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AJANKOHTAISTA

Henri Honkal a
HENRI HONKALA

toimitusjohtaja
ProAgria Etelä-Pohjanmaa

PÄÄKIRJOITUS

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SeAMK on ProAgria Etelä-
Pohjanmaan tärkeä yhteistyökumppani. Useat työntekijämme 
ovat SeAMK:n kasvatteja, oli tutkintona sitten agrologi tai tra-
denomi. Osa henkilöstöstämme on myös suorittanut SeAMK:ssa 
YAMK-tutkinnon. Seinäjoen ammattikorkeakoulu tekee alueel-
laan merkittävää koulutus-, tutkimus- ja kehitystyötä. Ilman 
toimivaa ja osaavaa ammattikorkeakoulua maakunta ei olisi 
sellaisella kasvu-uralla mitä se nyt on. Jotta Etelä-Pohjanmaa 
pysyisi kehittyvänä myös jatkossa, ProAgria Etelä-Pohjanmaa 
on lähtenyt mukaan tukemaan SeAMK:ta varainkeruukampan-
jassa. Tuemme heitä tarjoamalla ilmoitustilaa varainkeruukam-
panjasta. Kampanjamainos on tämän lehden sivulla 26. Onnea 
varainkeruuseen luotettavalle yhteistyökumppanille!

MISTÄ SEAMK:N VARAINKERUUSSA ON KYSE?

Valtio on varannut ammattikorkeakoulujen pääomittamiseen 24 
miljoonaa euroa. Valtion vastinrahoitus kohdennetaan ammatti-
korkeakoulujen kesken suhteessa niiden keräämään yksityiseen 
pääomaan. Valtio tukee niitä alueita, jotka panostavat korkea-
koulunsa kehittämiseen. Vastinrahoitusta on saatavissa kuiten-
kin vain vuonna 2018 annetuista vastikkeettomista lahjoituk-
sista. SeAMK on aloittanut valtion vastinrahaan perustuvan va-
rainkeräyskampanjan. Se sai rahankeräysluvan (RA/2018/117) 
helmikuussa, ja kampanja jatkuu kuluvan vuoden loppuun.

MIIA LENKKERI-TAMMINEN

viestintäpäällikkö

MUKANA TUKEMASSA SEAMK:IA

Innostu ja onnistu

P roAgria Etelä-Pohjanmaa järjesti maaliskuussa kaikkien aikojen toisen Innostu 
ja onnistu -päivän. Tapahtumajärjestäjänä olemme kokenut toimija. Olemme 
järjestäneet erilaisia tilaisuuksia pienryhmistä aina valtakunnalliseen Farmari-
maatalousnäyttelyyn asti ja kaikkea siltä väliltä. Yhdistävänä tekijänä tapahtu-

missa on uuden tiedon välittäminen, kokemusten vaihto ja toimialan esittely. Seuraava 
suurempi tapahtumamme on kolmatta kertaa järjestettävä Pohjanmaan Peltopäivä 
26.7.2018. Toki ennen heinäkuuta on lukuisa joukko tilaisuuksia monilla eri teemoilla. 
Tilaisuudet on koottu kotisivuillamme olevaan tapahtumakalenteriin, josta jokainen voi 
poimia itselleen hyödyllisimmät. Tietoa on paljon tarjolla. Tervetuloa hyödyntämään 
monipuolista tarjontaamme. 

INNOSTU- JA ONNISTU -PÄIVÄN AIKANA  käytiin hyviä keskusteluja. Tietoiskujen 
lisäksi monelle tuottajalle hyödyllisiä olivat keskustelut asiantuntijoidemme kanssa mi-
nimessujen ständeillä. Monille asiakkaillamme oli herännyt ajatuksia siitä, kuinka oman 
tilan toimintaa voisi kehittää. Keskustelut olivat antoisia myös asiantuntijoidemme 
osalta. Talvi on oivaa aikaa toiminnan suunnitteluun, kun hektisellä kasvukaudella 
ajatustyölle on liian harvoin aikaa. Järjestäjän näkökulmasta olisikin hienoa, että entistä 
useampi yrittäjä tarttuisi tällaisiin mahdollisuuksiin.

ERÄS, JO EDESMENNYT, PUHEENJOHTAJAMME tapasi sanoa, että ”innostus on 
tarttuvaa, samoin sen puute”. Sanonta pitää hyvin paikkaansa. Joskus kuulen sarkasti-
sesti sanottavan, että jos ei tee mitään, niin ei tee virheitä. Se taas ei pidä paikkaansa. 
Arkisessa työssämme meidän kaikkien tulisi innostua ja sitten aina välillä onnistutaan-
kin. Epäonnistumista ei saa pelätä, sillä loppujen lopuksi epäonnistumisetkin johtavat 
toiminnan kehittymiseen. Kantapää on tunnetusti hyvä opettaja! Oleellista lieneekin 
se, että se menestyy, joka jaksaa aina innostua uudestaan. Siten myös onnistutaan.

TALVEN NISKA TAITTUI HITAASTI , mutta kuten muinakin vuosina kevät voittaa ja 
hektinen kasvukausi on pian edessä. Toivotan lukuisia innostumisia ja onnistumisia 
uuteen kasvukauteen!

HONKALAN TILAN SIKALASSA NURMOSSA  on viime aikoina 
riittänyt vieraita. Tilan uusi Sikala Showroom mahdollistaa 
se, että ulkopuoliset pystyvät seuraamaan sikojen elämää la-
sin takaa täysin tautivapaasti. Tämä tekee tuotannosta entistä 
avoimempaa ja läpinäkyvämpää. Showroom on toteutettu yh-
dessä Atrian kanssa. Atria Sika -ketjun kehityspäällikkö Niina 
Immonen, onko vastaavia showroomeja tulossa myös muille 
asiakastiloillenne?  

– Meillä olisi toiveena, että saisimme vastaavan myös lä-
hemmäksi pääkaupunkiseutua, mutta sen pidemmällä olevia 
suunnitelmia ei ole. 

Peukutamme: 
Läpinäkyvyyttä sianlihantuotantoon

”Innostus on tarttuvaa,  
samoin sen puute.



4 ProAgria Etelä-Pohjanmaa

T yön ilon salaisuus sisältyy yhteen sanaan: am-
mattitaito. Kun osaa tehdä jotain hyvin, siitä 
varmasti nauttii. Tämä tuli mieleeni, kun noin 

kuukausi sitten julkaistiin viime vuoden 500 parasta 
maitotilaa EKM-tuotoksen mukaan. (Energiakorjatussa 
maitotuotoksessa huomioidaan maidon rasva- ja val-
kuaispitoisuus ja laktoosi.) Ykkössija meni Kuopioon 
EKM-tuotoksen ollessa huikeat 14 491 kg (keskituotos 
13 185 kg/ lehmä/vuosi). Onnea kaikille listalle pääs-
seille! Mielettömiä saavutuksia. Oikeita karjaihmisiä.

TUOLLAISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMINEN vaatii am-
mattitaitoa, määrätietoisuutta, tarkkuutta ja jalostettua, 
kestävää eläinainesta. Ehkä hippusen onneakin. Eläinten 
(ja yrittäjien) olosuhteet ovat kunnossa ja ruokinta tasa-
painossa. Vertailun vuoksi mainittakoon, että Suomessa 
keskimääräinen tuotosseurantatilojen EKM on 10 129 
kg (keskituotos 9675 kg). Meidän luomukarjan EKM on 
10 016 kg (keskituotos 9 720 kg), tuotosten ollessa hi-
venen laskusuuntainen. Pari viikkoa sitten kotieläinasian-
tuntija totesi lehmiemme kuntoluokkien sen sijaan olevan 
noususuunnassa (kuten isäntäparillakin).

TOINEN JULKAISTU LISTA on poistettujen lehmien 
keskimääräinen elinikäistuotos. Parhaalla tilalla se 
on 66 203 kg, keskimäärin valtakunnassa 27 610 kg. 
Listoilla oli kaiken kokoisia karjoja. Uskon, että näillä 
tiloilla on hyödynnetty neuvontaa pitkällä aikavälillä, 
ja on yhdessä viety oikeita asioita eteenpäin.

TUOTOSSEURANTA TÄYTTÄÄ tänä vuonna 120 vuotta. 
Paljon on muuttunut alkuajoista. Tuotokset ovat jon-
kin verran nousseet alkuaikojen 1200 kilon vuosituo-
toksista. Enää ei karjantarkkailijoita kuljeteta talosta 
toiseen. Asiantuntija hurauttaa navetalle vuokrashutt-
le takakontissaan ja hoitaa näytteenoton ja tietojen 
siirrot. Samalla otetaan tiineystestit.

KUN AVAA Minun maatilani-ohjelman tai Valman, nä-
kee KPI-mittareista reaaliajassa, mennäänkö parem-
paan vai huonompaan suuntaan esim. meijerimaitomää-
rä hakukerralla, solut tankkimaidossa, lehmien tiineydet 
100 päivää poikimasta, meijerimaitoa lehmää/ päivä jne.

UUSI EDUSTAJISTO KOKOONTUU ensimmäisen kerran 
20.4. Silloin sataa lunta ja paljon, se on jo perinteeksi 
tullut, mutta kevät tulee silti vauhdilla. Nyt pitää mat-
timyöhäistenkin teettää viljelysuunnitelmat ja tarkas-
taa, että viljavuus- ja lanta-analyysit ovat ajan tasalla. 
Tukihaku alkaa, ei jätetä sitä viime tippaan, tasataan 
asiantuntijoiden työtaakkaa. Kevät ja alkukesä on 
työntäyteistä aikaa yhtälailla heille kuin meille.

ASIASTA SEURAAVAAN :  arjen ja kiireen keskellä 
etenkin alaikäisten lasten vanhempien on hyvä muis-
taa hoitaa myös testamenttiasiat kuntoon. Kaikkeen 
on hyvä varautua, ja hallintaoikeustestamentilla var-
mistetaan tilan toiminnan jatkuminen sujuvasti mah-
dollisen tapaturman varalta. Apua ja neuvoja löytyy 
ProAgriasta.  

AJANKOHTAISTA

Hallituksen puheenjohtajalta:  AMMATTITAIDOLLA HYVÄN TYÖN TULOKSIIN

KASVIN-
SUOJELUAINEIDEN 
KÄYTTÖKOULUTUS

Vuoden viimeinen koulus- ja tenttipäivä  
la 9.6.2018, 10.00 -14.30 Seinäjoella  

Ilmoittaudu mukaan: 
www.proagria.fi/ep/tapahtumat

MAARIT NOPPA

ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
hallituksen puheenjohtaja

PERUNAN 
KASVINTUHOOJAOPAS  
ON JULKAISTU
 
Perunan kasvintuhoojista ja muista  
vioituksista on julkaistu uusi opas. 

Opas hankittavissa 
www.proagriaverkkokauppa.fi

MERKKAA JO 
KALENTERIIN

Pohjanmaan Peltopäivä  
Ylistarossa 26.7.2018
www.pohjanmaanpeltopaiva.fi

KoneAgria Jyväskylässä  
11.–13.10.2018
www.koneagria.fi
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Pohjanmaan Peltopäivästä eväät kasvukaudelle 2019

PROAGRIAN UUDET KASVOT

K un Pohjanmaan Peltopäi-
vä järjestetään, arpa on jo 
heitetty. Nimittäin tämän 
kasvukauden osalta. Vilje-

lytoimenpiteistä vain sadonkorjuu 
on enää tekemättä. Peltopäivässä 
kannattaakin kierrellä tuleva kas-
vukausi mielessä.
 
Avainkysymyksiä kierrellessä ovat: 
mikä tuotanto on kannattavaa, 
mille ostajilla on kysyntää, minkä 
laatuista raaka-ainetta ostajat tar-
vitsevat ja millä lajikkeilla ja vil-
jelytoimenpiteillä tarvittava laatu 
saavutetaan?

– Avainasiana tänä päivänä on 
valita hyvä ja käyttötarkoituksen 

mukainen laatu, muistuttaa tapah-
tuman näyttelypäällikkö Henri 
Honkala.
 
