mentilla vanhemmille jäävästä omaisuudesta tai an-
tamalla heille lahjana osa saadusta kauppahinnasta.

Maatilan sukupolvenvaihdos on monisäikeinen 
kokonaisuus, joka kannattaa suunnitella huolella. 
Neuvo 2020 -tuki on käytettävissä maatilan suku-
polvenvaihdoksen suunnitteluun. Neuvo 2020 -tuen 
saanti edellyttää, että tila on hakenut maatalous-
tukea.

Sukupolvenvaihdosasioissa kannattaa olla yh-
teydessä ProAgrian omistajanvaihdosasiantunti-
joihin. Heillä on pitkä ja monipuolinen kokemus 
maatilojen sukupolvenvaihdosten toteuttamises-
ta. Etelä-Pohjanmaalla sukupolvenvaihdosasioissa 
palvelevat Kaija Ala-Luukko, Olavi Kuja-Lipasti ja 
Samuli Lampinen. 

OLAVI KUJA-LIPASTI 
erityisasiantuntija, omistajan- 
vaihdokset, yhtiöittäminen ja verotus

Spv-kauppahinta on  
monen tekijän summa

ETELÄ-POHJANMAALLA ALKUKE-
SÄN aikana koettu kuivuus vaih-
tui heinäkuussa sateisiin. Perunan 
nostot keskeytyivät useaan otteeseen 
sateiden vuoksi, ja useilla eteläpohja-
laisilla viljelijöillä jäi pieniä aloja ko-
konaan nostamatta märkyyden takia. 

Märkyys on lisäksi haitannut syk-
syn maanmuokkaustöitä.Perunan 
tyvimätää on esiintynyt tavanomai-
sesti toisin kuin kahtena edellisenä 
vuonna, jolloin oli kuivempaa. Varas-
tossa olevaa satoa uhkaa tyvimädän 
aiheuttaman märkämädän lisäksi 
hukkuneet mukulat, joiden osalta ti-
lanne selviää vasta varastointikauden 
edetessä. Lisäksi kasvuhalkeamia on 
ollut tavanomaista enemmän.

EDELLÄ MAINITUISTA vaikeuksista 
huolimatta maakunnan ruokaperu-
nasato näyttää olevan keskimääräistä 
korkeampi: elokuussa julkaistun en-
nakkosadon mukaan koko maassa 
odotetaan 5% lisäystä viime vuoden 
satoon. Etelä-Pohjanmaalla satoa 
vaikuttaa tulleen tätäkin enemmän. 

Tärkkelysperunasato on määrälli-
sesti korkeampi kuin vuosiin ja kes-
kitärkkelys hyvä, lähes 20%. Myös 

luomusato oli kohtuullinen, vaikka 
rutto tulikin aikaisin. Lopullisia tärk-
kelysperunan satoa ei vielä tiedetä, ja 
ruokaperunan osalta Luke julkaisee 
varastotilaston vasta kirjoitushetken 
jälkeen. 

TÄMÄ VUOSI ei tuo muutosta tren-
diin eli perunan viljelyala laskee 
(-563ha edellisvuodesta) ja keskisato 
nousee. Keskimääräisen sadon nou-
su on luonnollista viljelytekniikan 
ja lajikkeiden kehittyessä koko ajan. 
Maan rakenteen ja viljelykierron 
vaikutusta on myös alettu huomioi-
maan enemmän.

Vaikka muualla Euroopassa nos-
tot ovat osittain kesken, näyttää siellä 
olleen melko huono satovuosi. Ruo-
kaperunan vientinäkymät ovat siis 
suotuisat. 

JUHANI RAHKO
kasvintuotannon 
asiantuntija,  
perunatilat

Ajankohtaista perunasta

MAAKUNNAN REHUSATO on nur-
mien osalta onneksi aika hyvä kesän 
kuivista kausista huolimatta, mutta 
millaista, se pitää selvittää. Laitumen 
sadontuottoon on herätty ilahdutta-
van paljon kiinnittämään huomiota. 
Vasikkapula on vaikea. Emolehmäti-
loille vasikoista maksetaan hieman 
parempaa hintaa. Loppukasvatta-
jat sitten vastaavasti joutuvat niistä 
maksamaan hieman enemmän, ja jos 
paikat eivät ole täynnä, eikä lihas-
ta makseta ainakaan enempää, niin 
haasteita on. 

MUUTOKSIEN ÄÄRELLÄ ollaan nyt 
ja lähiaikoina. Koronapandemian 
aikana eri lihatuotteiden menekki 
on muuttunut, mutta onneksi nau-
danlihan kulutus ei ole kovin paljon 
kokonaisuudessa vähentynyt. Ilmas-
toviisautta on kaikkien hyvä alkaa 
miettiä omalta kohdaltaan. Monesti 
kuitenkin ilmastoviisaampi tuotanto 
on myös tehokkaampaa ja siten myös 
kukkarolle ystävällistä. Uusi ohjel-
makausi on tulossa ja myös eläin-
ten hyvinvointikorvausta, eläinten 

hyvinvointilakia ja luomuasetusta 
ollaan uudistamassa vuosien 2021 ja 
2022 aikana. Eli mielenkiintoista on.

MEILLÄ TYÖVÄLINEENÄ asiakas-
työssä on esimerkiksi Neuvo 2020 
-palvelut. Neuvolla voidaan tehdä 
esimerkiksi kartoitusta ja parannus-
ta hallinnon vaatimusten täyttymi-
sestä, talousasioiden pohdintaa ja 
innovaatio neuvontaa. Tämä on ol-
lut todella suosittu muoto, kun tilan 
pitää maksaa valtion tukemana vain 
alvin osuus!

Erityisesti suosittelen emolehmä-
tuotannosta kiinnostuneita olemaan 
yhteydessä ja pohtimaan tuotantoa 
etukäteen, ennen uuteen ryhtymistä, 
ihan realistisesta näkökulmasta.

Mitä lihanauta- 
rintamalle kuuluu?

URPU TANNER- 
KOOPMANS 
kotieläinasiantuntija, 
naudanlihantuotanto  
ja luomu

Tilipalveluiden ajankohtaiset loppuvuoteen

V
uodesta 2020 on käynnissä jo 
viimeinen neljännes. Syksyn 
peltotyötkin alkavat olla sillä 
mallilla, että on aikaa keskit-

tyä myös tilan muihin töihin, kuten 
talouden tarkasteluun. Me ProAg-
ria Etelä-Pohjanmaan tilipalveluissa 
olemme koko alkuvuoden työskennel-
leet muun muassa kirjanpitojen paris-
sa, mutta ottaisimme niitä edelleen 
innolla vastaan vielä loppuvuodenkin 
aikana, ennen tammikuussa alkavaa 
ruuhkasesonkia. 

KOLMAS JA NELJÄS HINTAPORRAS 
Haluamme muistutella asiakkaitam-
me hintaporrastuksesta ja hintojen 
noususta vuoden vaihteessa. Jos kaik-
ki verovuoden kuitit tuodaan vasta 
1.1.2021 jälkeen, korotamme lisäksi 
perusmaksua kiireellisyyslisällä. Hin-
taportaat koskevat alv:n vuosi-ilmoi-

tusmenettelyssä olevia maatalousasi-
akkaitamme.

VÄLITILINPÄÄTÖS
Marraskuun aikana tuoduista kirjan-
pitoaineistoista ehditään tekemään 
vielä myös välitilinpäätös loppuvuot-
ta ajatellen. Välitilinpäätöksen avulla 
saadaan tarkka ennuste tilan sen het-

kisestä tuloksesta. Tämän ennusteen 
pohjalta voidaan pohtia ja vertailla eri 
toimenpiteitä, joiden avulla saadaan 
vietyä tilan tulosta sekä verotusta ha-
luttuun suuntaan. Tilaa välitilinpää-
tökseen aika kirjanpitäjältäsi ProAg-
rian Tilipalveluista!

SUOMI.FI -VALTUUTUS
Katso-valtuutuksen käyttö viran-
omaisten verkkopalveluissa, esim. 
OmaVerossa, päättyy vuodenvaih-
teessa. Sen korvaa Suomi.fi-valtuutus. 
Teemme parhaillaan ProAgria tilipal-
veluissa Suomi.fi-valtuuspyyntöjä asi-
akkaillemme. Asiakkaan tulisi käydä 
hyväksymässä tämä valtuuspyyntö 
Suomi.fi-sivustolla omilla henkilö-
kohtaisilla pankkitunnuksillaan.  Näi-
den Suomi.fi-valtuutusten avulla tili-
palveluasiantuntijamme saa jatkossa 
mm. hoidettua asiakkaan verotukseen 

liittyvät asiat Omaverossa. Lähetämme 
teille lähiaikoina sähköpostia asiaan 
liittyen.

Maa- ja metsätalousyhtymiin sekä 
kuolinpesiin kirjanpitäjämme Pro- 
Agria Tilipalveluista ottavat erikseen 
yhteyttä Suomi.fi-valtuutuksista.

KORONAN VAIKUTUKSET 
TYÖSKENTELYYMME 
Koronaepidemian vuoksi suosimme 
edelleen etäyhteyksiä. Olethan siis 
rohkeasti meihin yhteyksissä joko pu-
helimitse tai sähköpostilla, jos jokin 
asia askarruttaa. 

PROAGRIA TILIPALVELUT

TILAA AIKA 
VÄLITILIN-
PÄÄTÖKSEEN 
KIRJANPITÄJÄLTÄSI 
PROAGRIAN 
TILIPALVELUISTA!

Vuoden 
eteläpohjalainen 
maisemateko 
Vuoden maisemateosta on 
palkittu Alajärven 4H-yhdistys ry, 
Pappilanmäen museoalue. 
Arvosteluraati näki kohteen 
erittäin vaikuttavana. Onnea!
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muuttaa pellon rakennetta sekä 
multavuutta ja mahdollistaa siten 
kevennetty muokkaus tulevaisuu-
dessa myös savimailla.

MONIMUOTOISUUTTA
Uusimmat tutkimustulokset ovat 
tuoneet esiin laajemman biodiver-
siteetin hyödyt pellon kasvukun-
non ja hiilitaseen nostoon. Tämä 
tuo aivan uudenlaisen hyödyn mo-
nimuotoisille pelloille, joista hyviä 
mahdollisuuksia ovat erilaiset se-
oskasvustot ja kumppanuuskasvit. 

Tämä tarkoittaa esimerkiksi viljan ja 
palkokasvien seosviljelyä tai kukki-
vien peltojen lisäämistä viljelykier-
toon, jolloin sekä maan että taivaan 
pieneliöillä on monipuolisempaa 
ruokaa ja parempaa suojaa kasvu-
kauden aikana.

Maatalousyrittäjän 
henkilöturva - sinun ja 

läheistesi turvaksi 

Maatalousyrittäjä on usein tilan tärkein resurssi ja hyvin 
pitkälle itse vastuussa tilan toiminnasta. Mitä jos sinä 
et pystyisi huolehtimaan tilan toiminnasta ja toiminnan 
jatkuminen olisi vaakalaudalla?  

Palveluntarjoajat: LähiTapiolan alueyhtiöt, 
LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, 
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö 

Selvitetään yhdessä milloin henkilöturvasta 
huolehtiminen on erityisen tärkeää ja varmistetaan 
sinulle sopiva toimeentulo myös sairausloman aikana 
tai tilanteen pitkittyessä.  
Kysy lisää! Vakuutus- ja korvauspalvelut 06 534 2100 

ERKKI VIHONEN
kasvintuotannon 
asiantuntija 

I
lmastosoturit-hankkeessa on kesän aikana 
tarkasteltu pilottitilojen peltoja. Kuoppa-
testien tarkastelulla sekä syvänäytteistä on 
nähty selkeästi monipuolisen viljelykierron 

positiiviset vaikutukset pellon rakenteeseen ja 
kasvukuntoon.

RAKENNE KUNTOON
Parhaat maan rakenteet ovat olleet pelloilla, 
joilla on ollut monipuolinen viljelykierto. Jotta 
viljelykierto toisi parhaan mahdollisen vaiku-
tuksen, tulisi kierrossa olla syysviljoja, nurmia, 
kevätviljoja, palkokasveja ja öljykasveja. Kun näi-
hin yhdistetään  talviaikainen kasvipeitteisyys, 
kerääjäkasveja sekä kevennettyä muokkausta ja 
tarvittaessa  jankkurointia tiivistymien takia se-
kä hivenravinteiden ja orgaanisten lannoitteiden 
lisäämistä, on lopputulos taattu.