POHJANMA AN PELTOPÄIVÄ  tarjo-
aa hyvän mahdollisuuden nähdä 
uuden ohjelmakauden mukanaan 
tuomia kasveja käytännössä. Esi-
merkiksi saneeraus- ja kerääjäkas-
vit parantavat maan kasvukuntoa, 
mutta niiden viljelyssä on haastet-
ta. Kerääjäkasvien käyttäminen oli 
viime vuonna erittäin suosittua. 
Nyt sopivista lajikkeista ja viljely-
tekniikasta on taas enemmän tietoa, 
joka kannattaa hyödyntää. 

PROAGRIA ETELÄ -POHJANMAA

KASVINTUOTANNON KESÄN YKKÖSTAPAHTUMA on taas pienen tauon 
jälkeen Ylistarossa heinäkuussa.• Kesän ykköstapahtuma kasvin-

viljelyn ammattilaisille.  
Teemoina viljan, erikoiskasvien 
ja perunan lajikkeet, lannoitus 
sekä kasvinsuojelu.

• Näytteilleasettajina viljanosta-
jia, kasvinsuojeluaine- ja  
lajike-edustajia.

• Tietoiskuja viljan tuotanto-
kustannuksista ja tuotannon 
kannattavuudesta.

• Lue lisää:  
pohjanmaanpeltopaiva.fi ja 
seuraa meitä Facebookissa.

• Seinäjoella Ylistarossa  
Alapääntie 104, to 26.7.2018 
kello 10-16

• Tapahtuma on ilmainen,  
varaa 5 euroa pysäköintiin 

POHJANMAAN PELTOPÄIVÄ

JARKKO PYYLUOMA
asiantuntija, salaojitus- ja 
mittauspalvelut
043 827 3585
 

SINI KUIRI
kotieläintuotannon asiantuntija, 
maitotilat
043 827 3580

JENNA RANTANEN
kotieläintuotannon asiantuntija, 
maitotilat
043 827 2342

www.proagria.fi/ep

TESTAAMME TAAS KESÄLLÄ kasvin-
suojeluruiskuja ympäri Etelä-Poh-
janmaata. Testauspaikkoja ja -aikoja 
lisätään tapahtumakalenteriin sitä 
mukaan kun ne vahvistuvat: 

www.proagria.fi/ep/tapahtumat

KASVINSUOJELU-
RUISKUTUSTEN 
TESTAUKSET



6 ProAgria Etelä-Pohjanmaa

KASVI

V U O H I TA LO U S  E L I N K E I N O KS I 
-HANKKEESSA  on kartoitettu si-
dosryhmien toiveet ja valittu 
viisi pilottitilaa. 

T I LOJEN K ANSSA KEH IT E TÄÄN 
tuotannon eri osa-alueita: tuo-
tosseurantaa, ruokintaa, jalos-
tusta, taloutta ja työn tehok-
kuutta. Lisäksi haemme tietoa 
ulkomailta kotimaisilla tiloilla 
hyödynnettäväksi. Tulevista ta-
pahtumista tiedotetaan hankkeen 

sähköpostilistalla. Jos haluat lis-
talle, ota yhteyttä hankevetäjä  
Sanni Virtaseen
sanni.virtanen@proagria.fi 

P roAgria Etelä-Pohjanmaan 
hallinnoimassa Bambua 
pandalle Leader-hankkees-
sa on koeviljelty jo noin 20 

lajia. Parin talven jälkeen kasvatuk-
seen on valikoitunut noin kymme-
nen lajia.  Hankkeessa on mukana 
parisenkymmentä bambun koekas-
vattajaa.

KOLME VUOTTA 

Pohjalaista peltomaisemaa ei olla 
muuttamassa bambumetsiköksi. 
Trooppiset bambulajit ovat korkei-
ta, mutta pandojen suosimat vuo-
ristobambulajit kasvavat puolesta 
metristä kahteen metriin.  Bambu-
jen tuotannollinen kasvatus on pit-
käjänteistä toimintaa. Bambut istu-
tetaan taimista ja pari ensimmäistä 
vuotta bambu kasvattaa juuristo-
aan. Korjuukypsää satoa saadaan 
kolmantena vuotena. Bambua lisä-
tään kasvullisesti jakamalla.

BAMBUL A JEJA  ON K ASVUTAVAL -

TAAN  kahta erilaista. Hankkeessa 
testataan molempiaa.  Mätästävät 
lajit ovat erittäin talvenkestäviä. 
Maavarsia tekevät lajit kestävät hie-
man heikommin pakkasta, mutta 

tuottavat satoa huomattavasti mä-
tästäviä lajeja enemmän.  

BAMBUPÄIVÄ 8.5 .2018

kello 13 – 15.00, Ähtäri, Hotelli 
Mesikämmen

Ohjelmassa:
• Bambua pandalle hankkeen 

esittely, bambun viljelytek-
niikka sekä kokemukset eri 
bambulajien talvisuojauksesta 
ja talvehtimisesta

• Pandoille maistuvat  
bambulajit

• Bambun taimien yhteistilaus koe-
kasvatuksesta kiinnostuneille.

Ilmoittaudu:
www.proagria.fi/ep/tapahtumat

KYSY LISÄÄ: 
jari.luokkakallio@
proagria.fi 

BAMBUN KASVATUSKOKEILUT 
JATKUVAT KUUSIOKUNNISSA 

Ähtärin eläinpuiston pandapari rouskuttaa tuontibambua 
noin 500 kiloa viikossa. ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
Bambua pandalle -hankkeessa tavoitteena on selvittää 
bambun kasvatuksen mahdollisuuksia ja käynnistää 
bambun viljely.

JARI LUOKKAKALLIO

 luomukasvintuotannon asiantuntija

VUOHI-HANKE ETENEE

SANNI VIRTANEN

 kotieläintuotannon asiantuntija
maitotilat

LUMETTOMIEN PAKKASTALVIEN VARALLE bambun koeviljelyssä keskitytäänjat-
kossa bambujen talvisuojaukseen sekä muovitunneli- ja sisäkasvatukseen.
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Y mpäristökorvausjärjes-
telmään liittyneen tilan 
pitää tehdä itse arvioin-
tina peltomaan laatutesti 

kaikista yli 0,5 hehtaarin perusloh-
koista. Laatutestin voi täyttää ja 
palauttaa sähköisesti Vipu palve-
lussa. Vaihtoehtoisesti peltomaan-
laatutestin itsearviointilomakeen 
(nro 480) voi palauttaa kunnan 
maaseutuviranomaiselle 30. huh-
tikuuta 2018 mennessä. Peltomaan 
laatutesti toimii muistityökaluna 
maan kasvukunnon parantami-
seen tähtäävien toimenpiteiden 
suunnittelussa.  

NEUVO -PALVELUNA

Viljelijän itse tekemää peltomaan 
laatutestiä voidaan tarkentaa tar-
vittaessa maan rakenteen ja pellon 
kasvukunnon arviointipalvelulla. 
Pellon kasvukunto on osa Neu-
vo2020 -palvelua. Sateiset viljely-
vuodet ovat lisänneet maan rakenne 
ongelmia.  Maan rakenne- ja kasvu-
kuntokartoituksessa pyritään sel-
vittämään pellon ongelmakohdat ja 
löytämään tarvittavat toimenpiteet 
ongelmien korjaamiseksi.

MAAN TIIVISTYMINEN SELVITETÄÄN 
lapiolla ja penetrometrillä. Lapio on 

helpoin tapa selvittää maan kun-
toa.  Lapioanalyysiä näppärämpi 
laite maan tiivistymien selvittämi-
seen on penetrometri, joka mittaa 
maan tiiviyttä.  

LIIAN TIIVIS MAA?

Pellon tiiviys kertoo paljon maan 
kasvukunnosta. Liian tiivis maa hei-
kentää kasvua ja sadon muodostusta.  
Muokkauskerroksen alapuolinen, 
tiivis jankko heikentää maan vesita-
loutta. Sateen jälkeen pelto kuivaa 
hitaasti. Poutasäällä tiivis jankko es-
tää kasvien juurten kasvua ja veden 
saantia. Paras aika pellon laatutestin 

suorittamiseen on juhannuksen jäl-
keinen loppukesä ja alkusyksy. Neu-
vo2020 -palveluna tehtävä maan 
rakennekartoitus sisältää myös toi-
menpide-ehdotuksen mahdollisten 
ongelmien korjaamiseksi.

KASVI

Palauta Peltomaan  
laatutesti 30.4. mennessä

VILJAVUUSTUTKIMUKSEN 

TULOKSET KOLMESSA VIIKOSSA
ilman lisämaksua
Hyödynnä veloitukseton näytteiden keräilypalvelumme - katso lista kotisivuiltamme
HUOM. Maanäytteiden vastaanotto myös Eurofins Ahma Oy:n Seinäjoen toimipisteessä (Oivaltajantie 10, Seinäjoki)

P.  015 320 400 • PL 500 (Graanintie 7) • 50101 Mikkeli 
P.  044 5885 262 • Sammonkatu 8 • 90570 Oulu 

www.viljavuuspalvelu.fi • www.suomenymparistopalvelu.fi

JARI LUOKKAKALLIO

 luomukasvintuotannon 
asiantuntija

P E L LO N K A S V U K U N TO on osa Neuvo2020 -palvelua.
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F usarium-sienten aiheutta-
mat punahomeet ja homei-
den tuottamat toksiinit ovat 
heikentäneet suomalaisen 

kauran laatua jo useana vuonna. 
Korkeiden toksiinipitoisuuksien 
johdosta nykyisin kaikista teolli-
suuteen toimitetuista kauraeristä 
mitataan toksiinipitoisuus. 

ETENKIN ETELÄ -POHJANMAAN maa-
kunnassa kaurassa on ollut toksii-
neja keskimääräistä enemmän jo 
useampana vuonna. Toksiinien 
esiintymiseen johtaneita syitä ei 
tunneta tarkasti. On tiedossa, että 
kauran kukinnan aikaiset sateet li-
säävät punahomeiden esiintymisen 
riskiä. Sen sijaan ei ole tarkasti tie-
dossa, miten viljelytekniset tekijät 
vaikuttavat punahomeiden esiinty-
miseen. 

JULKISUUDESSA ON ESITETTY , että 
ainakin kylvösiemen laatu vaikuttaa 

punahomeiden ja hometoksiinien 
esiintymiseen. Tilan omaa siemen-
tä käytettäessä on syytä epäillä, että 
etenkin surkastuneet jyvät levittävät 
punahomeita kasvustoon. 

ASIAA ON SELVITETTY

ProAgria Etelä-Pohjanmaan ve-
tämässä hankkeessa selvitettiin 
muun muassa kauran siemenen 
laadun, peittauksen, viljelykierron, 
viljelymenetelmän sekä aluskasvien 
käytön merkitystä hometoksiinien 
esiintymiseen.  Koe toteutettiin 
Luonnovarakeskuksen Ylistaron 
koelohkolla, jossa viljelytapa oli 
kauran monokulttuuri ja väkilan-
noitus. 

TOISELLA KOEPAIKALLA LAPUALLA 
kauraa viljeltiin monipuolisessa 
luomuviljelykierrossa, jossa kauraa 
edelsi kaksi apilanurmea ja ruista. 
Lapualla täydennyslannoitteena 
oli naudan lietelanta. Lajikkeena 

kokeessa oli Riina. Kummallekin 
koepaikalle perustettiin koeruudut 
sertifioidulla TOS siemenellä. 3. 
Osaan koeruuduista kylvettiin alus-
kasviksi Italianraiheinää. 

HOMETOKSIINIEN määrässä merkit-
täviä eroja eri koelohkojen välillä 
saatiin vain yhtenä vuotena nel-
jästä. Kasvukaudella 2017 Riina-
kauran hometoksiinien määrä oli 
alhaisin lohkoilla, joilla käytettiin 
sertifioitua siementä, viljelykiertoa 
tai aluskasveja. Kauran monokult-
turilohkoilla hometoksiinipitoisuus 
oli  korkein. Aluskasvien käyttö mo-
nokultuurilohkolla alensi hometok-
siinien määrä.

KUINKA VOIN VAIKUTTAA?

Kauran hometoksiinien esiintymi-
seen voidaan jossain määrin vaikut-
taa kylvösiemenen laadulla, viljely-
kierrolla sekä aluskasvien käytöllä. 
Epäsuotuisissa sääolosuhteissa 

voivat hometoksiinimäärät nousta 
Riina-kauralla kuitenkin yli kaup-
pakelpoisuusrajan.

PROAGRIA ETELÄ -POHJANMAA  to-
teutti yhteistyössä Kylvösiemensää-
tiön kanssa nelivuotisen tutkimus-
hankkeen viljelyteknisistä tekijöistä, 
jotka vaikuttavat punahomeiden ja 
niiden tuottamien hometoksiinien 
esiintymiseen kaurakasvustossa. 

VILJELY

JARI LUOKKAKALLIO

 luomukasvintuotannon asiantuntija

VILJELYMENETELMÄ JA SIEMENEN 
LAATU VOI VAIKUTTAA KAURAN 
HOMETOKSIINEIHIN

KAURAN HOMETOKSIINIKOKEIDEN LISÄKSI tutkimushankkeessa arvioitiin aluskasvin merkitystä maan kasvukunnolle. Aluskasvin käyttö koelohkoilla 
kohensi huomattavasti pellon mururakennetta sekä veden läpäisyä kauran monokulttuuriviljelyssä. Vasemmalla aluskasvin kanssa ja oikealla ilman 
aluskasvia kasvanut kaura.
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WWW.FINDOOR.FI • 0400 384 939

HALLIIN • NAVETTAAN • PALOASEMALLE • PESUKADULLE

Investointi huolettomaan tulevaisuuteen
KOTIMAISET TAITTO-OVET

PYYDÄ 

TARJOUS!

KASVINSUOJELU

Hietalahdentie 46, 69510 HALSUA 
p. 06 - 860 5000  f. 06 - 860 5070 

hp@halsua.fi       
www.hietalahtijapojat.fi 

  

Hietalahti ja Pojat Oy 

Hietalahti ja Pojat Oy Hietalahti ja Pojat Oy 

K asvinsuojelussa onnistu-
minen vaatii käyttäjältä 
perehtymistä omien loh-
kojen ominaisuuksiin, ja 

toimenpiteiden valitsemista näiden 
ominaisuuksien ja olosuhteiden 
mukaan. Joskus kasvinsuojelusta 
keskusteleminen ulkopuolisen asi-
antuntijan kanssa avaa silmiä, ja 
pienillä muutoksilla saadaan aikaan 
suuri kehitys. Kehitys voi olla sato-
tasossa, sadon laadussa tai vaikkapa 
työn sujuvuudessa. 

SUUNNITELMA TEKOON KEVÄÄLLÄ

Kasvinsuojelusuunnitelma tehdään 
kevään aikana, ja sitä voidaan päi-
vittää kasvukauden edetessä. Asi-
antuntijan kanssa voidaan pohtia 
kokonaisuutta kasvilajikohtaisesti, 

tai keskittyä johonkin erityisesti vil-
jelijää mietityttävään haasteeseen. 
Se voi olla esimerkiksi tankkiseok-
set, valmisteiden toimivuus ja  käyt-
tömäärät vallitsevissa olosuhteissa, 
jälkikasvirajoitukset, resistenssin 
hallinta tai nämä kaikki.

KASVINSUOJELUA VOIDAAN suunni-
tella Neuvo2020-palveluna. Jos kas-
vinsuojelu mietityttää, ole rohkeasti 
yhteydessä! 

Mietityttääkö 
kasvinsuojelu?

NOORA LAITILA

kasvintuotannon asiantuntija

HUOLELLA SUUNNITELTU JA TOTEUTETTU KASVINSUOJELU auttaa kasvia 
tuottamaan tasaisen ja hyvinvoivan kasvuston

Kasvinsuojelu on tärkeä osa onnistuvaa kasvintuo-
tantoa. Kasvinsuojelulla mahdollistetaan viljelykas-
vin kasvu mahdollisimman vähin häiriötekijöin. 
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NURMI

E ri kasvien ravinteiden otto 
vaihtelee paljon. Suomessa 
on totuttu viljelemään timo-
teitä, joka on melko vaatima-

ton nurmikasvi. Esimerkiksi englan-
ninraiheinän ravinnepitoisuudet ovat 
moninkertaisia timoteihin verrattuna. 
Vielä suurempi ero on palkokasvien 
ja heinäkasvien välillä. Palkokasvit 
tarvitsevat heinäkasveihin nähden 
noin 5-10 -kertaisesti kalsiumia ja 
booria. Hyvä palkokasvipitoinen nur-
mi voi poistaa vuodessa hehtaarilta 
yli 100 kg kalsiumia ja noin 0,3 kg 
booria. Jos näiden ravinteiden saata-
vuudesta ei huolehdita, seurauksena 
on palkokasvien väheneminen nur-
messa ja maan ravinnepitoisuuksien 
nopea lasku. 

KASVIANALYYSI PAREMPI 

Vuoden 2017 rehuanalyysien perus-
teella apilapitoisissa nurmissa on 
yleisesti kalsiumin, magnesiumin, 
kuparin ja sinkin puutetta. Sen si-
jaan typpeä, kaliumia ja fosforia on 
yleensä runsaasti. Rehuanalyysi 
antaa yleiskuvan koko kasvuston 
ravinteiden saannista tilatasolla ja 
parhaassa tapauksessa lohkotasol-
la. Rehuanalyysi ei kuitenkaan 
kerro esimerkiksi rikin ja boorin 

VASTAAKO LANNOITUS 
NURMIKASVIEN TARPEITA? 
Mitä on tasapainoinen lannoitus? Se vastaa kasvien ravinteiden 
ottoa siten, että kaikkia ravinteita on kasville sopivasti, muttei liikaa. 
Poikkeamat rehun ravinnesuhteissa aiheuttavat harmia eläinten 
ruokinnassa ja heikentävät ravinteiden käytön hyötysuhdetta. 

ERI KASVILAJIEN RAVINNETARPEET 
poikkeavat suuresti toisistaan. Pal-
kokasvit tarvitsevat heinäkasveihin 
verrattuna noin 5-10 kertaisesti 
kalsiumia ja booria. 

LANNAN RAVINNESUHTEET EIVÄT VASTAA palkokasvien ravinnetarvetta. 
Tarkastelussa on verrattu 50 m3/ha lietelannan ravinnesisältöä 8 t/ha 
palkokasvipitoisen nurmen ravinnepoistumaan.  Vasemmalla punaisella 
ravinteiden vajaukset, ja oikealla sinisellä ravinteiden ylimäärät. 

tilanteesta eikä yksittäisten kasvi-
lajien ravinteiden saannista, joten 
sitä on hyvä täydentää kasvilajikoh-
taisella kasvustoanalyysillä. 

KASVUSTOANALYYSI  APILOISTA  ja 
mailasista otetaan ennen kukin-
taa. Analyysin avulla saa arvokasta 
tietoa siitä, miten lannoitus vastaa 
kasvin tarpeita. Näytteeseen kerä-
tään yhteensä 25-30 kasviyksilöä 
kattavasti tutkittavalta alueelta 
(esimerkiksi 5 kasvia joka nurkas-
ta ja keskeltä). Tulosten perusteella 
voi korjata lannoitusta samalla kas-
vukaudella lehtilannoituksella ja 
suunnitella oman lannoitussuun-
nitelman täydentämistä, jotta puut-
teet saadaan korjattua pidemmällä 
aikavälillä. 

KASVUSTOANALYYSILLÄ VOI vertail-
la myös hyvin ja huonosti kasvavia 
lohkoja tai lohkon osia toisiinsa. 
Lisäksi voidaan verrata ensimmäi-
sen vuoden nurmen ravinnepitoi-
suuksia kolmannen tai neljännen 
vuoden nurmen pitoisuuksiin.

RIITTÄVÄTKÖ LANNAN RAVINTEET?

Kuinka suuri osa eri ravinteiden 
tarpeista saadaan katettua lannalla? 
Kotieläintilan ravinnekierron kan-
nalta olisi järkevää, että mahdolli-
simman suuri osa nurmen ravinne-
tarpeista saataisiin katettua lannal-
la. Lannan toimivuutta lannoitteena 
voi tarkastella vertaamalla lannan 
ravinnesisältöä kasvien ravinnetar-
peeseen (Kuva 1). Esimerkiksi jos 8 
tonnin kuiva-ainesadon tuottavaa 
palkokasvipitoista nurmea lannoi-
tetaan 50 m3 lietelannalla, josta saa-
daan 170 kg typpeä hehtaarille, kat-
taa lannoitus myös fosforin ja kali-
umin tarpeen, mutta kalsiumia, mag-
nesiumia, rikkiä, booria ja kuparia 
tulee selvästi liian vähän. Tämä voi 
muodostua ongelmaksi, jos maassa 
ei ole kyseisiä ravinteita riittävästi. 
Hivenravinteiden puutteet voivat 
vähentää satoa ja heikentää muiden 
ravinteiden käyttökelpoisuutta. 

K ASVU STOANALYYS I  ja kattavat 
maaperän hivenravinneanalyysit 
ovat edullinen keino saada lisää 
tietoa nurmen ravinnetilanteesta ja 
lannoituksen kehittämisestä. 

Artikkeli on osa Osmo-hanketta.

TUOMAS J. MATTILA

JUKKA RAJALA 

Helsingin yliopiston Ruralia Instituutti

Kasvien ravinteiden otto vaihtelee runsaasti.
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V iime syksy oli vaikea kaikkien 
peltotöiden kannalta. Nurmi-
en suojaviljojen puinnit myö-
hästyivät tai jäivät kokonaan 

tekemättä. Nyt keväällä voi olla edessä 
paikkauskylvöjä, uudelleen perustamisia 
sekä mahdollisesti peltoon jääneen suo-
javiljan murskauksia.  Joka tapauksessa 
nyt on aihetta käydä varhain kiertämässä 
nurmilohkot ja päättää tehtävät toimen-
piteet pikaisesti. Nurmisiemeniä on ollut 
kohtuullisesti saatavana, mutta kannattaa 
pitää kiirettä tilausten kanssa, jotta sopivia 
lajikkeita löytyy.

MÄRKÄ SYKSY HAITTASI myös rehunkorjuuta 
ja lannan ajoja. Varhaisella kierroksella sel-
vitetään mahdolliset paikkaustarpeet syn-
tyneiden raiteiden ja muiden vaurioiden 
vuoksi. Usein äestys ja uudelleen perusta-
minen on paras keino. Sama pätee siihen, 
jos suojavilja on pahoin lakoontunut ja 
olkimassaa on runsaasti pellossa.  Maan 
kasvukunnon tutkimisella saat vinkkejä 
kasvukauden aikaisiin toimenpiteisiin.

KULUNEENA TALVENA säilörehujen pusku-
rivarastot on syötetty aika lailla loppuun, 
joten viljelysuunnittelussa tulee laskea 
suurempi rehuala kuin aiemmin. Vihan-
ta- ja kokoviljat sekä muut yksivuotiset 

rehukasvit, kuten herne, virna ja härkä-
papu, paikkaavat tullutta aukkoa rehus-
tuksessa. Näille kasveille voidaan käyttää 
myös karjanlantaa, mitä on voinut jäädä 
syksyltä ajamatta.

PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAAN nurmiasian-
tuntijat tekevät kasvustokäyntejä tänäkin 
vuonna keväästä syksyyn. Viljelysuunnit-
teluun linkitettynä toimenpide-ehdotukset 
siirtyvät askeleen likemmäksi käytäntöä. 
Ympäristön- ja kasvinsuojelun puitteissa 
voidaan käyttää myös Neuvo2020-palve-
lua. Ota siis heti yhteyttä Arjaan, Mariaan, 
Hannuun, Villeen tai Sariin – yhteystie-
tomme löytyvät tämän lehden lopusta.