TALVIAIKAINEN KASVIPEITTEISYYS
Talviaikainen kasvipeitteisyys on tärkeä osa pel-
lon hiilitaseen nostoa, mutta lisää samalla pellon 
viljavuutta. Kasvipeitteisyys ylläpitää maan ra-
kennetta sekä ravinteiden pysyvyyttä pellossa. 
Etelä-Pohjanmaan tuulisissa ja runsassateisissa 
olosuhteissa on ravinteiden huuhtoutuminen 
sekä tuulieroosion vaikutus peltoon suuri, jos 
pelto on talven mullalla. Tällöin menetetään 
pellosta runsaasti orgaanista ainesta, hiiltä sekä 
ravinteita.

KERÄÄJÄKASVIT
Varsinkin kevätkylvöisillä kasveilla kannattaa 
käyttää kerääjäkasveja. Niillä pystytään sito-
maan runsaasti hiiltä sekä ravinteita maahan 
ja ruokkimaan maan pieneliöstöä. Näin erityi-
sesti silloin kun pelto säilyy kasvipeitteisenä 
myös talvikauden. Kerääjäkasveiksi soveltuvat 
monenlaiset kasvit, kunhan ne peittävät pellon 
pinnan kasvukaudella ja lähtevät puinnin jäl-
keen runsaampaan kasvuun, jolloin ne keräävät 
ylimääräiset ravinteet itseensä. Valintaan tulee 
kiinnittää huomiota sen mukaan mitä kasveja 
viljelykierrossa viljellään, mikä maalaji on ky-
seessä, millaiset viljelytekniikat on käytössä ja 
miten kasvinsuojelua on tarkoitus tehdä. 

KEVENNETTY MUOKKAUS
Syyskyntö näyttää entistä haastavammalta, kun 
tarkastellaan asiaa maan rakenteen sekä hiilen-
sidonnan ja ravinteiden säilymisen kannalta. 
Savimailla on perinteisesti syyskyntö ainoa jär-
kevä ratkaisu. Muilla maalajeilla on mahdollista 
tehdä muokkaukset kevennetysti tai kevätkyn-
nön kautta. Erityisesti savimaille on hyvä harkita 
viljelykiertoon syysviljoja sekä kerääjäkasveja ja 
syväjuurisia kasveja. Monivuotisten ja syväjuu-
risten nurmipalkokasvien lisääminen nurmi-
seoksiin on suositeltavaa, jotta pellon rakennetta 
saadaan parannettua ja pieneliöille lisää elin-
tilaa ja ruokaa. Näillä toimilla on mahdollista 

Viljelykierrolla on  
vaikutusta maan viljavuuteen

Ilmastosoturit -hankkeen pienryhmissä tutkittiin monipuolisesti pellon rakennetta, kerääjäkasvien hiilensidontaa ja tutustuttiin maaperäscannauksen tuloksiin.

Monipuolisella viljelykierrolla 
kannattavaa kasvintuotantoa
Kasvintuotannon tuotantokus-
tannusten tunteminen on tär-
keää, jotta tuotannon kannatta-
vuutta päästään parantamaan. 
Varsinkin viljanviljelyn ongel-
mana on ollut jo pitkään huono 
kannattavuus, mikä on johtunut 
pääasiassa tuotantopanosten 
kallistumisesta, heikoista tuotta-
jahinnoista, heikohkosta satota-
sosta ja liian arvokkaista tuotan-
tovälineistä. Lisäksi viime kasvu-
kausien epäedulliset säät ovat 
hankaloittaneet myös osaltaan 
sadontuottokykyä ja tuottaneet 
lisäkustannuksia viljelyyn. Heik-
ko kannattavuus nakertaa myös 
motivaatiota panostaa viljelyyn. 
Tukipolitiikan ennustettavuus 
on myös hankalaa. Mistä löytyi-
si ratkaisu tähän noidankehään? 

KANNATTAVUUSVERTAILUA
Esimerkki kannattavuusvertai-
lusta: Rehuherneen keskimää-
räinen sato vuonna 2019 oli 
Etelä-Pohjanmaalla 4100kg/
ha. Sadon hintavaatimuksena 
oli tällöin 181€/tn, tuottajahin-
nan ollessa 200€/tn. Vastaavat 
luvut rehuohran viljelyssä olivat 
4700kg/ha satoa, sadon hinta-
vaatimus 161€/tn ja tuottajahinta 
keskimäärin 150€/tn. Rehuher-
neen viljely siis kannatti taloudel-
lisesti, +19€/tn, mutta ohra tuotti 
tappiota 11€/tn. Ohranviljelyssä 
satotason tulee siis olla merkit-
tävästi esimerkkiä korkeampi, 
jotta tuotanto olisi kannattavaa. 
Kustannuspuolella ohranviljelyn 
muuttuvat kustannukset olivat 
81€/ha korkeammat kuin her-
neellä. Herneellä on suurempi 
siemenkustannus, mutta pie-
nempi lannoitekulu kuin ohral-
la. Tukia herne sai keskimäärin 
176€/ha enemmän kuin ohra. 

Tällöin katteeksi työlle ja kiinteil-
le kuluille jäi herneenviljelyssä 
246€ enemmän hehtaaria kohti. 

TALOUDELLISESTI 
KANNATTAVAA
Kasvitilan viljelykierron mo-
nipuolistaminen on yksi avain 
monille tiloille taloudellisesti 
kannattavaan tuotantoon. Mo-
nesti kasvitilojen viljelykiertoi-
hin perehtyessä törmää varsin 
yksipuoliseen kasvilajistoon, 
vaikka mahdollisuuksia ja mark-
kinoita olisi tuottaa välikasvina 
muutakin kuin rehuviljaa. Tällöin 
voidaan saada säästöjä vilje-
lyn kustannuksiin ja samalla 
parantaa maan kasvukuntoa. 
Jotta tuotantopanoksille saatai-
siin myös vastetta, tulee pellon 
peruskunnon olla hyvä. Viljelyn 
riskit pienentyvät monipuolisesti 
tuottamalla, ympäristökuormi-
tus vähenee ja samalla voidaan 
varautua arvaamattomiin kas-
vuolosuhteisiin kasvukaudella. 
Syväjuuriset kasvit pärjäävät 
hyvin myös äärevissä oloissa. 

Kasvien tuotantokustannuk-
sia voidaan tilakohtaisesti selvit-
tää Neuvo2020-rahoituksella. 
Tuotantokustannuslaskuri aut-
taa myös sadon markkinoinnissa 
ja myynnin ajoittamisessa, kun 
tiedetään, millä hinnalla sato 
kannattaisi myydä viljelykus-
tannusten kattamiseksi. Ollaan 
yhteyksissä!

Kirjoitus on osa Monipuoli-
suutta viljelykiertoon -hanketta. 

TUOMAS  
PENNALA
kasvin-
tuotannon 
asiantuntija 

Syvänäytteistä pystytään tarkastelemaan maanra-
kennetta ja mittaamaan pH metrin syvyydestä, näin 
saadaan tietoa syväjuuristen kasvien kasvumahdol-
lisuuksista.
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Pelto paranee kompostilla

JARI LUOKKAKALLIO 
kasvintuotannon 
asiantuntija 

P
itkään maata kuluttavassa 
viljelyssä olleen vähämul-
taisen pellon kasvukunto 
on heikko. Multavuuden 

vähentyminen heikentää maan 
mururakennetta ja veden läpäisy-
kykyä. Runsasmultaisempi lohko 
kestää paremmin kuivuutta. 

Maan multavuuden noustessa pro-
senttiyksikön maan vedenpidätysky-
ky tuplaantuu. Multavuuden arvo on 
tuttua uuden pellon raivaajalle. Män-
nikkömetsän hietaisen pohjamaan 
muuttaminen muhevaksi mullaksi 
vaatii aikaa ja ravinteiden lisäksi myös 
koko ruokamultakerroksen kasvat-
tamisen.   

KASVUKUNNON KOHENNUSTA
Maan kasvukunnon kohentamises-
sa on monta osa-aluetta. Pellon pH, 
pääravinteet sekä ojitus ovat yleensä 
kunnossa. Vaikka pelto periaatteessa 
on kunnossa niin lapiopiston syvyy-
destä löytyy parannettavaa. Yleisim-
piä vastaan tulleita maan kasvukun-

to-ongelmia ovat peltomaan tiivisty-
minen, veden läpäisykyvyn ja veden 
pidätyskyvyn sekä maan biologisen 
aktiivisuuden heikentyminen.  

Pellon kasvukuntoa voi parantaa 
monella tapaa. Yksi tapa on maan 
pieneliötoiminnan lisääminen ruok-
kimalla maata. Lanta ja orgaaniset 
lannoitteet sekä syväjuuriset kasvit, 
kerääjäkasvit ja talviaikainen kasvi-
peitteisyys ovat ruokaa kastemadoille 
ja maaperän muulle pieneliöstölle.  

VILKASTUTA PIENELIÖSTÖÄ
Mitä enemmän ruokaa on tarjolla, 
niin sitä runsaampaa on maan piene-
liötoiminta. Ja mitä vilkkaampi piene-
liöstö niin sitä paremmassa kunnossa 
on pellon mururakenne, multavuus ja 
veden läpäisy- sekä varastointikyky. 

Maan pieneliötoimintaa on helppo 
mitata. Pelto on kunnossa, jos lapiolli-
sesta kosteaa maata löytyy yli neljä lie-
roa. Kohtuullisen kuntoisesta maasta 
löytyy 1-3 lieroa ja heikko kuntoisesta 
maasta ei löydy ainoatakaan.  

Lannan kompostoinnilla ja kom-
postilannoituksella edistetään myös 
hyödyllisten sienijuurten kasvua. 
Fusarium-sienten asemasta Penicil-
lium-sieni runsastuu maassa ja tämä 
taas edistää kasvien terveyttä.  

SIENIJUURET
Hyvässä maassa sienijuuret tehostavat 
kasvien veden ja ravinteiden saantia.  
Hyvä esimerkki elintärkeistä sienijuu-
rista on männyn ravinteinen saanti 

Kompostia on saatavilla esimerkiksi Teuvalta Kekkilän kompostointilaitokselta, jossa kasvihuoneilta tulleista tomaatinvarsista ja muusta kasvimassasta kompostoidaan 
muhevaa maanparannusainetta. Kasvimassasta valmistettu komposti on luomuhyvksytty.

karulla hiekkakankaalla. Laajalle le-
vinnyt sienijuuristo irrottaa karusta 
maasta ravinteita ja toimittaa ne veden 
kera männylle.  

Kompostoinnilla voidaan myös 
hygienisoida lanta. Taudinaiheutta-
jat tuhoutuvat 55-60 C asteen läm-
pötilassa jo parissa viikossa. Myös 
rikkakasvien siemenet tuhoutuvat 
huolellisessa kompostoinnissa. Lan-
nan kompostointityöllä vähennetään 
myös levitettävää kuutiomäärää 30 - 
50 prosenttia. 

Lisätietoa maanparantamisesta 
ja kompostoinnista ProAgrian luo-
muasiantuntijoilta. Artikkeli on osa 
Ravinneratas-hanketta.

PELTO ON 
KUNNOSSA, JOS 
LAPIOLLISESTA 
KOSTEAA MAATA 
LÖYTYY YLI NELJÄ 
LIEROA.

L
ammastalouden tuotannon-
tekijät (LaTu) -hankkeessa 
on järjestetty koulutuspäiviä 
ja pienryhmiä eri aihekoko-

naisuuksista, kuten lampaiden hy-
vinvointi, ruokinta ja nurmiviljely. 

Tallenteet ja hankkeen materi-
aalit sekä tulevat koulutukset ovat 
osoitteessa www.aitomaaseutu.fi/
hankkeet/latu.

Lammastilan strategia, talouden 
hallinta ja johtaminen ovat aiheina 
talouskoulutuspäivässä 26.11. Tur-
han työn karsimiseen haetaan väli-
neitä Lean-opeista. 

PIENRYHMÄT NURMIVILJELYYN
Nurmiviljelyn pienryhmät aloittivat 
kesällä. Pienryhmässä paneudutaan 
rehuntuotannon tehostamiseen, 
maan rakenteen ja kasvukunnon 
parantamiseen ja laidunnuksen 
onnistumisen edellytyksiin. 