NURMESTA TULOSTA -HANKKEESSA järjestäm-
me kevään ja kesän mittaan pellonpiennar-
päiviä, jotka ovat avoimia kaikille. Seuraa 
ilmoitteluamme www.proagria.fi/ep/ta-
pahtumat sekä Facebook-sivuillamme. 

SARI VALLINHOVI

kasvintuotannon erityisasiantuntija, nurmi

TÄYDENNYSKYLVÖTARVETTA VOI OLLA aikaisempia keväitä enemmän, koska talven 
säät ovat voineet heikentää nurmien talvehtimista. Lämmin ja kostea syksy sai nurmet 
kasvamaan, joten kuloa on voinut jäädä kasvustoon harattavaksi keväällä.

Katsaus nurmiin  
kurjan syksyn jälkeen

METALLIPAJA HEIKKI ALAKORTES KY
Pajatie 10, 64900 Isojoki, puh. 020 729 9377, janne.alakortes@rautakortes.fi

Lue lisää ja katso lähin jälleenmyyjäsi: www.jykevat.fi

JYS100XL, Uusia ominaisuuksia rajumpaankin käyttöön

 

SALAOJAKONEET
Kertavedolla maahan oja, putki ja sora

JYSE140XL pyöriviin koneisiin
* Putken koko 50–100 mm
* Ojan max. syvyys 140 cm
* NTP-10 kiinnitys
* Kulutuskärkenä vaihdettava
   CAT 1U3452 kauhankynsi
* Hinta 6900 eur + toim. kulut 

JYS100:
* Putken koko 50–80 mm
* Ojan max. syvyys 100 cm
* Tarkka kaadon ja syvyyden säätö 
   lukkoventtiilillä  varustetulla sylint.
* 3-pistekiinnitys cat. 2 
* Hinta 6600 eur + toim. kulut

UUSITUT MALLIT!

Kaikissa malleissa tilava sorasuppilo, portaaton
sorakerroksen säätö sekä pyörivä putkikela vakiona.

* Putken max. koko 100 mm
* Todella jämerä 125/63 mm sylinteri lukkoventtiilillä
* Kulutuskärkenä vaihdettava CAT 1U3452 kauhankynsi

* 3-pistekiinnitys cat. 2  + 3

* Hinta 7600 eur + toim. kulut

990 €
+ toimituskulut

MYYRÄAURA, Nopea laite pinta-
vesien johtamiseksi sala- ja avo-ojiin
• Max. työsyvyys 75 cm
• Teroitetun leikkuuterän ansiosta
 vetovastus pieni, n. 50 hv
• Murtopultilla varustettu terä  
 20x200mm kulutusterästä
• Vetokuula 75mm, johon voi  
 myös liittää salaojaputken

Kaikki hinnat sis. alv 24%

Salaojitukset 
suunnittelusta toteutukseen, 

Suomen uusimmalla ja 
nykyaikaisimmalla tekniikalla 

varustettua aurauskalustoa
käyttäen.   

Puh. 0400-866 702
martti.leppinen@netikka.fi

www.salaojituksetleppinen.fi

Salaojitus
Leppinen Oy

Ota yhteyttä!
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Eläinsuojelulaki 17 §
Laiduntaminen ja jaloittelu:

Lypsylehmät ja yli 8 kk ikäiset 
hiehot, jotka pidetään kytket-
tyinä, tulee päästää vähintään 
60 päivänä laitumelle tai muu-
hun tarkoituksenmukaiseen 
jaloittelutilaan 1.5 – 30.9. 
välisenä aikana. Jaloitteluti-
lan pinta-alan on oltava vä-
hintään 6 neliömetriä siellä 
pidettävää nautaa kohden. 
Pinta-alan on oltava kuitenkin 
aina vähintään 50 neliömetriä.

L aiduntamiselle ja jaloittelul-
le on monta hyvää perustetta 
aina terveysseikoista kiiman 
lisääntymiseen saakka. Lai-

duntamisasioissa ProAgrian asian-
tuntijat ovat apunasi.

1. LAIDUNTAMINEN SEKÄ JALOITTELU 
lisäävät lehmien ja hiehojen hy-
vinvointia sekä terveyttä. Eläinten 
lihakset ja kunto kasvavat. Tämä 
auttaa ehkäisemään sairauksia sekä 
helpottaa poikimisia. Sorkat kulu-
vat luonnollisesti ja liikunta vah-
vistaa niitä.

2. KIIMAT NÄKYVÄT YLEENSÄ laidun-
kaudella paremmin kuin kytketty-
nä, koska lehmät pääsevät toteut-
tamaan luontaista kiimakäyttäyty-
mistään, esimerkiksi hyppimään ja 
haistelemaan toisia vapaasti.

3. SISÄRUOKINTAKAUDELLA TULLEET 
hiertymät, patit ym. paranevat to-
dennäköisesti paremmin, koska ul-
kona eläimellä on tilaa käydä ma-
kuulle ja nousta ylös ilman, että par-
sirakenteet rajoittavat luonnollisia 

liikeratoja. Myös navetan puhtaa-
napito helpottuu, kun eläimet ovat 
osan ajasta ulkona.

LAIDUN JA JALOIT TELUTARHA  tai 
-alue vaativat hyvät olosuhteet. 
Huomioitavia asioita ovat mm. 
aitojen teko, kulkureitit ja veden-
saanti ulkona. Ensimmäisellä ker-
ralla eläinten uloslaitto voi tuntua 
ylitsepääsemättömältä. Meiltä Pro-
Agriasta saat apua niin isompaan 
kuin pienempään ongelmaan, jotka 
ratkaisemme yhdessä!

KYSY MEITÄ AVUKSI!

Mikäli karjaa ei ole aiemmin lai-
dunnettu, apuna voi käyttää Neuvo 
2020 -palvelua. Palvelusta löytyy 
apua myös laidunlohkojen lajikeva-
lintoihin ja laidunkierron suunnit-
teluun.  Karjatsekin avulla voidaan 
perehtyä syvällisemmin laidunta-
misen tehostamiseen ja toimiviin 
käytäntöihin. Koska onnistunut 
laidunnus vaatii myös ruokinnan 
suunnitelmallisuutta, varsinaiset 
ruokintasuunnitelmat voidaan teh-
dä Ruokinnan ohjaus Toiminta, 

Tuotto tai Kasvu -paketteihin tai 
Kerta-palvelun kautta.

TULE MUKAAN LAIDUNPÄIVÄÄN!

Tapaamme laiduntamisasioiden 
äärellä 25.5.2018 Lapualla, Tommi 
Mantereen tilalla. Tilaisuus on il-
mainen. Sen tarjoaa Nurmesta tulos-
ta-hanke ja Maitosuomi. Lue lisää: 
www.proagria.fi/ep/tapahtumat. 
Järjestämme vastaavia tilaisuuksia 
myös muualla. Seuraa tapahtuma-
kalenteriamme. 

SANNI VIRTANEN

kotieläintuotannon asiantuntija, 
maitotilat

TEIJA ONKAMO-HILL

kotieläintuotannon asiantuntija, 
maitotilat

MIKSI LAIDUNTAA?

LAIDUNTAMINEN

Eläinten hyvinvointi ja terveys ovat laiduntamisen tärkeimmät edut.

LAIDUN VAATII HYVÄT OLOSUHTEET. Laiduntamisella lisäät karjasi hyvinvointia.
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Voit lähettää lisää kysymyksiä terveydenhuoltoeläinlääkäripalstalle itua-lehteen 
nautojen terveyteen liittyen osoitteeseen seija.s.perasto@proagria.fi

terveydenhuolto-
eläinlääkäri, 
maitotilat

ProAgria Etelä-Pohjanmaa
043 824 8030

SEIJA
PERASTO

TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRIN PALSTA

Semex Finland Oy | Viikatetie 3, 91900 Liminka | puh. 040 550 7643 | sari.alhainen@semex.fi

Laatua tiLan jaLostustyöhön

www.semex.fi

Kestävyysjalostuksen tavoitteena 
on lehmä, joka pysyy terveenä 
ja lypsää korkeita tuotoksia 
vuodesta toiseen.

Semexin eläinaineksen avulla 
parannat karjasi kannattavuutta. 

Terveet ja tuottavat lehmät tuovat 
hyvinvointia myös hoitajille.

Finnmilk Oy:n osakkaat Ari Teppo ja Juhani Korkiamäki 
ovat tyytyväisiä Semexin sopimusasiakkuuteen.

T erveydenhuoltokäynnil-
lä tilalla tuli puheeksi 
vedinpolkemien lisään-
tyminen ja siitä aiheu-

tuneet harmilliset poistot hyvien 
vanhojen lehmien kohdalla. Asiaa 
pähkäiltiin vähän aikaa emännän ja 
isännän kanssa. 

– Onko parsimatot muuttuneet 
yhdessä vuodessa liukkaammiksi 
vai lehmät riippatissisemmäksi? 
Mitä muita muutoksia on ollut, ky-
selin minä. 

– No viime talvena oli niin jää-
tikkäiset kelit, että ei saatu lehmiä 
ulos paria kertaa viikossa niin kuin 
aiemmin. Sitten kun saatiin, revit-
telivät niin pahoin että siinäkin tuli 
sitten yhdelle loppu. Olisikohan ne 

tulleet kömpelömmiksi parsissakin,   
äkkäsi emäntä. 

BINGO! SÄÄNNÖLLISELLÄ JALOITTE -

LULLA on siis kauaskantoisia vaiku-
tuksia. Kyseisellä tilalla oli jaloitel-
tu ja laidunnettu jo monia vuosia. 
Kyselin, että mitenkä he totuttavat 
eläimet siihen, ja onko se kova työ? 
Emäntä viittilöi minut katsomaan: 
yhdestä vasikkakarsinasta oli vapaa 
pääsy ympäri vuoden ulkoaitauk-
seen, jossa oli samaa sähkölankaa 
kuin lehmillä myöhemmin tarhassa 
ja laitumella. 

JOK AINEN VAS IKK A OL I  vuorol-
laan tässä karsinassa ja tottui ul-
kona oloon. Muoviliuskeverhoilla 

suojattu ovi pistettiin päiväksi auki 
aina sään salliessa. Totutus tapahtui 
siis vasikkana ollessa pitkin talvea, 
eikä siten hiehojen ja lehmien lai-
duntamisen ja jaloittelun aloittami-
seen liittynyt minkäänlaista stres-
siä, kun ne olivat sen opetelleet jo 
vasikkana ja se jatkui läpi talven. 
Helppoa kun sen osaa!

LAIDUNTAMISEN TAI  JALOIT TELUN 
järjestäminen ei ole täysin vaivaton-
ta, mutta siihen on olemassa hyviä 
käytäntöjä tiloilla. Monesti tilalla, 
joka ei ole laiduntanut, suurin työ 
liittyy oman ajatusmallin muut-
tamiseen. Pelko karkaamisesta on 
suuri. Karkaaminen on todennäköi-
sempää, jos eläimet ovat pelokkaita. 

Myös vanhempien eläinten oppi-
miskyky on huonompi kuin nuor-
ten. Siksi jaloittelun ja ulkona olon 
opettaminen vasikoille on suurta 
viisautta. 

MYÖS IHMISEEN TOTUTTAMINEN on 
tärkeää. Itse sain joskus vuosia sitten 
olla mukana hakemassa 30 päistä 
hieholaumaa Tukholman lähiöalu-
eelta. Jahtaamisesta ei tarvinnut pu-
hua, kun hiehot oli totutettu siihen, 
että ihminen tuo ämpäristä väkire-
hua joka päivä pienen määrän. Niin 
marssi hieholauma takasin omaan 
aitaukseensa sinisen ämpärin peräs-
sä. Keppiä tarvittiin lähinnä siihen, 
että innokkaimmat yrittivät tyhjen-
tää ämpärin jo matkalla. 

Säännöllinen jaloittelu kantaa pitkälle
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LUOMU

Usein valkuaisruokinnasta 
puhuttaessa unohdetaan 
karkearehun ja viljan si-
sältämän valkuaisen mer-

kitys. Luomutuotannossa märehtijä 
syö karkearehua vähintään 60 % 
ruokinnasta jo luomun tuotantoeh-
tojenkin mukaan, joten karkearehun 
sisältämällä valkuaisella on merki-
tystä. Säilörehun optimaalinen raa-
kavalkuaistaso on 130–170 g/kg ka, ja 
usein luomusäilörehujen valkuaispi-
toisuudet ovat jopa alarajaa matalam-
pia. Kohtuuttoman suuriinsäilörehun 
valkuaispitoisuuksiin ei kuitenkaan 
ole tarkoitus pyrkiä, jotta vältetään 
turhat typpipäästöt ympäristöön. 

ENEMMÄN VALKUAISTA 

Karkearehun sisältämää valkuaisen 
määrää voi nostaa huolehtimalla 
nurmien riittävästä palkokasvipi-
toisuudesta. Ongelmana on usein 
etenkin ensimmäisen sadon mata-
la valkuaispitoisuus, sillä kylmä-
nä alkukesänä puna-apila ei usein 
vielä kasvurytmiltään ehdi mukaan 

aikaiseen rehunkorjuuseen. Puna-
apilaa täydentämään nurmisiemen-
seoksiin kannattaa harkita esimer-
kiksi kasvurytmiltään aikaisempia 
alsike- ja valkoapilaa. Vanhempiin 
nurmiin kannattaa harkita myös 
täydennyskylvöä joko apiloilla tai 
englannin raiheinällä, jolloin saa-
daan lisää valkuaista nurmiin.

LUOMU S SAK IN  H Y VÄL A AT U I S EN 
säilörehunurmen edellytyksenä on 
riittävä lannoitus. Lannan levityksen 
ohella tulee huolehtia myös nurmen 
kalium- ja hivenlannoituksesta, sillä 
palkokasvit vievät mukanaan run-
saasti kaliumia ja esimerkiksi booria. 
Kaliumin ja rikin puute voi heikentää 
nurmen raakavalkuaispitoisuutta.

REHUNTEKOVAIHEESSA ON tärkeää 
huolehtia rehun säilönnällisestä 
laadusta, ettei kasvin oma raakaval-
kuainen pääse virhekäymisen yhtey-
dessä hajoamaan liukoiseksi typeksi 
ja ammoniakkitypeksi. Lisäksi suuri 
raakavalkuaisen sekä palkokasvien 

määrä toimivat puskurina pH:n las-
kulle, joten säilöntään kannattaa 
käyttää riittävästi happoa.

MONIPUOLISUUTTA RUOKINTAAN

Valkuaisen saantia voi parantaa 
myös yksivuotisilla säilörehuilla, 
joissa on mukana hernettä, härkä-
papua, lupiinia tai virnaa. Koko-
viljasäilörehut täydentävät säilöre-
hun koostumusta valkuaisen ohella 
myös esimerkiksi sulamattoman 
kuidun saannin osalta, ja soveltuvat 
näin ollen hyvin täydentämään su-
lavia apilasäilörehuja. Karkearehu-
ruokinnan monipuolistaminen lisää 
myös syöntiä, jolloin usein saadaan 
lisättyä myös maitotuotosta.

OPTIMAALINEN EI  AINA TARKOITA 

TALOUDELLISTA

Etenkin luomutiloilla valkuaisruo-
kinnassa on aina kyse rehujen saa-
tavuudesta ja rehujen hinnasta, ja 
toisaalta taas ruokinnan optimoin-
tiin vaikuttaa tilan ruokintastrategia 
ja eläimen tuotosvaihe. Ruokinnassa 

joudutaankin välillä tinkimään op-
timaalisista raakavalkuais- ja OIV-
tasoista. Jos karkearehun valkuai-
sen määrä on matala, on valkuaisen 
saantia luomuruokinnassa erittäin 
kallista täydentää varsinaisilla val-
kuaisrehuilla optimaaliselle tasolle. 
Luomurypsipuriste tai sitä sisältävät 
teolliset luomutiivisteet ovat kalliita, 
joten taloudellisesti niiden maksi-
mikäyttömäärät ovat melko pieniä. 
Lisäksi jos säilörehun d-arvo on ma-
tala, on väkirehuna annetun valku-
aislisän maitotuotosvaste heikompi, 
kuin jos täydennettäisiin hyvin sula-
vaa säilörehua. Kun säilörehu on oi-
keaan aikaan korjattua ja sen koostu-
mukseen ja säilönnälliseen laatuun 
on panostettu, on luomuruokinnan 
pohja kunnossa.  

ESSI TARSIA

kotieläintuotannon asiantuntija, 
luomu

Luomutilan taloudellinen valkuaisruokinta 

– HUOMIO KARKEAREHUUN

 

 
   

  
 

  

Meiltä 
suomalainen 
Rypsipuriste, 

irtona/
700 kg sk

 

OSTAMME 
hyvälaatuista
RYPSIÄ 

Järviluomantie 24, 63300 Alavus, tilaukset@alavuden.fi 
Puh. 040-189 5530, www.alavudenoljynpuristamo.fi

VALKUAISEN SAANTIA VOI PARANTAA yksivuotisilla säilörehuilla, joissa on mukana hernettä, härkäpapua, lupiinia tai virnaa.
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K arjatsekki-palvelussa mie-
titään tilakohtaiset tavoit-
teet ja pullonkaulat, jotka 
rajoittavat niihin pääse-

mistä. Tavoite voi olla esimerkiksi 
kestävämmät lehmät, paremmin 
kasvavat hiehot, vähemmän työtä 
tai enemmän maitoa meijeriin. Ta-
voitteisiin pääsemiseksi määrite-
tään käytännön tekemiset tilalla, ja 
edistystä seuraavat mittarit. Kehi-
tystä seurataan yhdessä asiantunti-
jan kanssa ja tarvittaessa tekemisiä 
korjataan matkan varrella. 

TAVO I T T E ID EN  SA AV U T TAMINEN 
tuo usein myös rahallista hyötyä. 

Esimerkiksi hiehojen poikimaikä 
on keskimäärin 26,3 kuukautta. 
Jos hiehot saataisiinkin kasva-
maan nopeammin ja poikimaan jo 
24 kuukauden iässä, tarkoittaisi se 
keskimääräisellä ensikkotuotoksella  
880 €/ensikko/vuosi enemmän mai-
totuottoja! 

SANNI VIRTANEN

 kotieläintuotannon asiantuntija 
maitotilat

Tuottava ja 
hyvinvoiva 
karja
Faban laajasta siemen- ja alkiova-
likoimasta saat varmasti parasta 
eläinainesta karjaasi.

Tuotamme palvelut ja ratkaisut 
karjan tehokkaaseen lisääntymi-
seen, hedelmällisyyteen ja hyvin-
vointiin.

Tutustu koko valikoimaan:
www.faba.fi
webshop.faba.fi

Faban kumppani

Karjatsekin avulla 
tavoitteisiin!

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

Tieteestä TIETOA

Maanäytteiden keräilypisteet ja aikataulu 
osoitteesta www.hortilab.fi

Joka viides hivenravinnepaketti (Cu, Mn, Zn) 
KAUPAN PÄÄLLE huhti-toukokuussa!

Järjestetty maanäytteiden kulje-
tus maatalousliikkeistä 5.4-14.6!

Ilmaista 
2018!

Katso pätevyysalue www.finas.fi

Tutustu uuteen kotisivuumme 
www.hortilab.fi!

Uutuus!
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Yksi keino laadukkaamman arjen ja  
parempien tulosten tavoitteluun on 
tarkastella työtapoja uusin silmin.
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Eteläpohjalaisilla tiloilla on saa-
tu parempia tuloksia ja rentoutta 
työntekoon tarkastelemalla totuttu-
ja työtapoja välillä jopa kriittisesti-
kin. Sarin erityisosaamista on Le-

an, ja sen oppeja on muutaman vuoden ajan 
jalkautettu Ratas-hankkeen pilottitiloille.  
 
MITÄ LEAN ON? 

– Lean on käytännön johtamista, päivittäisen 
työn selkeyttämistä sekä ihmisten innostamista 
ideointiin. Tärkeässä roolissa on myös pohtia 
sekä omaa että yhteistä tekemistä ja sitä, kuinka 
sitä voisi parantaa, hän summaa. 

– Erityisesti silloin, kun tilalle palkataan en-
simmäinen työntekijä, moni tulee pohtineeksi 
toimintatapoja. Lean-ajattelussa kärkenä on, että 
kaikki työntekijät, myös tilan omistajat, tekevät 
työtä tasavertaisesti. Kaikkia kuunnellaan, Sari 
Morri kertoo. 

LEANIN AVULLA JAKSAMINEN ja työmotivaatiokin 
voi lähteä tiloilla nousuun.  

–  Juuri yksi asiakas totesi, että saa nykyään 
lomailla rauhassa. Luottamus työntekijöihin on 
niin vahvaa, että tietää tilan olevan hyvässä hoi-
dossa loman ajan. 

VALKOTAULU APUNA ARJESSA 

Yksi Leanille tunnusomainen periaate on asioi-
den nostaminen näkyviin. Tästä käytännön esi-
merkkinä on asioiden kokoaminen valkotauluun. 

MIKÄ AJATUS VALKOTAULUN KÄYTÖLLÄ OIKEIN ON? 

– Valkotaulu visualisoi tilan asioita. Taulu si-
joitetaan sellaiseen paikkaan, että sen ohi tulee 
kuljettua. Näin siihen kirjatut asiat osuvat usein 
silmään ja pysyvät mielessä, kertoo Sari Morri. 

VALKOTAULUN ÄÄRELLÄ PIDETÄÄN  myös pala-
verit. Samalla tauluun saadaan kirjattua ajan-
kohtaisia tai huomioon otettavia asioita, kuten 

muun muassa aikatauluja, erilaisia tulevia töitä, 
kehitysideoita sekä työohjeita. 

ILMAJOKELAISELLA SANNA JA MARKO SAVUSEN 

maitotilalla valkotaulu ja Lean-periaatteet ovat 
kovassa käytössä. 

– Meillä taululle on koottuna eläinten sijainnit 
ja paikoin tarkempiakin tietoja. Kun vaikka uusi 
vasikka syntyy, käymme sen heti merkkaamassa 
taululle. Näin navettaan tulija saa heti tiedon sii-
tä, mitä on tapahtunut, kertoo Sanna Savunen. 

Leanin avulla Savusen tilalla on tartuttu hukka-
paikkojen ratkaisemiseen. Esimerkiksi aiemmin 
poikimiset ovat olleet ryppäässä. Se on aiheut-
tanut turhia ruuhkahuippuja. Kun asiaan on pe-
rehdytty, on poikimiset saatu tasaisemmin jakau-
tumaan jokaiselle viikolle. 

MIIA LENKKERI-TAMMINEN

viestintäpäällikkö

T ilan töissä tiedonkulku on tärkeää. Sen tietävät Lotta Airila 
ja Marko Iso-Tuisku, sikatilalliset Ilmajoelta.

– Kun paikalla ollaan eri aikoina, on helpottavaksi työvä-
lineeksi todettu tilan oma whatsApp-ryhmä.

SIKALALLA ON myös työohjeita rutiinitöistä. Kirjalliset työohjeet eivät 
saa olla liian pikkutarkkoja ja havainnekuvat ovat hyvä lisä ohjeisiin. 
Ohjeiden laadinta yhdessä työntekijän kanssa on myös oleellista. 