Lampuri Juha Annala on mukana 
pienryhmässä. ’Tuottaa laadukasta 
nurmea tehokkaasti’ on ohjenuo-
rana Annalan lammastilalla. On-
nistuminen vaatii oman tuotannon 
tuntemista, hallintaa ja osaamista. 
Maan kasvukunnosta huolehtimalla 
sekä oikeilla ja oikea-aikaisilla vilje-
lytoimenpiteillä nurmentuotannon 
tehostaminen on onnistunut myös 
Annalan tilalla. 

Nurmialaa on voitu pienentää ja 
vapautuneella alalla viljellään puh-
daskauraa myyntiin. Nurmiviljelyn 
tehostamisella on haettu ja saatu 
lisäkannattavuutta tilalle. 

– Pienryhmäkoulutuksissa saa-
dun tiedon ja käytännön vinkkien 
lisäksi, vertaiskokemukset muiden 
lampureiden kanssa ovat parasta 
koulutusantia, Juha Annala mai-
nitsee. 

– Omaa tuotantoa kannattaa 
tarkastella eri näkökulmista, hakea 
uutta tietoa ja soveltaa se omaan tuo-
tantoon. Kannattava tuotanto vaatii 
jatkuvaa kehittämistä. 

Annala kannustaa lampureita 
hyödyntämään koulutukset. 

– Hankkeessa toteutettuna koulu-
tuspäivät ovat edullisia ja aiheet tär-
keitä. Vaikka koulutusten ajankoh-
dat ei aina sovi täydellisesti omaan 
kalenteriin, kannattaa niille ehdot-
tomasti raivata tilaa, lammastiloille 
suunnattuja koulutuksia on harvoin 
tarjolla, kannustaa Annala. 

Lampureille 
koulutuksia ja 
pienryhmiä

KAHMARIKAUHAT 

VEMI 20HH (leveys 2000mm) 

2500€ (alv 0%) 

VEMI 25HH (leveys 2500 mm) 

3000€ (alv 0%) 

HUIPPULAADUKKAAT KOTIMAISET KAUHAT.  
Sopii traktorit/kurottajat. 

Katso lisää www.vemitek.fi 
Soita 044 0219 911 Aleksanterintie 8, PERÄSEINÄJOKI 

 

info@vilomix.fi
www.vilomix.fi

Kauko KorpiKauko Korpi
alue-edustaja, Etelä-Pohjanmaa
kauko.korpi@vilomix.farm
puhelin 045 162 7555

VILOMIX PALVELEE KOTIOVELLE
Tuotteita nautakarjalle, sioille, hevosille, lampaille, siipikarjalle 
ja turkiseläimille. Laadukkaita, vitamiini-, energia-, hivenaine-, ja 
rautavalmisteita, erikoiskivennäisiä sekä hygieniatarvikkeita. 

Kotiinkuljetus. Kysy lisää!

Valmistamme lehti-, pari-, taitto-, liuku-, liukupalo-
ovet ja ikkunat.  Maatalouteen kuumasinkittynä.

Aukipitolaite

OVET JA IKKUNAT
Omaa tuotantoa kannattaa tarkastella eri näkökulmista. Apua pohdintoihin saa 
erilaisista koulutuksista sekä pienryhmistä. 

SINI SILLANPÄÄ
kotieläintuotannon 
asiantuntija,  
lammas- ja vuohi-
tuotanto, luomu
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T
ulevaisuus haastaa maatalo-
usyrittäjää olemaan tehokas, 
tuottava, ympäristöystävälli-
nen ja ulospäinsuuntautunut 

alansa huippuosaaja. Kuluttajat ha-
luavat ostaa edullisia ja laadukkaita 
maito-, liha- ja viljatuotteita. Millaista 
osaamista maatalousyrittäjältä edelly-
tetään, jotta pärjää tällaisessa toimin-
taympäristössä? 

Tulevaisuuden toimintaympäristö 
on erilainen kuin tänään, mikä tuo 
maatalousyrittäjälle tarpeen etsiä 
uusia ratkaisuja ja toimintatapoja. 
Tulevaisuuteen suuntaava maatalo-
usyrittäjä investoi, hyödyntää uutta 
teknologiaa ja digitalisaatiota sekä 
vastaa uusiin laatuvaatimuksiin ja 
yhteiskunnan ohjaustoimiin. 

Tulevaisuudessa maatalousyrittäjä 
on yhä useammin myös työnantaja 
ja esimies, joka vastaa suhteista hen-
kilöstöön ja yhteistyökumppaneihin. 
Investointeihin on varattava riittävät 
resurssit: työvoima, koneet, laitteet, 
tarvikkeet, rahoitus jne. Tämä kaikki 
edellyttää johtamis-, talous- ja tuotan-
to-osaamista.

KOKONAISVALTAINEN JOHTAMINEN
Perinteisen toimintatavan kyseenalais-
taminen avaa uusia mahdollisuuksia. 

Kokonaisvaltaisella johtamistavalla on 
mahdollista selkiyttää tilannekuva ja 
vastata edellä esitettyihin haasteisiin. 
Tärkeintä on luoda edellytykset kilpai-
lukyvyn ja kannattavuuden paranta-
miselle. Kokonaisvaltaisessa johtami-
sessa pitkän ja lyhyen aikavälin johta-
minen muodostavat kokonaisuuden, 
missä pitkän aikavälin tavoitteita to-
teutetaan myös päivittäisillä toimilla. 

Johtamisella tavoitellaan haluttujen 
tulosten saavuttamista. Kun tahtoti-
la ja tavoitteet ovat tiedossa, valitaan 
keinot niiden saavuttamiseksi. Sen 
paljon puhutun strategian avulla läh-
detään kohti visiota eli tulevaisuuden 
tahtotilaa. Sitten vain pidetään kiinni 
strategisista päätöksistä myös siellä 
käytännön töissä ja ohjataan päivittäi-
siä työtehtäviä tavoitesuuntautunees-
ti. Periaatteessa yksinkertaista, mutta 
käytännössä strategian laatiminen ja 
toteuttaminen vaativat aikaa ja tehtä-
vään keskittymistä.

MIKÄ ON OIKEA STRATEGIA?
Strategiaa luotaessa on syytä pohtia, 
mikä strategia on oikea, onko tavoit-
teet oikeat? Kun strategia on laadit-
tu, on tärkeää saada se toteutumaan 
käytännön töissä. Tavoitteet pidetään 
kirkkaana mielessä. Yritystoiminnas-

sa keskeistä on kehittää kilpailukykyä 
kannattavasti. Jos näkemys tavoitteista 
herpaantuu, vaarana on, että lyhytnä-
köisillä toimilla romutetaan mahdolli-
suudet saavuttaa kannattavuustavoite.

Uusien toimintatapojen myötä 
maatalousyrittäjä voi järjestää toimin-
tansa uudelleen. Uudet toimintatavat 
mahdollistavat ydinbisnekseen panos-
tamisen, lisäosaamisen hankkimisen, 
työn tuottavuuden lisäämisen ja työ-
huippujen tasaamisen. 

Yrityskoon kasvun ja erikoistumi-
sen myötä palkatun työvoiman, ura-
kointipalveluiden ja yhteistyöverkos-
tojen tarve kasvaa. Toimivat koneketjut 

ja kapasiteetin korkea hyödyntäminen 
alentavat yksikkökustannuksia. Kun 
osaaminen ja ammattitaito hyödyn-
netään optimaalisesti töitä uudelleen 
järjestettäessä, saadaan etuja perintei-
seen toimintatapaan verrattuna. Am-
mattitaitoiset, kyvykkäät ja aloiteky-
kyiset kumppanit lisäävät tuottavuutta 
ja parantavat kannattavuutta.

Johtaminen haltuun, mutta mitä se on?

Haluatko parantaa johtamistaitojasi?
Johto-hanke perehdyttää kokonaisvaltaisen johtamisen ajatteluun. 
Hankkeen pienryhmissä saadaan työvälineitä strategian luontiin ja 
jalkauttamiseen maatilayrityksen arkeen.  Alkuvuodesta aloitamme vielä 
kaksi pienryhmää, joissa johdatamme kokonaisvaltaiseen johtamiseen. 
Tervetuloa kuulemaan ajatuksia ja kokemuksia henkilöstöjohtamisesta 
30.11. Voit ilmoittautua pienryhmiin ja tilaisuuteen:

 Sari Morri p. 043 8268643, etunimi.sukunimi@proagria.fi

TIMO PAJULA 
palvelupäällikkö, ProAgria Etelä-Pohjanmaa 
 
MATTI RYHÄNEN 
yliopettaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

V
armasti useimmat meistä ajat-
televat, että tunnemmehan it-
semme ja toimintatapamme jo 
hyvin. Samanlaisia ajatuksia 

on läheistemme tuntemisesta. Haasteita 
kuitenkin ihmisten välisessä kommuni-
koinnissa piisaa ja juuri nämä kommu-
nikointihaasteet aiheuttavat usein vääri-
nymmärryksiä.

TUNNETKO TYÖNTEKIJÄSI?
Yhä useammassa maatilayrityksessä on 
palkattua työvoimaa. Työsuhteet ovat eri-
laisia, työntekijät ovat eri maista, on siis 
paljon asioita mitä yrittäjän tulee huomi-
oida ja ymmärtää johtaessaan henkilös-
töä. Kuitenkin riippumatta työsuhteista 
tai kotimaasta, on hyvä tiedostaa, että 
me kaikki olemme erilaisia persoonia ja 
meillä on tapamme toimia. 

Esimerkiksi mietittäessä porukalla 
tuotantoprosessin kehittämistä, joku heit-
tää nopeasti kehitysidean ja itse asiassa 
hetken kuluttua varmaan toisenkin. Toi-

nen taas alkaa miettimään ensimmäisen 
idean toteuttamiskelpoisuutta. Kolmas 
saattaa varmistella, että olemmeko nyt 
ymmärtäneet asiat samalla tavalla. 

TEETÄ PERSOONALLISUUSANALYYSI
Teettämällä Insights Discovery -profii-
lin eli persoonallisuusprofiilin itselle ja 
työyhteisön jäsenille, saa jokainen hen-
kilökohtaisen kehittymisen työkalun. Tie-
toisuuden ja ymmärtämyksen lisääminen 
omasta ja työyhteisön jäsenten erilaisuu-
desta ja tavasta toimia auttaa rakentamaan 
toimivaa ja tuloksellista tiimityötä.  Ih-
missuhdetaitojen kehittyminen vaikuttaa 
suoraan organisaation tulokseen.

Tunne itsesi ja 
ymmärrä toista

Persoonallisuusanalyysillä potkua työyhteisöön

Sain lisää ymmärrystä itsestäni
INSIGHTS ON lisännyt ymmärrystä itsestäni ja oman toimin-
tatapani vaikutuksista muihin. En oikein tiennyt pitäisikö itkeä 
vai nauraa kun ensimmäisen kerran luin omaa profiiliani: juuri 
tällainen minä olen sekä hyvässä että pahassa! Moni asia on 
pistänyt miettimään, erityisesti omaan äkkipikaisuuteeni liittyen. 
Havainnoin muita nyt ehkä saman verran kuin ennenkin, mutta 
vähän paremmalla ymmärryksellä. 

Olen oppinut vähän paremmin, että missä kohtaa voi sanoa suo-
raan ja missä on parempi kohdella vähän enemmän silkkihan-
sikkain. Olen kova lukemaan rivien välistä ja kaikkien kanssa se 
ei vaan toimi - joillain siellä rivien välissä on hirveästi sanomatta 
jäävää ja toiset taas ovat kuin avoin kirja. 

Insights-analyysien teettämisestä sekä itsellemme että työnte-
kijöillemme on ollut vaikutusta siinä, että ymmärrän paremmin 
työntekijöiden tapaa reagoida asioihin. Kun seuraavan kerran 
teetämme nykyvahvuudestamme analyysit, haluan että nii-
tä käydään syvemmin läpi asiantuntijan kanssa, kertoo Lotta 
Iso-Tuisku, maatalousyrittäjä, Iso-Tuiskun tila. 

Tulevaisuuteen suuntaava maatalousyrittäjä investoi, hyödyntää uutta teknologiaa ja digitalisaatiota sekä vastaa uusiin laatuvaatimuksiin ja yhteiskunnan ohjaustoimiin. 