ISO -TUISKUN TILA ON OLLUT pilottitilana mukana ProAgrian Toi-
minnan rattaat raiteilleen -hankkeessa. Ratas-hankkeessa on paneu-
duttu Lean-menetelmiin, joilla työn sujuvuutta helpotetaan. Tilalla 
hankkeen innoittamana ollaankin käynnistämässä viikkopalaveri- 
ja valkotaulukäytänteitä arjen töiden helpottamiseksi.  Yrittäjille ja 
työntekijöille on tehty myös personallisuuden värianalyysitestit. Ne 
on todettu hyödyllisiksi myös työntekijöiden mielestä. Yleisesti ot-
taen erilaisten persoonien ymmärtäminen ja tunnistaminen auttavat 
arjessa ja työnjohdossa. 

– On hyvä muistaa, että työt voidaan tehdä monella tapaa, loppu-
tuloksen ollessa silti ihan yhtä hyvä, muistuttelee Lotta. 

ELINA LOKASAARI

viestintäsihteeri

SAVUSEN TILALLA  
LEAN ON OSA ARKEA 
Eteläpohjalaisilla maatiloilla on varaa kehittää työntekoaan. Kyse ei ole itsensä piippuun 
ajamisesta, vaan tekemisen järkevöittämisestä. Sari Morri tietää, että yksi keino laadukkaamman 
arjen ja parempien tulosten tavoitteluun on tarkastella työtapoja uusin silmin.

TILAN OMA WHATSAPP-RYHMÄ
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TYÖNTEKIJÄ

Iso-Tuiskun sikatilaa Ilmajoen Kii-
kerinkylässä pyörittävät Marko 
Iso-Tuisku ja Lotta Airila. 

– Vuodesta 2001 lähtien ollaan 
oltu työnantajajia ja tilan arkea on 
pyöritetty yhdessä palkkatyövoi-
man kanssa. Työntekijöiden määrä 
on vuosien varrella tilakoon kas-
vaessa lisääntynyt. Tällä hetkellä 
työllistämme neljä ulkopuolista 
työntekijää, kertovat Lotta ja Marko.

TILALLA UUDEN TYÖNTEKIJÄN palk-
kaukseen suhtaudutaan huolella. 

– Onnistunut palkkaus on keino 
vapauttaa resursseja oman ydin-
osaamisen kehittymiseen. Työnteki-
jän ansiosta saamme yrittäjinä osal-
listua koulutuksiin ja kursseihin.

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUKSI IN 

ja oikeuksiin ovat Lotta ja Marko ha-
keneet osaamista muun muassa  Pro-
Agrian Kimpparenki –hankkeesta. 

PEREHDYTYKSEEN AIKAA

Omista kokemuksista on muotoutu-
nut hyviä käytäntöjä tilalla. 

– Tavaksi on tullut, että ennen 
uuden työsuhteen solmimista mah-
dollinen työntekijä viettää tutustu-
mispäivän tilalla. Sen aikana sekä 
työntekijä että me huomaamme, 
onko työpaikka juuri kyseiselle 
henkilölle sopiva, kertovat Lotta ja 
Marko.

UUDEN TYÖNTEKIJÄN perehdytyk-
sellä on suuri merkitys. 

– Ei liikaa, eikä liian yksityiskoh-
taisesti, summaavat Marko ja Lotta. 

Tilalla onkin todettu hyväksi ta-
pa, että uusi työntekijä opettelee 
tilan toimintatapoihin pikkuhiljaa 
jonkun pitkäaikaisen työntekijän 
opastamana. 

KUN TYÖNANTAJANA SAA  varmis-
tusta työntekijän sitoutumisesta, 

vastuunkantoa on luonteva lisätä.  
– Kun varmuus työn tekemisen 

vastuullisuudesta on molemmin 
puolin, ryhdytään tutustumaan 
muun muassa porsituksen hoitoon, 
joka on hyvin kriittinen vaihe koko 
ketjussa, täsmentää Marko. 

KYSY LISÄÄ

Kaija Ala-Luukko
kaija.ala-luukko@proagria.fi

Maija Maija Yliaho
ProAgria Liha Osaamiskeskus
maija.yliaho@proagria.fi 

ELINA LOKASAARI

viestintäsihteeri

TYÖNTEKIJÄ VAPAUTTAA AIKAA 
KOULUTTAUTUMISEEN 

ISO-TUISKUN TILA, ILMAJOKI
• 300 emakkoa
• 800 lihasikapaikkaa
• emakoiden kasvatusta omiin tarpeisiin
• omista pelloista viljaa ruokintaan
• yhteistyötä kasvinviljelytilojen kanssa lannan  

vastaanotossa ja viljanostossa

ISO -TUISKUN SIKATILA on ollut mukana Kimpparenki-hankkeessa. Kuvassa keskellä Kaija Ala-Luukko Kimpparenki-hankkeesta.



itua  2 • 2018 19

KIRJANPITO

www.proagria.fi/ep

1. KANNATTAVUUSKIRJANPITOON 
liittynyt yrittäjä saa perusteelliset 
ja jokavuotiset tulos-, vertailu- ja 
ennusteraportit oman tilansa me-
nestymisestä. 

2. YRITTÄJÄ PÄÄSEE tarkastelemaan 
ja vertailemaan oman tilan tuloksia 
monipuolisesti Taloustohtori-verk-
kopalvelussa. 

3 .  KANNATTAVUUSKIRJANPITOAI -

NE ISTON  pohjalta analysoidaan 
maatalouspolitiikan muutosten vai-
kutuksia ja laaditaan laskelmia maa-
talouspolitiikan päätöksenteon tuek-
si. Kannattavuuskirjanpitoon ryhty-
minen on tapa vaikuttaa suomalaisen 
maatalouden kehittymiseen.

4. AINEISTOSTA TUOTETAAN myös 
maatalouden yritysaineisto EU:n 
FADN-tietojärjestelmään. 

5 .  KANNATTAVUUSKIRJANPITO  on 
yrittäjälle täysin maksutonta.

KANNATTAVUUSKIRJANPIDOSSA 
seurataan maatalous- ja puutarha-
yritysten talouden kehitystä maa-
tiloilta kerättävän yritysaineiston 
perusteella. Tiloilta kerätään vuo-
sittain verokirjanpidosta tulot ja 
menot, viljelytiedot, tuotantomää-
rät, varastot, omaisuustiedot sekä 
työtuntimäärät. 

JOS OLET KIINNOSTUNUT oman tilan 
talouden seurannasta ja kehittämi-
sestä, sekä haluat vaikuttaa suoma-
laisen maatalouden tulevaisuuteen, 
ota yhteyttä: seija.yli-hukkala@
proagria.fi! ProAgrian asiantuntijat 
keräävät ja tallentavat kirjanpitoai-
neiston, jonka jälkeen Luonnonva-
rakeskus tarkastaa ja laskee tulok-
set, sekä julkaisee ne Taloustohtori-
sivustolla. Luke vastaa toiminnasta 
ja tietojärjestelmistä.  

HENRIIKKA JOUPPILA

asiantuntija, tilipalvelut

kestopalkki@kestopalkki.fi

KYSYIMME: 
Miksi kannattaa ryhtyä 
kannattavuuskirjanpitotilaksi?

Traktorin  varaosat  ja 
työkoneiden kulutusosat

Autokuja 6, 66440 Tervajoki • puh. (06) 478 7000
Avoinna ma-pe 8–17, la 8.30 –14.00
www.tervajoenautohuolto.fi

Kiilletie 1 4H4, 65300 Vaasa • puh. 0207 343 480
Avoinna ma-pe 8–17, la  9–14 
www.tahwa.fi 
 

Tervajoelta 
hydrauliikka-

palvelut ja 
puimurin

hihnat
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K arjatilojen väheneminen 
näkyy välityseläinten saa-
tavuudessa Ruotsissakin. 
Jos vasikoista on pulaa, ja 

varastossa on rehua, niin teuraspai-
noja kannattaa nostattaa ylemmäksi. 
Yleensä kannattavampaa on nopea 
kierto navetassa, jolloin saadaan 
enemmän teuraskiloja. 

MIKÄLI KÄYTETTÄVISSÄ ON  edulli-
sia rehuvaihtoehtoja, niin silloinkin 
painavampi ruho voi antaa parem-
man katteen. Kuitenkin mitä isom-
maksi yli 400 kg elopainon maito-
rotusonni kasvaa, sitä kalliimmaksi 
elatusrehun osuus kasvatuksessa 
tulee. Parhaan teuraspainotavoit-
teen saa selville laskemalla omien 
tuottojen ja kustannusten kautta.

OPTIMAALINEN KASVU

Oheisen taulukon ruotsalaisissa 
laskentaesimerkeissä on esimerk-
kinä elopainoltaan 100 kiloiset, 
vierotetut maitorotuiset vasikat, 
jotka saivat hyvälaatuista nurmisäi-
lörehua täydennettynä täysrehulla. 
Jotta vasikat saavuttaisivat 1200 g 
päiväkasvun, oli päivittäisestä re-
huannoksessa 55 % väkirehua.  

Laskelmassa tavoitepaino on 14 
kk:n ikäiselle sonnille 310 kg,  
15 kk,  350 kg ja 18 kk:n iässä 400 
kg. Saavuttaakseen optimaalisen 
kasvun vasikan tulee saada korkea-
laatuista valkuaista ennen puolen 
vuoden ikää. Laskelmassa on huo-
mioitu tämän tarve. Lisäksi tarvitaan 
hyvä alkukasvatus, jotta vasikat ovat 
noin 100 kiloisia 2 kk: n iässä.

LASKELMA OSOITTAA , minkälaista 
lihan hintaa tulisi saada, jotta tuo-
tantokustannukset, työ sekä eläin- ja 
liikepääoma pystytään maksamaan. 

Rakennuskustannuksia ei ole huo-
mioitu. Laskelmassa eläintuet ovat 
tuottoina. Eläintuki sonnille on noin 
800 kruunua, kruunun arvon olles-
sa 10 kr= 0,984 euroa eli liki yhden 
euron.

TUOTANNON LISÄYS

Halvin tapa kasvattaa tuotantoa 
Ruotsissa on kasvattaa päiväkas-
vua. Erot voivat yksilöä kohti tun-
tua pieniltä, mutta kun eläinmäärät 
muuttuvat, laskelmakin muuttuu: 
200 sonnin kasvattamossa pyrittäes-
sä 310 kg teuraspainoon 14 kk:ssa, 
saadaan 163 sonnilla tuotettua 50 

589 kg lihaa ja 253 kg/ eläinpaikka. 
Kun taas tavoiteltaessa 400 kg teu-
raspainoa ja 23 kk: n teurasikää, voi 
kasvattamon läpi mennä 102 sonnia 
tuottaen 40.896 kg ja 208 kg/ eläin-
paikka. Eroksi jää siten 40 kruunun 
kilohinnalla noin 40.000 kruunua. 
Halvin tapa siis kasvattaa tuotantoa 
on kasvattaa päiväkasvua. 
                            
PROAGRIAN lihanauta-asiantuntijat 
kävivät tutustumassa kollegojen työ-
hön Ruotsissa helmikuussa 2018. 

Artikkeli pohjautuu Nötkött-lehdes-
sä 5/2017 julkaistuun artikkeliin. 

AJANKOHTAISTA

P roAgrian Tukiturva-palvelu antaa sinulle varmuutta ja turvaa 
valmistautuessasi tukivalvontaan. Nukut Tukiturvan ansiosta 
yösi hyvin.

TUKITURVASSA SAAT:

• lisäturvan tukiasioissa
• kännykkääsi muistutukset tukien kannalta tärkeistä  

päivämääristä ja tekemisistä
• muistutuksen syysilmoituksen tekemisesta
• puhelintuen 18.6.-31.10.2018 valvontatilanteeseen  

valmistautuessasi

KYSY LISÄÄ :  
Niko Luikku 
p. 0400 297 245, niko.luikku@proagria.fi

NIKO LUIKKU

kasvintuotantoasiantuntija

Optimaalisimman teuraspainon  
haarukointia Ruotsin tapaan

URPU TANNER-KOOPMANS

asiantuntija, lihanauta- ja  
emolehmätuotanto

TAULUKKO. Vertailulaskelma 200 paikkaisen sonnikasvattamon lihantuo-
tannosta eri kasvunopeuksilla ja teuraspainoilla.