TULEVAISUUDEN 
TOIMINTAYMPÄRISTÖ ON 
ERILAINEN KUIN TÄNÄÄN

K-RYHMÄN JA Vaasanin Tuottajalle Kiitos -stipendeillä 
kannustetaan viljelijöitä kehittämään suomalaista maan-
viljelyä ja jakamaan uutta tietoa keskenään. Nyt toista 
kertaa jaettavia stipendejä haettiin 36:een hankkeeseen, 
joista stipendin sai tällä kertaa seitsemän. Stipendin saa-
neiden hankkeiden tuloksista tulee pitkällä aikavälillä 
hyötymään koko alkutuotanto.

VILJELIJÄSTIPENDIN SAAJAT SYYSKUUSSA 2020
• Arto Kujanpää, Ilmajoki, Vertikaaliviljelyn mahdol-

listava pyörivä kerrosviljelylaite kasvihuoneeseen 
tai halliin, 10 000 euroa

• Esa Sairanen, Lieto, Kasvinviljelyn vaiheista tehty 
opetus- ja esittelyvideo, 2 500 euroa

• Jari Eerola, Tuulos, Hiiliviljelyn ekologisten valinto-
jen kehittäminen naudanlihan- ja kasvintuotantoon 
sekä tiedon ja kokemusten jako, 10 000 euroa

• Risto Tupi, Harjavalta, Syysrapsin viljelykokeiden 
kehittäminen, tiedon kerääminen, analysointi ja 
julkistaminen, 7 500 euroa

• Teresa Lindroos, Liljendahl, Viljan varastoinnin ja 
sen teknologia- ja logistiikkaratkaisujen kehittämi-
nen pienviljelijöille, 9 500 euroa

• Markus Eerola, Hyvinkää, Verkkopohjainen hiili- ja 
vesistöpäästölaskenta ja tasekartta luomutilalle 
sekä tiedon ja kokemusten jako, 10 000 euroa

• Jorma Marttila, Kestilä, Aurinkoenergiaa hyödyntä-
vän kuivuri-innovaation jatkokehittäminen monila-
jiviljelyn mahdollistajana, 10 000 euroa

Hakijoiden aiheet ja hakemukset olivat tälläkin kertaa 
erittäin hyvätasoisia.

– Erittäin hienoa oli huomata, miten viljelijät ovat in-
nostuneita kehittämisestä, pohtivat ja kokeilevat asioita ja 

synnyttävät uusia innovaatioita. Stipendit tulevat todella 
tarpeeseen oli monen saajan kommentti. Kannustamme 
kaikkia hakijoita kehittämään omaa ideaansa eteenpäin 
ja hakemaan uudestaan, sanoo markkinointi- ja viestin-
täjohtaja Suvi Anttila ProAgria Keskusten Liitosta.

– Tuottajalle kiitos -stipendi on tarkoitettu kaikille vil-
jelijöille tuotantosuunnasta riippumatta ja toivommekin 
mahdollisimman paljon hakemuksia myös esimerkiksi 
kotieläin- ja puutarhatiloilta, Anttila jatkaa.

Stipendin saajat valitsi asiantuntijaraati, jossa oli 
mukana edustajia Vaasanilta, ProAgriasta, K-ryhmästä, 
MTK:sta sekä Lantmännen Agrosta. Seuraava Vaasanin 
ja K-ryhmän Tuottajalle kiitos -stipendien hakukierros 
käynnistyy tammikuussa 2021 ja seuraavat saajat va-
litaan huhtikuussa 2021. Kaikki edellisiin hakuihin osal-
listuneet ideat ja hakijat toivotetaan tervetulleeksi myös 
vuoden 2021 hakuun. 

Tuottajalle kiitos -stipendit on jaettu

SARI MORRI
asiantuntija, henkilöstö-
johtaminen, HR-tiimi
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Sähköinen tilipalvelu 
auttaa maatilan  
kassan hallinnassa

K
auhavalaisen Jukka Perälän 
mielestä asiat maatilalla pi-
tää järjestää niin, että edel-
lytykset talouden hallintaan 
ovat olemassa. Sähköisen 

tilipalvelun avulla kassatilanne on ajan 
tasalla. Myös laskut ja ilmoitukset saa 
lähtemään vaivattomasti ja ajallaan.

Perälän maatilan päätuotantosuun-
tana on perunanviljely. Lisäksi tilan 
koneilla harjoitetaan likakaivojen tyh-
jennysurakointia mittavalle asiakasmää-
rälle.

Tila siirtyi sukupolvenvaihdoksella 
Jukan omistukseen kesällä 2013. Tilalla 
oli jo aiemmin luovuttu karjataloudes-
ta, joten tuotantosuunta pysyi samana. 
Luopumistuelle siirtynyt isä pystyy 
myös edelleen auttelemaan tilan töissä.

Ennen sukupolvenvaihdosta Juk-
ka oli opiskeluaikanaan harjoittelussa 
ProAgrialla. Silloin hän pääsi tutustu-
maan harjoittelupaikkansa tarjoamiin 
talouspalveluihin ja niiden tekijöihin. 
Tämän kokemuksen innoittamana 
kotitilan kirjanpito siirrettiin Pro- 
Agrialle, jossa se säilyi myös Jukan ot-
taessa isännyyden.

YHTIÖITTÄMISEN AIKA
Melko pian sukupolvenvaihdoksen jäl-
keen Jukkaa rupesi kiinnostamaan maa-
tilan yhtiöittäminen. ProAgrialla laadit-
tiin ajan tasalla olevien kirjanpitotieto-
jen perusteella laskelma yhtiömuodon 
mahdollistamista verohyödyistä.

Maatilan yhtiöittäminen oli kaik-
kiaan lähes vuoden mittainen prosessi. 
Maatilan ensimmäisen oman tilinpää-
töksen jälkeen ProAgrian asiantunti-
ja laati luonnokset siirtoasiakirjoista. 
Niiden perusteella haettiin verottajal-
ta ennakkoratkaisu toimintamuodon 

Maanläheinen toimintatapa saa kiitosta Jukka Perälältä

muutoksen toteuttamisesta.
Maatila muutettiin osakeyhtiöksi 

keväällä 2015. Kirjanpito jatkui Pro- 
Agrian tilipalvelussa Seija Yli-Hukka-
lan vastatessa kirjanpidosta. Näin luvut 
saatiin siirrettyä maatilan päättävästä 
veroilmoituksesta osakeyhtiön alkavaan 
kirjanpitoon tasejatkuvuutta noudat-
taen.

OSAKEYHTIÖN TARKKA KIRJANPITO
Osakeyhtiön kirjanpito vaatii tekijäl-
tään paljon sellaista tietämystä, jota ei 
maatilan kirjanpidossa tule vastaan. 
Oman lisänsä tuo se, että maataloutta 
harjoittava osakeyhtiö joutuu laatimaan 
suoriteperusteisen tilinpäätöksen lisäksi 
verotusta varten maatalouden tulovero-
lain mukaisen maksuperusteisen tilin-
päätöksen.

Jukan mielestä erityisen tärkeää on 
hallita maatilan kassavirtaa. Tämän ta-
kia tuloista ja menoista täytyy olla mah-
dollisimman ajantasainen tieto. Samoin 
palkat ja alv-maksut täytyy hoitaa ajal-
laan ja tehdä niistä tarvittavat ilmoituk-
set verottajalle.

SÄHKÖINEN ON SUJUVAA
Jukka kiittelee sähköisen tilipalvelun 
tuovan kirjanpitoon helppoutta ja no-

peutta. Sähköiset laskut menevät suo-
raan kirjanpito-ohjelmaan, josta Jukka 
käy ne kerran viikossa hyväksymässä. 
Paperilaskuista taas voi ottaa kuvan kän-
nykkäkameralla ja lähettää sovelluksen 
kautta kirjanpitoon.

Myös asiakkaille lähetettävät laskut 
tehdään kirjanpito-ohjelmalla. Asiak-
kaat ovat pääosin yksityishenkilöitä, 
joten laskut lähtevät vielä pääosin pa-
perisina. Iso helpotus on kuitenkin se, 
että ohjelma hoitaa laskujen siirron pos-
tituspalveluun automaattisesti ilman, 
että itse tarvitsee kirjekuoria liimailla.

Laskujen sähköinen käsittely on teh-
nyt kuittimapeista tarpeettomia, kun 
kaikki tositteet ovat ohjelmassa var-
massa tallessa. Verottajan tarvitsemat 
ilmoitukset sekä niihin liittyvät mak-
sut saadaan myös lähtemään eräpäivänä 
suoraan järjestelmästä.

LUONNIKASTA YHTEYDENPITOA
Sähköisesti tapahtuvan asioinnin ohella 
Jukka pitää tarpeellisena myös muu-
ta yhteydenpitoa tilipalvelua hoitavien 
henkilöiden kanssa. Yhteydet kirjan-
pitoa hoitavan Seija Yli-Hukkalan ja 
palkkahallintoa hoitavan Elina Tulisalon 
kanssa hoituvat WhatsApp-viesteillä, 
sähköpostilla ja puhelimella.

– Koen saavani ProAgrialta hyvää pal-
velua. Ennen kaikkea tykkään minua 
palvelevien ihmisten maanläheisestä 
tavasta toimia. Tilipalvelun ohella saan 
myös muut tarvitsemani palvelut, kuten 
maanäytteiden otot ja viljelysuunnitel-
mat, Jukka kuvaa kokemuksiaan.

PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAA 
TILIPALVELUT

SÄHKÖINEN 
TILIPALVELU  
TUO KIRJANPITOON 
HELPPOUTTA JA 
NOPEUTTA.

Elina Tulisalo ProAgrian Tilipalveluista käy Jukka Perälän kanssa läpi ajankohtaisia kirjanpidon asioita. 

SAAN  PROAGRIALTA 
hyvää palvelua. 
Tykkään ihmisten 
maanläheisestä 
tavasta toimia.

JUKKA PERÄLÄ
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Hyvälaatuinen säilörehu lypsättää ja nostaa maidon pitoisuuksia. Kun energia-
taso on hyvä korkean tuotannon vaiheessa, lehmällä on hyvät mahdollisuudet 
tiinehtyä ja poikia seuraavankin kerran.

Huippulaatuisella 
säilörehulla maidon 
pitoisuudet nousuun

SARI VALLINHOVI
kasvintuotannon  
asiantuntija,  
nurmet

L
oppuvuosi on perinteisesti 
säilöntäaineiden ennak-
kokaupan aikaa. Kilpailu-
tuksen ohella on hyvä tar-

kastella tarjotun säilöntäaineen 
sopivuutta omaan rehukorjuu-
ketjuun ja ruokintastrategiaan. 
Kun säilöntälaatu on kunnossa, 
lehmät lypsävät tasaisesti hyvillä 
pitoisuuksilla. 

Riittävä sokeripitoisuus takaa 
onnistuneen säilönnän niin bio-
logisilla kuin happopohjaisilla 
säilöntäaineillakin. Biologiset 
aineet toimivat parhaiten yli 30 
% kuiva-aineessa, joten vahva 
suositus on pitää happopohjaisia 
säilöntäaineita edes yhdelle sa-
dolle siltä varalta, jos sääolosuh-
teet muuttuvatkin epäsuotuisik-
si. Kun säilörehu on rajoitetusti 
käynyttä, rehussa on riittävästi 
sokereita rehua säilövien mai-
tohappobakteerien käyttöön ja 
mikä tärkeintä; myös pötsimi-
krobien energiaksi. Rajoitetussa 
käymisessä maitohappobakteerit 
eivät kuitenkaan saa ylivaltaa, jo-
ten käyminenkin päättyy koh-
tuullisessa ajassa säästäen rehun 
raaka-aineen sokereita.

PITKÄLLE KÄYNYT REHU
Silloin kun lehmät syövät pit-
källe käynyttä rehua, maidon 
valkuaispitoisuus laskee, koska 
syönti ja pötsin mikrobitoimin-
ta heikkenevät sokerin puutteen 
vuoksi. Alhaiseen rasvapitoisuu-

teen voi olla syynä suoranaisen 
virhekäymisen lisäksi se, että 
maitohappobakteerien tuottama 
maitohappo on ottanut pötsissä 
vallan. Maitohappo muuntuu 
pötsissä propionihapoksi ja sitä 
kautta rasvapitoisuus laskee.

TUOTANTOPROSESSI KUNTOON
Sokerit eivät säily rehussa pel-
källä säilöntäaineella, vaan ko-
ko säilörehun tuotantoprosessi 
pitää olla hyvin suunniteltu 
kylvöstä korjuuseen saakka. Oi-
keilla siemenvalinnoilla ja lan-
noituksilla saadaan huipputason 
raaka-ainetta, mikä huolellisella 
säilönnällä takaa maidolle hintaa 
myös säädellyssä tuotannossa. 

Virhekäyneet ja pilaantuneet 
rehut lisäävät heikentyneen 
syönnin lisäksi suoraa hävikkiä 
ja ylimääräistä työtä niin nave-
tassa kuin siilollakin. Ne ovat 
turhia kustannuksia, joita ku-
kaan ei varmaankaan tuotan-
toonsa halua.

Nurmiasiantuntijoiden kans-
sa voit kehittää nurmenviljelyä 
niin että lehmien tarpeet tulevat 
täytettyä ja kustannukset pysyvät 
kurissa.

MAIDON SOPIMUSTUOTANTOON siirty-
minen on suuri muutos maitotilayrit-
täjälle. Budjetointi, kassan seuranta 
sekä talouden suunnittelu ovat keino-
ja, joiden avulla sopimustuotannon 
tuomiin muutoksiin voidaan varau-
tua. Sopimustuotannon taloudelli-
sia vaikutuksia voi pohtia yhdessä 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan talous-
asiantuntijoiden kanssa. Neuvo 2020 
-rahaa on vielä käytettävissä ja sitä 
voidaan hyödyntää niin budjetointiin 
kuin talouden seurantaan ja maksu-
valmiuslaskelmien laatimiseen.

TEHOKKUUS PAREMMAKSI
Maidontuotantoa säätelevä maito-
tilayrityskohtainen sopimusmäärä 
ja kolmiportaiseksi muuttunut hin-
noittelu tuovat lisähaastetta maito-
tilayrittäjän toimintaan. Tuotantoa 
laajentamalla ja tuotostasoa nosta-
malla ei voi lisätä maitotilayrityksen 
tuottoja. Tällöin maidontuotannon 
tehokkuuden parantaminen, tuot-
tavuuden lisääminen ja yksikkökus-

tannusten alentaminen ovat keinoja, 
joiden avulla maitotilayrittäjä voi 
vastata muutokseen. 

SUUNNITTELU TÄRKEÄÄ
Sopimustuotannon myötä maitoti-
layrityksen toiminnan ja tulevaisuu-
den suunnittelu korostuvat entises-
tään. Vaikka toiminnan laajentami-
nen ei tällä hetkellä ole vaihtoehto, 
maitotilayrittäjä voi silti jatkaa yritys-
toiminnan kehittämistä ja investoida 
esimerkiksi eläinten hyvinvointiin. 
Investointien tarpeellisuus ja kan-
nattavuus täytyy kuitenkin miettiä 
tarkkaan. Maitotilayrittäjä voi vai-
kuttaa maitotilayrityksen talouteen 
myös eläinmäärän optimoinnilla se-
kä muuttuvien kustannusten alenta-
misella.

Käy sopimustuotannon 
taloudellisia vaikutuksia 
kanssamme läpi

Sopeudu sopimustuotantoon  
Maidontuotannon kustannustie-
toisuuden, tuottavuuden ja te-
hokkuuden lisäämiseen on meillä 
tarjolla lukuisia työkaluja. Niitä saat 
kauttamme meijeristä riippumatta.

Kustannuspuntari: Kirjanpitotie-
tojen perusteella puntari esittää eri 
kustannuserien jakauman, ja voit 
verrata tuloksiasi myös muihin mai-
totiloihin. MinunMaatilani-ohjelmis-
tosta löytyvä Kustannuspuntari on 
tuotosseurantakarjoille ilmainen.

KarjaKompassi: Ruokinnan seu-
rantalaskelmasta saat valmiiksi 
laskettuna rehu- ja ostorehukus-
tannukset maitolitraa, lehmää tai 
ryhmää kohti. Ruokinnansuunnit-
telussa optimointiperuste on ai-
noana Suomessa maitotuoton ja 
rehukustannuksen välinen erotus. 
Laadukkaan ja analysoidun säilöre-
hun ohella säännöllinen ruokinnan 
suunnittelu auttaa hyvien maidon 
pitoisuuksien saavuttamisessa.

Kotoisten rehujen tuotantokus-
tannus: Tiedätkö, mitä säilörehusi 
todella maksaa? Tuotantokustan-
nusten laskentaan on tulossa uusi 
työkalu loppuvuodesta, kysy lisää 
nurmiasiantuntijaltasi.

Eurotsekki: Uudessa palvelussa 
maidontuotantoa katsotaan koko-
naisuutena eurojen näkökulmasta. 
Kustannuksia sekä tuotos- ja ter-
veystietoja tarkastelemalla selviää, 
mistä eurot tulevat, mihin ne me-
nevät ja mistä niitä voisi saada lisää.

Tuottoennuste: ProAgrian Verk-
kopalveluista löytyvä raportti en-
nustaa muun muassa tulevien 
kuukausien meijerimaitolitrat ja 
eläinmäärän, joita voit verrata 
kuukausittaiseen sopimustuotan-
tomäärääsi.

Eläinvirrat haltuun -täsmäpalvelu: 
Auttaa maitomäärien kausivaihte-
lun tasaamisessa ja taloudellisesti 
järkevän uudistushiehomäärän 
löytämisessä.

Jos maitomäärät kuukausi- ja nel-
jännesvuositasolla vaativat so-
peuttamista, muista myös
  vajaatuottoisten eläinten poistot
  vajaammallakin kapasiteetilla 

voi saada paremman kokonais-
tuloksen

  kuukausittaisten siemennys-
määrien hallinta

  ”ylimääräisen” maidon juotta-
minen vasikoille. 

 

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

S
aavatko vasikkasi par-
haan mahdollisen alun 
tulevaan elämään? Vai 
ovatko tulevat viikot 

taistelua ripulin ja hengitystietu-
lehdusten kanssa? Tiedätkö yli-
päätään kuin monta prosenttia 
vasikoistasi sairastaa ripulia tai 
hengitystietulehduksia? Näitä 
hoitoja ei tule aina kirjatuksi 
Nasevaan tai muuallekaan, josta 
ne voisi myöhemmin tarkistaa. 

Tietojen tallentaminen on 
kuitenkin tärkeää, koska tutki-
mukset osoittavat, että vakavan 
ripulin tai hengitystiesairauden 
sairastaneet vasikat paitsi kas-
vavat ja myöhemmin lypsävät 
heikommin, ovat myös lyhyti-
käisempiä. Sairaushistoria Nase-
vassa voi siis auttaa poistojen 
miettimisessä myöhemmin, jos 
eläimiä on liikaa.

OSALLISTUIN TÄSSÄ taannoin 
eläinlääkäri Ann-Helena Hokka-

Saavatko vasikkasi parhaan mahdollisen alun?
sen pitämään vasikkawebinaa-
riin. Webinaarissa keskityttiin 
poikimisen hyviin rutiineihin 
ja vastasyntyneeseen vasikkaan. 

Poikimisen valvonta on vasi-
kan henkiinjäämisen kannalta 
välttämättömyys. On arvioitu, 
että suurin osa niin sanotusti 
kuolleena syntyneistä vasikoista 
on elossa poikimisen alkaessa, 
mutta kuolee poikimisen aika-
na. Uudessa italialaisessa tutki-
muksessa (Crociati ym. 2020 ) 
tutkittiin sitä, että mitä vaikuttaa 
poikimisen valvonnan lisäämi-
nen vasikoihin ja emiin. 

Tutkimuksessa asennettiin 
poikiville lehmille emättimeen 
anturi, joka ilmoitti poikimisen 
käynnistymisestä, jonka pe-
rusteella avustaja tuli paikalle. 
Vasikkakuolleisuus tippui val-
vonnan ansioista 11 %:sta 2 %:iin 
lehmillä ja nollaan prosenttiin 
hiehoilla. Hieno saavutus. Hä-
vikki pieneni olennaisesti. 

LISÄKSI POSITIIVINEN vaikutus 
ulottui myös lehmiin. Huomat-
tiin, että lehmillä, joilla kuoli 
vasikka, oli yli kolminkertainen 
riski joutua poistetuksi karjasta 
pian poikimisen jälkeen verrat-
tuna muihin poikineisiin. 

Edelleen valvonta paransi 
myös lehmien tuotosta ensim-
mäisen kahden kuukauden ai-
kana sekä paransi tiinehtyvyyttä. 
Päivätuotos oli jopa 3,79 kg pa-
rempi eloon jääneiden vasikoi-
den emillä kuin niillä lehmillä, 
joiden vasikka kuoli poikimi-
sessa. 

TUTKIMUKSESSA TEHDYN taloudel-
lisen mallin avulla poikimisen 
valvontaa tehostavan laitteen 
todettiin tuottavan lisähyötyä 
Italian hinnoilla 37-90 euroa/
lehmä per vuosi. 

Tutkimuksessa ei kuitenkaan 
huomioitu lisääntynyttä työtä 
valvomisessa, mutta ei myös-

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

kään toisaalta vähentynyttä työ-
tä sairaiden parissa. Poikimisten 
valvonta öisin tietenkin lisää 
työtä merkittävästi. Mutta pitää 
huomioida se, että jos poikimi-
set laitetaan työjärjestyksessä 
tärkeimpään arvostukseen sinä 
aikana, kun navetassa ollaan tai 
esimerkiksi klo 6-22 välisenä ai-
kana, voidaan sillä jo vaikuttaa 
merkittävästi vasikoiden eloon 
jäämiseen, sairastamiseen sekä 
poikivien lehmien terveyteen. 
Kun tämä alkaa sujua, voi ru-
veta miettimään millä lehmät 
saisi vielä paremmin poikimaan 
päivä aikaan, ja josko niille yö 
poikimisten valvomisillekin voisi 
tehdä jotain järjestelyjä niin, että 
homman saisi sujumaan. 

JOS KAIPAAT apuja miettimiseen, 
niin tule meidän Vahvat Vasikat 
-hankkeeseen mukaan. Mie-
titään sitten juuri teidän tilan 
asioita yhdessä! 

KATSO ESITTELYVIDEO
RETRONIK.COM

Reino 050 521 0082 •  Raija 040 7022 162
rareko105@gmail.com 

RETRONIK Ky

VILJAVUUSTUTKIMUKSEN 

TULOKSET KOLMESSA VIIKOSSA
ilman lisämaksua
Hyödynnä veloitukseton näytteiden keräilypalvelumme n.130 eri maatalouskaupasta: 
www.eurofi ns.fi /agro/yhteystiedot/
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Ammattikirjallisuutta tai työhaalareita vailla? 

 Tilaa ne ProAgrian verkkokaupasta.  www.proagriaverkkokauppa.fi

MIRVA PIETILÄ 
talousasiantuntija, 
tilipalvelut
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Säännölliset etäpalaverit osana 
onnistunutta tilan johtamista

ProAgrian asiantuntijat Sini Kuiri, Heli Ojala, Essi Tarsia ja Sanni Nikkola kertovat asiakkaiden olevan tyytyväisiä etänä tehtä-
viin palveluihin. Lähes kaikkia ProAgrian palveluita pystytään tekemään etäyhteyden välityksellä.

ETÄPALVELUT

Kohti hiilineutraalia maidontuotantoa

T
ähtäimenä Mainio Mai-
to-hankkeessa pääyhteistyö-
kumppanimme Osuuskunta 
Maitosuomen kanssa on hii-

lineutraali maidontuotanto vuonna 
2035.  Marinin hallitusohjelmakin 
tähtää koko Suomen osalta samaan 
vuoteen ja vieläpä olla ensimmäinen 
fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. 
Tämä edellyttää nopeutettuja päästö-
vähennyksiä kaikilla sektoreilla sekä 
hiilinielujen vahvistamista.

Pilottitiloilla tutkimme valitulta 
nurmilohkolta maan NIR-analyysin 
avulla kemiallisia ja fysikaalisia omi-
naisuuksia unohtamatta biologisia 
tekijöitä. Saamme pohdittavaksi ka-
tionien suhteita, maan vedenpidätys-
kykyä ja orgaanisen aineksen määrää 
ja laatua.  Mahtaako näiden tietojen 

ja perusmaa-analyysien avulla löytyä 
kehitysehdotuksia lohkolle, jos se oli 
kasvultaan heikko? Entä saammeko 
selville millaisissa olosuhteissa maan 
kasvukunto on erityisen hyvä, voisi-
ko sitä vieläkin parantaa? Keräämme 
myös satotietoja lohkoittain haarukoi-
daksemme nykytilannetta pelloilla ja 
ensi vuodelle tullaan optimoidaan 
pellonkäyttöä hiilijalanjäljen pienen-
tämiseksi. 