1 2 3 4 5

Teuraspaino kg 310  350 400 350 400

Kasvu g/pvä 1200 1200 1200 1000 1000

Tulos

Eläinmäärä/v 163 142 122 119 102

Kg lihaa/ v 50 589 49 708 48 884 41 612 40 896

Kg/eläinpaikka/v 253 249 244 208 204

Tuotantokust kr/kg 36,64 35,62 36,24 36,16 36,57

TUNNETKO JO TUKITURVAN?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kysy meiltä tarjous, kun myyt kuusivaltaista 
leimikkoa. Me katkomme arvokkaat sahatukit 
tarkasti talteen! 
p. 044 712 1335 
www.epmmetsa.fi 

LIHANAUTA
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T E K I J Ä T YÖ N TA K A N A

Uudet viljelijät tervetulleita mukaan 
sopimustuotantoon.

www.evipe.com      p. 040 5111 343

Evijärven
Peruna Oy

Evijärven Peruna Oy
järjestää

toukokuussa
KEVÄT- 

JAUHATUKSEN

KATTO- JA SEINÄPELLIT
sekä alumiiniprofiilit

suoraan asiakkaille edullisesti ja nopeasti

Taipaleen Teräs Oy
Linjalantie 4, 43700 Kyyjärvi

P. 040 8235938, 0400 661379

”Kun vuonna 1979 muutettiin 
Ilmajoelle IMO:n viereen, 
päätin heti että tuonne kou-
luun menen. Peruskoulun 

keskiarvo oli 8.9, mutta olin jo nuo-
rena tekijämiehiä ja menin suoraan 
peruskoulusta sitten sinne IMO:lle 
toteuttamaan pienen poijan haavet-
ta. Nyt on 22 vuotta takana ProAg-
riassa. Pitkä matka kuljettu piiriag-
rologista asiantuntijaksi. Kaikista 
töistä tykkään, on mukavan vaih-
televaa asiakkaiden kanssa tehdä 

ympäri vuoden erilaisia töitä vilje-
lysuunnitelmien laadinnasta maa-
näytteiden ottoon ja työterveyshuol-
tokäynteihin. Pitkän työuran aikana 
kaikki on mennyt seuratummaksi, 
asioissa on enemmän byrokratiaa ja 
perusneuvontaan asiakkaille ei ole 
riittävästi aikaa.

ASUTAN PERHEENI KANSSA  kotiti-
laani Koskenkorvalla, joka on tor-
pasta ponnistanut kasvitila. Olen 
kahdeksas saman suvun isäntä 

talossa. Auringonkukkia olen lähi-
pelloilla kasvattanut jo joitakin ke-
siä. Niistä saan parhaan tuoton kun 
torilla myyn ja hakeepa väki kukkia 
somisteiksi myös syyshäihin. Tilan 
muilla pelloilla kasvaa kuitenkin 
ihan perusviljoja.  
 
VAPA A - AIKA MENEE osittain am-
mattiasioiden kanssa. Peltolohkot.
fi-palvelua ollaan Jaakko Kosken-
korvan kanssa kehitetty jo vuodesta 
2015. Palvelussa voi hakea ja jakaa 

peltolohkojen tietoja. Palvelulle on 
ollut kysyntää, hakujen määrä on 
runsas. Palveluun lohkotiedot päi-
vittyvät toukokuussa. Talven aikana 
on tehty työtä uusien ominaisuuk-
sien eteen. Jatkossa on mahdollista 
hakea lohkoja kartoilta, ja lohkojen 
linkit voi tarvittaessa lähettää vaik-
kapa urakoitsijoille tiedoksi.

  MIIA LENKKERI-TAMMINEN

viestintäpäällikkö

PIENEN POIJAN HAAVE TOTEUTUI

JUHA MÄKELÄ asuttaa ja viljelee Koskenkorvalla Mäkelän tilaa.
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Y mpäristösopimukset ovat 
haettavissa vielä tänä ke-
väänä. Hoitosopimusta 
voidaan hakea ainoastaan 

kohteille, joilla laidunnus tai muu 
suunnitelman mukainen hoito voi-
daan aloittaa heti kesällä 2018. Käy-
tännössä kaikki tänä vuonna solmit-
tavat sopimukset astuvat voimaan jo 
toukokuun alussa 1.5.2018, vaikka 
hakuaika päättyy vasta 15.6.2018. 
Sopimukset alkavat siis takautu-
vasti ja sopimuskausi kestää vii-
si vuotta. Tuki on 450 € tai 600 € 
vuodessa sopimukseen sisältyvältä 
hehtaarilta. 

LAIDUNNETTAVIEN perinnebiotoop-
pien lisäksi ympäristösopimusta 
voidaan hakea myös muille luonto- 
ja maisema-arvoiltaan merkittäville 
kohteille kuten reunavyöhykkeille, 
metsäsaarekkeille tai uhanalaisen 
lajin esiintymälle sekä kosteikoille. 
Umpeenkasvaneiden perinnebio-
tooppien laidunkäyttöön palautta-
miseen kuten alkuraivaukseen ja ai-
taamiseen sekä kosteikkojen perusta-
miseen tarkoitettu ei-tuotannollinen 
investointituki ei ole haettavissa.

HAE NÄIHIN YMPÄRISTÖSOPIMUSTA:

• Arvokkaiksi luokitellut inven-
toidut perinnebiotoopit.

• Ei-tuotannollisella investointitu-
ella kunnostetut kohteet.

• Arvokkaalla maisema-alueella, 
Natura 2000-alueella tai lumo-
kosteikkoyleissuunnitelmaan 
sisältyvät kohteet.

• Perinnebiotooppien hoidon tai 
luonnon monimuotoisuuden ja 
maisemanhoidon sopimuksella 
aikaisemmin hoidetut kohteet

PERINNEBIOTOOPEILLA VIIHTYNEET 
lajit alkavat olla uhanalaisia ja niille 
tarvitaan korvaavia elinympäristöjä. 
Johtoaukeille on mahdollista luoda 
näille lajeille sopivia olosuhteita se-
kä elävöittää maisemaa. Fingridin 
tuki perinneympäristöjen hoidolle 
on tarkoitettu alueille, jotka ovat 
maisemallisesti ja luonnon kannal-
ta arvokkaita perinneympäristöjä 
ja sijaitsevat Fingridin voimajoh-
toalueella. Tukea voi hakea ympäri 
vuoden. Tuen määrä on 300 € heh-
taarilta kolmivuotisen tukikauden 
aikana. 

VOIMAJOHTOALUEET, joille voit ha-
kea Fingridin hoitotukea:
• Niitty- ja heinäkasvillisuuden 

osuus on metsänpohjaa 
 suurempi.

• Ympäristöstä erottuvia maise-
ma- tai luontoarvoja tai potenti-
aalista virkistyskäyttöä.

• Alue sijaitsee maisemallisesti 
keskeisellä paikalla. 

• Alueelta löytyy monimuotoi-
suutta kuvaavia ominaispiirtei-
tä esim. katajia, vanhaa lai-
dunmaata, paahteisia kallioita 
tai lämpimiä, avoimia rinteitä, 

monimuotoista niittylajistoa, 
harvinaista kasvi- tai hyönteis-
lajistoa. 

UHMA – Uhanalainen maaseudun 
luonto hoitoon yhteistyöllä -hanke

Muista hakea 
ympäristösopimukset
Ympäristösopimuksilla rahoitetaan pääasiallisesti arvokkaiden 
perinnebiotooppien ja maisemien hoito Suomessa. 

HANKI HYGIENIAPASSI
Järjestämme hygieniaosaamistestejä Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan 
Elinkeinotalolla 10.4.2018

8.5.2018, 15.5.2018 ja 29.5.2018.  Lue itseopiskelumateriaali ja tule 
testitilaisuteen mukaan. 

Kysy lisää: 040 592 9226, Asta Asunmaa tai ilmoittaudu mukaan 
www.proagria.fi/ep/tapahtumat

RIIKKA ASUNMAA,

maisemasuunnittelija

KAIKKI TÄNÄ VUONNA SOLMITTAVAT YMPÄRISTÖSOPIMUKSET astuvat voimaan jo toukokuun alussa 1.5.2018, vaikka hakuaika päättyy vasta 15.6.2018.
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KOLMEN V YYHTI -HANKE EDISTÄÄ vesien- ja ympäristönhoitoa 
kolmen maakunnan alueella. Teemme hankkeeseen liittyen ret-
ken 3.5.2018 Söderfjärdeniin Vaasaan! Retkellä tutustutaan Me-
teoriiheen, käydään koekentillä tutustumassa keinoihin vähentää 
happamien sulfaattimaiden haitallista kuormitusta vesistöihin, 
mm. säätösalaojitukseen, altakasteluun ja HS-maan käsittelyyn 
suspensiolla. Retkipäivän ohjelma ja aikataulu tarkentuu ke-
vään kuluessa. Seuraa ilmoittelua hankkeen Facebook-sivuilla:  
www.facebook.com/KolmenVYYHTI 

Lisätiedot ja sitovat ilmoittautumiset 29.4. mennessä: 
satu.jarvenpaa@vesiensuojelu.fi tai 044 777 8839. 

Kolmen Vyyhti -hankkeen hallinnoijana toimii Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry ja 
osatoteuttajina ovat ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry, ProAgria Keski-Pohjanmaa ry ja 
Österbottens svenska Lantbruksskällskap r.f. Hanke on kaksikielinen. 

K aikille jäsenjärjestöillem-
me ilmainen Sense-jäsen-
rekisteri on nyt käytössä. 
Hankkimalla tunnukset ja 

seuraamalla opaswebinaareja saa 
jokainen jäsenyhdistyksemme pie-
nellä vaivalla saatettua jäsenrekis-
terinsä nykyaikaan.

JÄSENREKISTERI TÄYTTÄÄ 25.5.2018 
voimaantulevien henkilörekisteri-
lain ja -asetuksen vaatimukset. Lain 
vaatima rekisteriseloste on myös 
laadittu valmiiksi.

JÄSENREKISTERISSÄ ON MUKANA 
paitsi Etelä-Pohjanmaa, myös mui-
den ProAgria-keskusten ja maa- ja 
kotitalousnaisten piirikeskusten 
jäsenet ja jäsenjärjestöjen jäsenet. 
Kaikki rekisterissä olevat jäsenet, 
joilla on sähköpostiosoite, saavat 
jatkossa halutessaan uutisia, ta-
pahtumatietoja ja -vinkkejä suoraan 
jäsenpalveluita tarjoavalta keskuk-
selta - enää luottamushenkilöiden 
ei tarvitse toimia viestinviejinä.

SENSE -JÄSENREKISTERIN HYÖTYJÄ

• Jäsenrekisteriä on helppo pitää 
henkilörekisterilain ja -asetuksen 
mukaisesti.

• Rekisteristä voi lähettää viestejä 
suoraan kaikille jäsenille.

• Jäsentietojen päivittäminen on 
helppoa ja nopeaa.

• Rekisteristä saa Excel-listauksia 
valituilla hakukriteereillä.

• Rekisteri on useamman käyttä-
jän saatavilla samanaikaisesti.

TIETOSUOJALAKI JA -ASETUS LYHYESTI 

YHDISTYKSEN NÄKÖKULMASTA:

• Yhdistyksen tulee pitää jäsenlu-
etteloa. Se lasketaan henkilöre-
kisteriksi. Näin ollen laki koskee 
myös yhdistyksiä, pieniäkin.

• Rekisterinpitäjän on laadittava 
henkilörekisteristä rekisteris-
eloste. Sense-jäsenrekisterin 
käyttäjien ei tarvitse sitä tehdä, 
koska se on laadittu käyttäjien 
puolesta.

• Jäsenrekisteri sisältää vain sel-
laisia tietoja, jotka ovat yhdis-
tystoiminnassa tarpeellisia.

• Asiattomilta pitää estää pää-
sy henkilörekisterin tietoihin: 
sähköisessä rekisterissä tiedot 
pitää suojata esim. salasanoin, 
paperisissa lukitsemalla vaikka 
kaappiin.