Hyödynnämme Hihat-hankkeen 
hiilikartoituspohjaa, jossa pistey-
tysalueita on pellon kasvukunnosta 
nurmen viljelytekniikkaan sekä turve-
maiden viljelyyn unohtamatta lannan 
käsittelyä, eläinten ruokintaa ja hy-
vinvointia. Pääsemme porautumaan 
syvälle hiiliviljelyn ajatuksiin maatilo-
jen kanssa hiilensidonnan määrässä ja 

mm. ravinnekiertojen tehostamisessa.
Tulemme käyttämään Valion Car-

bo-ympäristölaskuria, jonka avulla 
tila saa enemmän tietoa ilmastovai-
kutuksistaan sekä mahdollisuuden 
mittaroida omaa edistystään kohti il-
mastoystävällisempää maidontuotan-
toa. Ympäristölaskuriin pitää syöttää 
paljon tietoja, mutta tarkat tiedot ta-
kaavat laskennan tason ja tarkkuuden. 
Pystymme tuotosseurantatiloilla poi-
mimaan ProAgria-palveluista tiettyjä 
laskennassa vaadittavia tietoja. Tämä 
onnistuu myös peltopuolella visu-vil-
jelysuunnittelu-ohjelman käyttäjiltä.

Tuotantopienryhmissä pohdimme 
lisäksi oman karjan optimiarvoja ja 
esimerkiksi poikimavälin lyhentämi-
sen ja sairastavuuden vähentämisen 
euromääräistä arvoa voidaan mallin-

taa Valman SimValiokarja-laskurilla. 
Pidämme mielessä kullekin tilalle saa-
dut Maitosuomen tuotantosopimus-
määrät, joihin sopeutuminen vaatii 
tiloilta pohdintoja kannattavuudesta. 
Mitkä ovatkaan stepit juuri sinun ti-
lallasi parhaaseen tehokkuuteen pää-
semiseen?

Ilmoittaudu mukaan nurmi- ja 
tuotantopienryhmiin, jotka alkavat 
ensi vuoden alussa, tiina.soisalo@
proagria.fi 

TIINA SOISALO
Valtakunnallinen  
Huippuosaaja,  
eläinten hyvinvointi  
ja olosuhteet

Kotieläinhankkeissamme on tänä vuonna 
tuotettu laadukkaita webinaareja, joiden 
tallenteet ovat ostettavissa (30-50 € + alv) 
jälkikäteen kuunneltavaksi täältä:    
 etela-pohjanmaa.proagria.fi/tapahtumat

Eurot ruokintapöydälle – lypsylehmien ruokintakoulutus
Ruokinnan asiantuntijamme kertovat ruokinnasta vasikasta lypsy-
lehmäksi sekä eri tuotannon vaiheissa. Tuottajapuheenvuoroissa 
Johanna Metsälä, Vacca Oy ja Antti Yli-Hynnilä, Yli-Hynnilän tila. 
Monipuolinen perustietopaketti! Mukana myös Luomumaidon-
tuotannon kehittäminen -hanke.

Kesäkämppä vasikoille
Miten vasikkalan tyhjäys ja pesu kannattaa suorittaa tautisuojanä-
kökulmasta ja kuinka vasikoiden väistötilat toteutetaan täksi aikaa. 
Tilacase Juha Luhtanen. Esitykset Seija Perasto, Jarkko Niemi sekä 
Satu Sillanpää. 

Helunan hellepäivät – lypsävien lämpöstressi kuriin
Mitä lypsylehmien lämpöstressi on, ja miten sitä ehkäistään. Esi-
tykset Jouni Pitkäranta, Sini Kuiri sekä laitevalmistajat.

Vierivasikka
Vasikoiden vierihoidon ja imettäjälehmien käytön uudet tuulet 
meiltä ja maailmalta! Esitys Sigrid Agenäs, tilacaset Lotta Stubb, 
Stubb Lantbruk ja Heli Ahonen, Juvan Muumaa. Mukana myös Luo-
mumaidontuotannon kehittäminen -hanke.

Eurot ruokintapöydälle: Ruoki terveyttä
Terveellisen rehustuksen edellytykset sekä vasikkaripulien ja 
ruokinnallisten häiriöiden hoito, ennaltaehkäisy ja kustannukset. 
Esitykset Seija Perasto, Mari Hovila, Jarkko Niemi ja Anne Anttila. 

Pötsi- ja Vahvat vasikat 
-hankkeiden  
webinaaritallenteet

Luomumaitoseminaari

Aika:  26.11.2020 10-15
Paikka:  Webinaarina Teamsissä

Huom! Esitykset ovat suomen kielellä, 
materiaalista mahdollista saada tiivis-
telmät ruotsiksi. Kysymyksiä voi esittää 
seminaarin aikana myös ruotsiksi.

OHJELMA: 
• Ajankohtaista luomusektorilla, Tiina 

Peltonen, ProAgria Etelä-Pohjanmaa
• Luomu ja maaseudun elonkirjo, Sari 

Autio, Luke / Luomuinstituutti
• Luomumaidontuotanto Ruotsissa 

– ajankohtaisia keskustelunaiheita 
luomutiloilla

• Luomunurmien viljely Ruotsissa –  

mitä ja miten viljellään, Pauliina  
Jonsson, Jordbruksverket

• Vuokraanko peltoa hinnalla millä 
hyvänsä? Juha Pennala, ProAgria 
Etelä-Pohjanmaa

• Parisataa lehmää navetassa, mutta 
montako matoa pellossa? Erkki  
Vihonen, ProAgria Etelä-Pohjanmaa

• Tilakohtaiset ruokintaratkaisut, Tuomo 
Mäkinen, Tikan maatila Oy

• Hankealueen palkitsemiset ja kunnia-
maininnat

Ilmoittaudu  24.11.2020 mennessä 
 www.proagria.fi/ep/tapahtumat
Saat osallistumislinkin sähköpostiisi  
lähempänä seminaaria. 

Ylpeästi luomumaidontuottaja! Luomumaidon-
tuotanto vastaa hyvin ajankohtaisiin ilmasto- ja 
ympäristöasioihin. Tule kuulemaan seminaariin!
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N
ykymaatiloilla aika on 
kallisarvoista ja siksi on-
kin hyvä miettiä miten sen 
saa sekä tehokkaasti että 

hyvin hyödynnettyä. Teknologia on 
tuonut helpotusta ja verkon kautta 
järjestyvät etäpalaverit sopivatkin 
monen tilallisen päivän aikatau-
luun entistä paremmin. Etelä-Poh-
janmaan alueella etäpalveluita on 
ollut tarjolla jo jonkin aikaa, mutta 
viime aikojen tapahtumat ja etätyön 
lisääntyminen on nostanut myös 
etänä tehtävät asiantuntijapalvelut 
suosituiksi. 

Etenkin ruokinnansuunnittelussa 
säännölliset kuukausipalaverit ovat 
tuottaneet hyviä tuloksia ja auttaneet 
tuotannon ennakoinnissa sekä uu-
siin rehueriin sujuvissa siirtymisissä. 
Myös muutokset tuotantosopimuksiin 
siirtymisessä ja toisaalta eläintilojen 
tehokkaassa hyötykäytössä puolta-
vat tasaisen eläin- ja tuotantomäärän 
suunnittelua sekä ennakoitavuutta. 
Lähes kaikissa ProAgrian palveluissa 
voit hyödyntää etäpalavereja. Lue alta 
tilojen kokemuksia ruokinnan kuu-
kausipalavereista.  

PALAVEREIDEN PARASTA antia on se, että mukana on asiantunteva ja 
luotettava ihminen, jolta voi kysyä tuotannossa askarruttavista asioista. 
Hän selvittää pyydetyt asiat joko itse tai muiden asiantuntijoiden avulla. 

Asiantuntija voi tarvittaessa päivittää ruokintaa, jos sitä ei itse ehdi tehdä, ja toi-
saalta hänen kanssaan on helppo myös yhdessä suunnitella ruokintaa. Isomman 
työporukan kanssa kerran kuukaudessa tehtävä yhteenveto ruokinnasta ja tulok-
sista on hyvä juttu, sillä näin tieto tulee kaikille ja tuloksia tulee yhdessä pohdittua 
syvemmin. Olemme noin kahden vuoden ajan pitäneet kuukausipalavereita. Niissä 
käydään läpi seurantalaskelmat, mittalypsyn tulokset, muutokset rehuissa sekä 
tulossa olevat rehunvaihdokset ja muut ajankohtaiset asiat.

JOHANNA METSÄLÄ, VACCA OY, ILMAJOKI

KUUKAUSIPALAVERIT OVAT tuoneet säännöllisyyttä 
ja rytmitystä tekemiseen. Ajantaju häviää muuten 
nopeasti ja esimerkiksi rehunäyte tulee otettua liian 

harvoin. Kesälläkin on ollut helppoa löytää aikaa palaverille puo-
lesta tunnista tuntiin. Palaverit on meillä aloitettu noin puoli vuotta 
sitten. Niissä käydään läpi tuotostiedot, ajantasaiset rehunäytteet, 
toteutunut ruokinta ja ajankohtaiset aiheet ja kysymykset.

MARKO HEIKKILÄ, WESTMILK OY, ILMAJOKI

MEIDÄN TILALLA kuukausipalaverit on aloitettu kesällä 
2020. Niissä käydään läpi tuotannon tilanne, miten 
maitomäärät ja pitoisuudet ovat kehittyneet ja millaisia 

havaintoja navetalla on tehty ruokinnasta. Nämä kootaan yhteen 
ja käydään läpi asiantuntijan kanssa. Kiittelen palavereiden sään-
nöllisyyttä, kun muuten aika kuluu ihan huomaamatta. Asioihin 
pitäisi puuttua ajoissa, mutta tilanne saattaa jatkua aika pitkäänkin 
samana. Teollisuudessa pidetään tuotantopalavereita, maitotilana 
niitä tulee huonosti yksin pidettyä, vaikka raportteja voikin käydä 
läpi. Kiitos kuukausipalaverien kuukausittain on olemassa jokin 
määräpäivä mihin mennessä tietyt asiat pitää olla tehtynä.

TUOMO KESKI-SOINI, VIRRAT

MEILLÄ KUUKAUSIPALAVERIT on otettu käyttöön vuoden 2018 alussa, 
sukupolvenvaihdoksen jälkeen. Palavereissa käydään läpi sen hetkinen 
tilanne, onko ollut ongelmia, miten ape on toiminut, tai onko rehuihin 

tulossa muutoksia. Niiden pohjalta sitten tarvittaessa seurantalaskelmaa tai uutta 
reseptiä. Aina ei ole tarvinnut tehdä mitään. Samalla tulee itsekin mietittyä men-
nyttä kuukautta ja palaveria silmällä pitäen tulee paremmin otettua rehunäytteitä, 
että on tietoa pohjalla. Palaverien ansiosta pysyy itsekin säännöllisesti kartalla, 
eikä pääse perusasiat unohtumaan, kun pitää ne muistaa palaverissa kertoa.

JOONAS TOHNI, ALAJÄRVI

MAITO



Kotieläintuet vuonna 2020 C1-C2 alueella 13.2.2020 tiedon mukaan

C1 C2

Viitemääräyksiköt 1-146 163

Yli 146 menevät yksiköt 53

Viitemääräyksiköt 1-170 142

Yli 170 menevät yksiköt 45

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. 2020 on vähintään 0,35 ey/
ha eli v. 2020 eläinyksiköiden suhde vuoden 
2020 peltoalaan on vähintään 0,35 ey. Eläi-
nyksikkölaskentaan käyvät muutkin kotieläi-
met 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 2021 

Pohjoisen tuen 
eläinyksikkökertoimet 2020

1)  
EU-nauta-
palkkio €/

eläin/vuosi

1) 
EU teuras-

karitsa ja  
-kilipalkkio/ 

eläin

2)

Pohjoinen 
tuki €/eläin- 

yksikkö/ 
vuosi

2) 
Pohjoinen 

tuki €/eläin- 
yksikkö/v

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 165 315 315 315 315  

Emolehmähieho 4) 165 315 315 189 189

Teurashieho 300

Uuhi 6) 363 369 73 74

Teuraskaritsa 7) 25

Kuttu  8) 761 780 152 156  

Teuraskili 9) 25

Maito  senttiä/kg  *) 7,3 8,0

*)  Lopullinen tuki senttiä/kg päätetään alkuvuonna 2021 ja maksetaan mahdollista ns." jälkitiliä".

1)    Vna:an asetus v. 2020 lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta 
sekä peltokasvipalkkiosta.

2)  Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 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. 2020 syntyneiden karitsoiden lukumäärää vastaavalle uuhimäärälle

7)  Maksetaan v. 2020 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 kirjanpi-
toa päivittäin        

9)  Maksetaan v. 2020 teurastetuista enintään 12 kk:n ja yli 10 kg:n teuraspainoisista kileistä

Hevosille ei enää makseta pohjoista tukea. Hevoset kerryttävät kuitenkin eläinyksiköitä luonnonhaittakorvauksen kotieläinko-
rotukseen sekä sika-siipikarjan tuotannosta irrotettuun tukeen. 

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. 
Puutarha- 

kasvit 

Suoja-
vyöhyke- 

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 60 100 550 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 45 100 100 350

Yht., kasvitila 469 604 544 614 514 1 1 1 9 1 009 615 965 615 865 515 715 415

Yht., kotieläintila 529 664 604 674 574 1179 1 069 675 1 025 675 925 575 775 475

Kans. Pohj. nuoren 
viljelijän tuki

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

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 2020 C1 ja C2-alueella Tukitasot ovat arvioita, tasot voivat tarkentua kun lopulliset alat ovat tiedossa.

UUTTA SÄHKÖISESSÄ kasvinsuojelututkinnossa! Nyt voit räätälöidä tentin 
toimialasi mukaan. Voit valita yhden tai useamman seuraavista  tuotannon-
suunnista: peltoviljely, avomaan puutarhaviljely, kasvihuoneviljely tai muu 
(esim. golfkentänhoito, viheraluetyö). Suorita tentti sujuvasti sähköisesti. 
Tutkinnon voi tällä hetkellä suorittaa suomen ja ruotsin kielellä. Lisätietoja 
ProAgrian kotisivuilla. 

Kasvinsuojelusuunnitelma Neuvo-rahoituksella
Kun kasvukauden kasvinsuojeluhaasteet ja -vaste ovat vielä hyvässä muis-
tissa, kannattaa tehdä kasvinsuojelusuunnitelma viljelyn ja kierron suun-
nittelun kylkeen. Hyödynnä suunnitelman tekoon Neuvo 2020-palvelua. 
Kysy lisää asiantuntijoilltamme!  www.proagria.fi/tutkinto

Räätälöi kasvinsuojelututkinto itsellesi sopivaksi
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Jättipalsamit pois! 
Poks! – Tuo paukkukukkanakin tunnetun jättipalsamin siemenkodan avautumisesta kuuluva ääni ei ole 
toivottua kuultavaa loppukesästä. Mikäli jättipalsami pääsee kukkimaan ja kukista kehittymään siemenkota, 
niin leviää siemeniä ympäriinsä ja jättipalsamin leviäminen mahdollistuu. 

K
uluneen kesän aikana on jättipalsamikasvus-
toja hävitetty erityisesti Kauhajoen Hyypän-
jokilaaksossa sekä Kurikan Pitkämönluoman 
ympäristössä. Maanomistajien aktivointi tuotti 

tulosta ja roskalavoille kerääntyikin jätesäkkejä mel-
koinen määrä. Kaikki maanomistajat eivät pystyneet 
itse suorittamaan esiintymien poistoa, jolloin heille 
tarjottiin siihen apua.

KEINOJA TORJUNTAAN
Helpoin keino jättipalsamiesiintymien poistoon on pie-
nillä esiintymillä kitkentä, silloin kun kasvi ei ole päässyt 
vielä edes kukintavaiheeseen. Silloin on myös turvallista 
hävittää kasvijäte asianmukaisesti kompostoimalla.  

Varsinkin Kurikan Pitkämönluomalla jättipalsa-
miesiintymät ovat päässeet laajoiksi, jolloin niitä on 
järkevää niittää esimerkiksi viikatteella tai trimmerillä. 
Laajoissa esiintymissä on usein monessa eri kasvuvai-
heessa olevia yksilöitä. Mikäli kasvijäte jätetään maa-
tumaan paikalleen, on olemassa vaara, että joistain 
kukista pääsee kehittymään siemeniä. 

Jätteet kerättiin jätesäkkeihin ja kuljetettiin tarkoi-
tukseen tilatuille roskalavoille. Kasvijäte päätyi silloin 
polttojätteeksi. Vaasan kaupunki on kokeillut kasvu-
kauden aikana esimerkiksi jättipalsamikasvustojen 
höyryttämistä torjuntakeinona. 

TORJUNTATYÖ JATKUU
Kesällä torjuntatoiminta maastossa jatkuu. Alustavia 
valmisteluja on tehty vuohilaidunnuskokeiluun, mikä 
on tarkoitus toteuttaa Kurikassa. Vuohien tiedetään 
lampaiden lisäksi käyttävän ravinnokseen myös jättipal-
samia, mutta vuohet ovat lampaita ketterämpiä liikku-
maan Pitkämönluoman kanjonin rinteillä. Kauhajoella 
on tarkoitus toteuttaa kansainvälinen työleiri, mikäli 
korona antaa tämän järjestämiselle mahdollisuuksia. 
Jättipalsamikasvustoja ei voi mennä poistamaan ilman 
maanomistajan lupaa, vaikka haluaisitkin suojella alku-
peräistä luontoa tältä vieraslajilta, mutta kasvin kukkien 
keruu on jokamiehen oikeus! 

Inspect-vieraslajien torjuntahankkeessa kehitämme 
toimintamalleja jättipalsamin ja kurtturuusun leviämisen 
torjumiseksi. Torjuntatyötä tehdään kasvukausina 2020 
ja 2021. Hankkeen toimijoita ovat Etelä-Pohjanmaan 
Maa-ja kotitalousnaiset/ProAgria Etelä-Pohjanmaa, Ete-
lä-Pohjanmaan ELY, Vaasan kaupunki, Metsähallitus, 
sekä Ruotsissa Uumajan kaupunki ja Västerbottenin 
lääni. Kurikan ja Kauhajoen kaupungit ovat mukana 
tukemassa hanketta. 

Tiesitkö tätä 
jättipalsamista?
Suomessa jättipalsami kasvaa usein asutuksen läheisyy-
dessä, koska se on yleensä alun perin tuotu koristeeksi 
ja mehiläiskasviksi puutarhoihin. Se on levinnyt ihmisten 
avustuksella eri puolille maata jo Perä-Pohjolaa myöten. 

Pihoilta se kulkeutuu edelleen sopiviin kasvupaikkoihin, 
mm. tunkioille, rannoille, ruovikoihin ja pellonlaiteille. Se 
leviää erityisen helposti joki- ja puronvarsia myöten. 

Laji lisääntyy vain siementen avulla. Jättipalsami tuot-
taa runsaasti siemeniä. Yksi yksilö voi muodostaa jopa 
4000 siementä. Siemenet sinkoutuvat ympäristöön jopa 
seitsemän metrin päähän, kun kasvin kodat ovat kypsät. 
Siemenet eivät kellu vedessä vaan ne uppoavat pohjaan. 
Siemenet leviävät uusille kasvupaikoille ihmisten, kasvino-
sien siirron tai eläinten välityksellä. 

Monet kasvustot ovat saaneet alkunsa, kun puutarhajättei-
tä on kuljetettu luontoon tonttien ulkopuolelle. Jättipalsa-
milla ei ole Suomessa luontaisia vihollisia, jotka rajoittaisi-
vat sen leviämistä luontoon.

Torjuntatyötä ei saa tehdä ilman maanomistajan lupaa. 

HENKILÖSTÖ ON yrityksen tärkein voi-
mavara, ja sen käyttämä työaika usein 
suurin kulu. Kun tiedät, mihin työaika 
kuluu, tunnistat kehittämiskohteet ja 
aikasyöpöt. Seuraamalla työaikaa ja 
analysoimalla tuloksia voit määrittää ja 
toteuttaa toimenpiteitä toiminnan kehit-
tämiseksi, tuottavuuden parantamiseksi 
ja henkilöstön jaksamisen lisäämiseksi.

Uusi työajanseurannan työkalu, 
ProAika, on helppokäyttöinen sovellus 
työajanseurantatiedon keräämiseen eri-
tyisesti maatila- ja maaseutuyrityksissä.  
Puhelimella käytettävä näppärä sovellus 
tuottaa kattavia raportteja ajankäytöstä 
työvaiheittain ja työntekijöittäin. ProAika 
on osa Minun Maatilani -ohjelmistoja. 
Tuloksien analysointi auttaa kehittä-
mään yrityksen arkisia rutiineja tehok-
kaammiksi todelliseen tietoon perus-

tuen. ProAgrian asiantuntijat auttavat 
tiedon analysoinnissa ja ratkaisujen 
löytämisessä.

ProAika-työajanseurannasta hyöty-
vät kaikenkokoiset yritykset. Sen kokoa-
ma tieto parantaa myös eri talouslaskel-
mien luotettavuutta (esim. tuotantokus-
tannuslaskenta) kun laskelmat perustu-
vat tilan omaan työajankäyttöön. Raportit 
saa tallennettua Excel- ja PDF-muodossa 
esimerkiksi palkanlaskennan perustaksi. 
ProAikaa käytetään puhelimella.

ProAika on saatavilla ensin maito- 
ja kasvitiloille. 
 Sen voi ostaa Minun Maatilani 

-ohjelmasta www.minunmaatilani.fi 
-sivuilta 
 tai tilata  Minun Maatila -oh-

jelmistotuesta puh. 09 8566 5959, 
tuki@mtech.fi (ark. 8.15-16.00). 

Tunnista kehittämis-
kohteet ProAika-
sovelluksen avulla

Kysy lisää Toni Luoma, puh. 040 860 0860

Teuvan kompostointilaitokselta saatavat tuotteet:
•	luomuviljelyyn soveltuva viherkomposti
•	maanparannuskomposti ja tuorekomposti

Peltolevitykseen nyt tarjolla

KeKKilän KomPosteja

Av. ark. 8-17, la 10-13 ,Nurmontie 116, 60510 Seinäjoki 
Puh. 020 735 2777   www.pitkiskone.fi

• MYYNTI  • PALVELU
• HUOLTO

- MOOTTORISAHAT - RAIVAUSSAHAT
- TURVAVARUSTEET
Pienkonehuolto ja varaosat kaikkiin yleisimpiin moottorisa-
ha- ja ruohonleikkurimerkkeihin.  Valtuutettu huolto Stihl, 

Viking, Husqvarna, Jonsered, Partner, Stiga, Klippo, 
B&S, Echo, Cub Cadet, MTD, Honda, McCulloch ym.

Kaikki ajankohtaiset tapahtumat 
osoitteessa

www.proagria.fi/ep/tapahtumat

Tiina Peltonen kertoo jättipalsamin kitkennän olevan helpointa ennen kasvin kukintaa.

TIINA PELTONEN
luomuasiantuntija, Inspect-hanke
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VIERASLAJIEN 
TORJUNTA



Ihanat jouluherkut
lahjaksi tai  

omaan suuhun!

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

PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAAN PALVELUPISTEET MAAKUNNASSA:

SEINÄJOKI Huhtalantie 2 (Elinkeinotalo), ma-pe 9-15  ALAJÄRVI Kauppakatu 26, ma-ti 9-15  KAUHAVA Kauppatie 115, ma-ti 9-15  SUUPOHJA Teknologiapuisto 1, ma-pe 9-15  
TUURI Tuurintie 2, ma-ti 9-15  Muuten sopimuksen mukaan  Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@proagria.fi    www.proagria.fi/ep

Etelä-Pohjanmaa

PROAGRIA KASVI-, SIKA- JA SIIPIKARJATILAT
Antila Hannele, nuorempi asiantuntija ........................................... *041 730 3605
Hannonen Jussi, kasvintuotannon asiantuntija .............................. 043 826 6771
Korpi Terhi, kasvintuotannon asiantuntija ........................................*041  730 3288
Kuja-Luopa Juulia, kasvintuotannon asiantuntija ........................*041 730 6001
Luikku Niko, kasvintuotannon asiantuntija .......................................0400 297 245
Luokkakallio Jari, luomukasvintuotannon asiantuntija .................0400 297 235
Luoma Markus, kasvintuotannon asiantuntija ................................0400 180 071
Mäenpää Mika, talousasiantuntija ......................................................040 528 7922
Mäkelä Juha, kasvintuotannon asiantuntija ......................................0400 267 535
Mäkinen Jari, kasvintuotannon asiantuntija ......................................040 510 2795
Mäkipernaa Juha-Matti, kasvintuotannon asiantuntija .............*041  730 3604
Neuvonen Eeva-Liisa, luomukasvintuotannon asiantuntija .....*041  730 6698
Pennala Tuomas, kasvintuotannon asiantuntija............................. 043 826 6772
Perälä Perttu, kasvintuotannon asiantuntija ..................................*041 730 1057
Prusti Mikko, kasvintuotannon asiantuntija ......................................041  730 7185                                                             
Rahko Juhani, kasvintuotannon asiantuntija ....................................043 825 0103
Toppari Juha-Matti, palvelupäällikkö ................................................ 043 825 2806
Tuomisto Pekka, kasvintuotannon erityisasiantuntija ..................0400 891 889
Vihonen Erkki, luomukasvintuotannon asiantuntija ................... 040 678 7689

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 
Harju-Kivistö Ella, asiantuntija,  tilipalvelut, 
Seinäjoki, Kauhajoki ................................................................................ *043 825 6323
Lehtinen Erja, asiantuntija, tilipalvelut, Kauhajoki ........................... 043 827 2341
Palo Iida-Mari, asiantuntija, tilipalvelut, Seinäjoki ............................041 730 1280
Puska Sami, asiantuntija, tilipalvelut Seinäjoki, Kauhajoki ............ 041 730 1684
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

MAA- JA KOTITALOUSNAISET
Välisalo Terhi, toiminnanjohtaja , maaseutuympäristö .................. 0400 463 129
Asunmaa Asta, erityisasiantuntija, ruoka, kotitalous ...................040 592 9226

PROAGRIA MAITO-, LIHANAUTA- JA LAMMASTILAT
Alamikkotervo Silja, kotieläintuotannon asiantuntija, 
lammas- ja vuohituotanto ......................................................................... 040 775 2060 
Alanco-Ollqvist Milla, erityisasiantuntija, 
lammas- ja vuohituotanto ........................................................................ 040 706 0558
Hautala Elina, kasvintuotannon asiantuntija, nurmi .........................041  730 7184                                
Hongisto Saila, luomukasvintuotannon asiantuntija ....................... 0400 497 516
Ikola Maria, asiantuntija, luomutarkastukset ..................................... 040 761 9770
Kananoja Arja, kasvintuotannon asiantuntija, nurmi, luomu ......... 040 507 0475
Karén Jenna, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat  ............... 043 827 2342
Kivisaari Hannu, kasvintuotannon asiantuntija, nurmi, luomu ..... 0400  798 580
Koivusalo Päivi, kasvintuotannon asiantuntija ................................. 041 730 7186                                
Kotala Juho, asiantuntija nurmi, kasvustokuvaus ............................. 043 827 3581
Kuiri Sini, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat ......................  043 827 3580
Kujala Arja, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat ...................040  759 8618
Kytölä Meri, kotieläintuotannon asiantuntija ....................................*041 730 6697
Lämpsä Jarmo, talousasiantuntija, maitotilat ...................................*040 126 3481
Mattila-Löppönen Kirsi, kotieläintuotannon asiantuntija, 
maitotilat .................................................................................................040 594 5745
Morri Sari, kotieläintuotannon asiantuntija, henkilöstöjohtaminen ..043 826 8643
Mäntyharju Johanna, erityisasiantuntija, 
ruokinta, teknologia, luomu, maitotilat ............................................... 040 512 1901
Nikkola Sanni,  kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat ............043 826 8639
Ojala Heli, kotieläintuotannon asiantuntija, 
maitotilat, automaattilypsy ................................................................. *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
Riihikangas Erkki, erityisasiantuntija, talous, maitotilat ................0400 160 041
Rintamäki Sanni, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat .......043 825 8508
Ruotsalainen Anne-Mari, kotieläintuotannon asiantuntija ......... 041 730 7183   
Samppala Pirjetta, talousasiantuntija ...........................................*041 730 3090
Sillanpää Porre Satu,  
valtakunnallinen huippuosaaja, automaattilypsy ...............................040 672 4567
Sillanpää Sini, kotieläintuotannon asiantuntija, 
lammas- ja vuohituotanto, luomu ........................................................... 043 825 0526
Sillanpää Ville, kasvintuotannon asiantuntija, nurmi- ja tilipalvelut ..043 826 9464
Soisalo Tiina, valtakunnallinen huippuosaaja, 
eläinten hyvinvointi ja olosuhteet ........................................................040  502 5590
Talvilahti Arja, palvelupäällikkö, toimitusjohtajan sijainen .............0400 168 489
Tanner-Koopmans Urpu, kotieläintuotannon asiantuntija,  
emolehmätilat, luomu ................................................................................040 184 8166
Tarsia Essi, kotieläintuotannon asiantuntija, luomu ....................... 043 826 6769
Vallinhovi Sari,kasvintuotannon  erityisasiantuntija, nurmi  ......... 0400  764 217
Viitanen Emmi-Leena, kotieläintuotannon asiantuntija .............. 041 730 7182   
Viitasalo Marjut, talousasiantuntija,  nauta- ja lammastilat  ........*0403530227
Yli-Rahnasto Auli, kotieläintuotannon asiantuntija, 
maitotilat, luomu  ...................................................................................040 526 2467

OMENAISET JOULUSÄMPYLÄT 
(n. 20 kpl)

5 dl maitoa tai vettä
25 g hiivaa
1,5 tl suolaa
2 rkl siirappia
4 dl omenaraastetta/- tai sosetta
n. 10 dl vehnäjauhoja
3 dl kaurahiutaleita
0,5 dl öljyä

Huom. Ruisrouhesämpylöihin vaihda kaurahiutaleiden 
tilalle 2 dl ruisrouhetta. Ensiksi ruisrouhe laitetaan kuu-
maan veteen hautumaan ja sen jälkeen annetaan jäähtyä 
+42-asteiseksi ja lähetään etenemään normaalisti ohjeen 
mukaan.

1.  Liuota hiiva kädenlämpöiseen maitoon tai veteen. 
2.  Sekoita joukkoon suola, siirappi ja omenaraaste. 
3.  Lisää suurin osa vehnäjauhoista ja kaurahiutaleet. 

Alusta taikinaa. 
4.  Lisää öljy ja loput jauhot. Alusta, kunnes taikina 

irtoaa kulhon reunoista.
5.  Kohota taikinaa liinan alla noin 20 minuuttia. 
6.  Muotoile taikina jauhotetulla pöydällä tangoksi. 
7.  Jaa se 20 palaan ja muotoile sämpylöiksi. Asettele 

sämpylät leivinpaperin päälle pellille, peitä liinalla ja 
kohota noin 20 minuuttia. Voitele sämpylät vedellä 
ja paista 225 asteessa noin 15 minuuttia.

Joulumenu kepeällä kukkarolla

GLÖGISORBETTI 
1 l valmista glögiä
4 makeaa omenaa (päärynää)
n. 0,5 dl fariinisokeria (glögin happamuuden 
mukaan)

1.  Kiehauta glögi kattilassa. 
2.  Kuori ja paloittele omenat/päärynät. 

Lisää hedelmät ja sokeri kuumaan glögiin 
ja keitä kunnes hedelmät ovat pehmeitä.

3.  Ota päärynät liemestä ja soseuta. Lisää 
sose takaisin glögiin ja jäähdytä. 

4.  Kaada liemi pakastuksen kestävään 
kannelliseen astiaan. Pakasta seos. Käytä 
jäätelökonetta, mikäli sinulla se on.

5.  Sekoita välillä niin saat koostumuksesta 
tasaisemman. Ota sorbetti sulamaan 
puoli tuntia ennen tarjoilua.

Webinaarisarjamme kuuluu kaikkien jäsenyhdistystemme jäsenmaksuun:

   25.1.2021  Kodin järjestyksen ABC, Terhi Välisalo E-P MKN

   22.3.2021  Miniyrtit ja mikrovihannekset #kasviksiakaaliin, Niina Vihelä K-P MKN

   4.5.2021  Aistien puutarha, Anu Ainasoja K-P MKN

   8/2021  Lähiretkeilyn helmet, Marika Turpeinen E-P MKN

   9/2021  Kekri, Asta Asunmaa E-P MKN

   11/2021  Naisyrittäjien tarinat, Kirsi Varila K-P MKN

SUKLAINEN LEIPÄ (2 LEIPÄÄ)
 
Suklaaleivän voit leipoa suoraan kertakäyttöisiin 
leipävuokiin ja antaa lahjaksi 

4 dl vettä
1 pss kuivahiivaa
3 rkl sokeria tai siirappia
0,5 tl suolaa
3 rkl kaakaojauhetta
4 dl vehnäjauhoja
3-4 dl hiivaleipäjauhoja
3 rkl rypsiöljyä 
70 g tummaa suklaata rouhittuna

Sekoita pussi kuivahiivaa pieneen määrään veh-
näjauhoja. Lisää hiiva-jauhoseos 42 asteiseen ve-
teen. Sekoita joukkoon sokeri tai siirappi, suola ja 
kaakaojauhe. Vaivaa taikinaan vehnäjauhoja ja hii-
valeipäjauhoja. Lisää alustuksen loppuvaiheessa 
mukaan myös rypsiöljy ja rouhittu tumma suklaa. 

Anna taikina kohota kaksinkertaiseksi. Leivo taiki-
nasta kaksi leipää joko pellille tai leipävuokiin. Voit 
leipoa leivät myös suoraan kertakäyttöisiin leipä-
vuokiin.  Anna leipien kohota noin puolen tunnin 
ajan ennen paistoa. Voi tehdä myös sämpylöiksi. 

Paista 200 asteessa noin 30 minuuttia uunin ala-
tasolla (sämpylät 225, 15-20 min. ja n. sormen 
vahvuisina tikkuina paistoaika 12-15 min). 

Maistuvan ja juhlavan jouluaterian ei tarvitse maksaa maltaita. Monet perinteisistä jouluruuista, kuten juureslaatikot ovat hyvinkin 
edullisia. Järkevästi suunnittelemalla kevennät kustannuksia ja jouluaskareiden taakkaa. Rakenna menu ruoista, joita kaikki oikeasti 
haluavat syödä. Jätä pois ruoat, joita tarjoillaan tavan vuoksi, mutta jotka jäävät syömättä. Jaa ruokalajeja useammalle aterialle. Jos 
aattona syödään kinkkua, voi joulupäivänä tarjota kalaa. 

Ruokia voi tehdä valmiiksi pakastimeen, jolloin kaikki ruokaostokset ja valmistelut eivät jää 
joulunalusviikolle. Jouluvieraita voi hyvin pyytää tuomaan vaikkapa oman mieliruokansa 
joulupöytään. Näin kaikki kustannukset ja valmistelut eivät kasaannu emäntäväelle.

14.-16.10.2021 Maa- ja kotitalousnaisten 
kekri 2021 – Visiitti Ruokaprovinssiin 
Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaiset 
tuottavat yhteistyössä järjestötapahtuman, johon 
kutsutaan koko Suomen maa- ja kotitalousnaiset. 
Makujen taikaa – Lakiaa ja komiaa - Naisvoimaa! 

Järjestövuosi 2021 on täynnä tapahtumaa!
Maa- ja kotitalousnaiset, maamiesseurat, muut jäsenyhdistyksemme

ASTA ASUNMAA
erityisasiantuntija,  
ruoka, kotitalous

Loppuvuoden 2021 pvm:t julkaistaan kesäkuussa
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Terve ja tuottava karja
tuo tulosta
Eläinten terveys ja hyvinvointi ovat  
avainasemassa tuotannon taloudellisen 
kannattavuuden parantamisessa.

Menestysreseptinä toimivat kestävä eläinaines ja eläinten 
hyvinvointia ja hedelmällisyyttä tukevat palvelut. Terveyttä 
ja kestävyyttä periyttävät huippusonnit löydät Faban 
verkkokaupasta: webshop.faba.fi

Karjan ja karjanomistajan hyvinvointia sekä navetan
hyviä olosuhteita varten löydät monipuolisen
palveluvalikoiman Faban kotisivuilta.

Parempaa tulosta hyvinvointiin panostamalla:
https://faba.fi/karjan-hyvinvointi/