• Tietosuoja-asetus ja tietosuoja-
laki tulevat voimaan 25.5.2018. 
Silloin em. asioiden on viimeis-
tään oltava kunnossa.

www.tietosuoja.fi 

TERHI JASKARI

toiminnanjohtaja
0400 463 129

terhi.jaskari@proagria.fi
terhi.jaskari@maajakotitalousnaiset.fi

Sense-jäsenrekisteri helpottaa 
yhdistystoimijan hommia

LÄHDE MUKAAN KEVÄTRETKELLE

Yhdistysten jäsenrekisterit eivät täytä tietosuoja-asetuksen 
määräyksiä. ProAgria Etelä-Pohjanmaa tarjoaa jäsenjärjestöilleen 
ilmaiseksi Sense-jäsenrekisterin, joka täyttää vaatimukset.

Ruokahävikki on luonnon-
varojen ja työn tuhlausta. 
Maa- ja kotitalousnaiset 
kutsuvat nyt kaikki liit-

tymään Hukantorjuntapartioon 
tekemään pieniä mutta merkityk-
sellisiä tekoja ruokahävikin vä-
hentämiseksi.

– Hukantorjuntapartioon voi 
liittyä kuka tahansa helposti täyt-
tämällä lomakkeen verkossa ja il-
moittamalla omat toimensa ruoka-
hävikin vähentämiseksi. Jokaisella 
teolla on merkitystä, kannustaa ke-
hityspäällikkö Katja Pethman. Mu-
kaan voi ilmoittautua osoitteessa  
www.maajakotitalousnaiset.fi/hu-
kantorjuntapartio.

RUOKAHUKKAA TORJUTAAN  käy-
tännön teoilla: Järjestä jääkaappi 
niin, että nopeammin vanhenevat 
ovat edessä. Muista pakastaessasi 
merkitä tuotteen sisältö ja päiväys 
pakkaukseen. Pidä kaapintyhjen-
nyspäivä: älä osta mitään, vaan 
valmista ruoka niistä aineksista, 
joita kaapeista löytyy. Säilytä ruo-
ka oikeassa lämpötilassa. Muista, 
että parasta ennen -päiväys on eri 
asia kuin viimeinen käyttöpäivä.

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET NÄKYVÄT 

MYÖS VESISTÖISSÄ

Hukantorjuntapartio on osa Ruo-
kahukka ruotuun, katse vesistöi-
hin -hanketta, jolla halutaan kiin-
nittää huomiota ruokahävikkiin, 
kannustaa sen vähentämiseen sekä 
nostaa esiin ravinteiden kierrätys-
tä ja vesistöjen kunnostusta. Esiin 
tuodaan erilaisia vesistöjen hoito-
menetelmiä, esimerkiksi rantalai-
dunnusta.

– Vesistöjen rehevöityminen il-
menee usein vesikasvillisuuden 
lisääntymisenä, vesistöjen um-
peenkasvuna ja ruovikoitumisena. 
Umpeenkasvua voidaan hillitä ja 
ehkäistä esimerkiksi rantalaidun-
nuksella, kertoo maisemanhoidon 
kehitysjohtaja Leena Lahdenvesi-
Korhonen. Samalla kun laidunta-
vat eläimet vähentävät ranta-alu-
een kasvillisuutta, ne muuttavat 

sen ympäristöystävälliseksi lihaksi 
ja maidoksi.

HANKKEEN YHTEYDESSÄ  järjeste-
tään esimerkiksi infotilaisuuksia, 
rantatapahtumia, webinaareja ja 
koulutuksia. Ympäristöministeriö 
rahoittaa hanketta Ravinteiden 
kierrätyksen edistämistä ja Saaris-
tomeren tilan parantamista koske-
vasta ohjelmasta. Hanke toteuttaa 
hallituksen Kiertotalouden läpi-
murto ja puhtaat ratkaisut käyt-
töön -kärkihanketta. Toteuttajina 
ovat Maa- ja kotitalousnaiset ja 
Vesistökunnostusverkosto.

– Ruokahävikin pienentäminen on 
merkittävä arjen ilmastoteko. Sii-
nä voittavat kaikki. Kyse on myös 
ruuan arvostuksesta. Maailmassa, 
jossa moni kärsii ruuan puutteesta 
ei kellään pitäisi olla varaa heittää 
ruokaa hukkaan. Maa- ja kotitalo-
usnaisten hanke jakaa hyviä käy-
tännön vinkkejä, joilla ruoka tulee 
käytettyä, asunto-, energia- ja ym-
päristöministeri Kimmo Tiilikai-
nen sanoo.

SEURAA VIESTINTÄÄ :  #hukkaruo-
tuun #ravinteetkiertoon #RAKI2 
#kärkihanke #vaikutavesiin

www.maajakotitalousnaiset.fi/ 
hukkaruotuun                                                                                              
www.maajakotitalousnaiset.fi/ 
hukantorjuntapartio

Joka 20. ruokakassillinen hävikkiin 
- TULE MUKAAN  
TORJUMAAN RUOKAHUKKAA

ASTA ASUNMAA

ertiyisasiantuntija, ruoka, kotitalous

Tiesitkö, että joka 20. ruokakassillinen päätyy hukkaan 
heitettäväksi ja vuosittain haaskaamme yli 20 kiloa ruokaa 
henkilöä kohden pelkästään kodeissa?
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Kotieläintuet  v. 2018 C1-C2 alueella 24.1.2018 tiedon mukaan
1) EU- 
nauta- 
palkkio  

€/eläin/v

1) EU-teuras-
karitsa ja  

-kilipalkkio/ 
eläin 

2) pohjoinen 
tuki €/eläin-

yksikkö/v

2) pohj. 
tuki €/eläin-

yksikkö/v

5) pohj. tuki/ 
eläin/vuosi

5) pohj. tuki/ 
eläin/vuosi

2) pohj. 
teuras-eläin 
tuki €/eläin

Pohjoisen tuen  
eläinyksikkökertoimet 2018

Tukialue C1-C2 C1-C2 C1 C2 C1 C2 C1-C2 eläin eläinyks.

Sonni 3) 155 560 560 336 336 Sonnit 6-20 kk 0,6

Emolehmä 165 315 315 189 189  Lehmät, muut naudat yli 2 v 1

Emolehmähieho 4) 165 315 315 189 189 Muut naudat 6 kk-alle 2v 0,6

Teurashieho 300 Lampaat, uuhet 0,2

Uuhi 6) 363 369 73 74 Vuohet, kutut 0,2

Teuraskaritsa 7) 30

Kuttu  8) 761 780 152 156  Luonnonhaittakorvauksen (LHK)
ja ss-tuen ey-kertoimetTeuraskili 9) 30

Maito  senttiä/kg  *) 7,3 8,0 Sonnit, härät,lehmät, muut  
naudat yli 2 v 1

*) Tukea maksetaan 90%:lle tuotannosta. Lopullinen tuki senttiä/kg päätetään alkuvuonna 2019 ja 
maksetaan ns." jälkitiliä".
1) Tukitasoina Vna:ssa 71/2018 olevat ennakoidut tukitasot.
2)  Pohjoisen tuen tasoista asetus 79/2018.
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. 2018 syntyneiden karitsoiden lukumäärää vastaavalle uuhimäärälle.
7) Maksetaan v. 2018 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. 2018 teurastetuista enintään 18 kk:n ja yli 10 kg:n teuraspainoisista kileistä
Hevosille ei enää makseta pohjoista tukea. Hevoset kerryttävät kuitenkin eläinyksiköitä luonnonhaittakorvauksen 
kotieläinkorotukseen sekä sika-siipikarjan tuotannosta irrotettuun tukeen.

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

Sika-siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki euroa/viitemääräyksikkö Munivat kanat 0,014

C1 C2 Emolinnut (broileri) 0,02

Viitemääräyksiköt 1-146 177 Emolinnut(kalkkuna) 0,05

yli 146 menevät yksiköt 88 Hevoset yli 6 kk 1

Viitemääräyksiköt 1-170 154 Ponit yli 6 kk 1

yli 170 menevät yksiköt 76

Sika-siipikarjan tuotannosta irrotettu tuki edellyttää, että tilalla on sika-siipikarjatuen viitemäärä.
Tuen ehtona on, että tilan keskimääräinen eläintiheys v. 2018 on vähintään 0,35 ey/ha eli
v. 2018 eläinyksiköiden suhde vuoden  2018 peltoalaan on vähintään 0,35 ey.
Eläinyksikkölaskentaan käyvät muutkin kotieläimet kuin siat ja siipikarja.

Siipikarjalla ja hevosilla kuukausittainen  
kirjanpito, joka toimitettava kuntaan  
alkuvuodesta 2019

TUKITAULUKOT
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Arvio pinta-alatuista v. 2018 C1 ja C2-alueella 

Tukitasot ovat arvioita, tasot voivat tarkentua kun lopulliset alat ovat tiedossa.

Ohra, 
kaura, 
vehnä,  
peruna, 
nurmet 

ym.

Ruis 

Tattari, 
maissi,  
kuitu-

pellava, 
kuitu-

hamppu 
ym.

Rypsi, 
rapsi, 
herne 

+ muut 
valk. 
kasvit

Valku-
aiskas-
vustot 
(Viljaa 

alle 50%)

Tärkke-
lysperu-

na

Sokeri-
juurikas

Kumina 
ja muut 
siemen-

mau-
teet

Avo-
maan 
vihan-
nek-set

Moniv. 
Puu-

tarha- 
kasvit 

Suoja-
yö-hyke-
nurmi 
(max. 
25%)

 Luonn. 
hoito- 
pelto-
nurmi 
(max. 
5%)

Mmp 
lintu, 
riista, 
maise-

ma, niit-
ty (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 100 60 565 85

Luonnonhaittakorv.,  
kasvitila 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237

Luonnonhaittakorv.,
kotieläintila 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297

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 464 639 539 599 509 1129 999 610 960 610 860 510 710 410

yht., kotieläintila 524 699 599 659 569 1189 1059 670 1020 670 920 570 770 470

Kans. pohj. nuoren 
vilj. tuki 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

EU:n nuoren viljelijän 
tuki 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

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

P äätukihaku on avautunut 
ja jälleen kerran Vipu-
palvelu toimii hieman 

paremmin kuin edellisvuotena. 

PÄÄTUKIHAKUA TEHDESSÄ ON 
hyvä pitää mielessä myös tu-
levan syksyn syysilmoitus. 
Jos tilalle on valittu peltojen 
talviaikainen kasvipeitteisyys 
-toimenpide, niin alustava 
suunnitelma toimenpiteen 
täyttymiseksi on hyvä tehdä jo 
tässä vaiheessa. Vähintään 20 
% sitoumusalasta kohdenta-
misalueittain tulee pystyä täyt-
tämään tai maksetut korvaukset 

peritään takaisin ensimmäiseen 
sitoutumisvuoteen asti. 

TÄNÄ VUONNA TULLUT muutos 
viherryttämistukeen vaikuttaa 
myös tietyissä tilanteissa kas-
vipeitteisyyskorvauksen mak-
suun. Tämä on hyvä huomioi-
da, ettei tule yllätyksiä syksyn 
maksatuksissa. 

NIKO LUIKKU

kasvintuotannon asiantuntija

SYYSILMOITUS MIELESSÄ 
PÄÄTUKIHAKUA TEHDESSÄ
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Sijoita SeAMKiin

Tulevaisuuden korkeakoulu ja Etelä-Pohjanmaan 
mahdollisuudet luodaan yhdessä.  
www.seamk.fi/sijoita

Luodaan yhdessä tiedon ja taidon korkeakoulu  
– tila, jossa tulevaisuuden näkijät ja tekijät kohtaavat.
Etelä-Pohjanmaa on kasvanut maamme ruoka-aitasta elintarvikealan ja ruokaturvallisuuden 
edelläkävijäksi sekä tulevaisuuden teknologian huippuosaajaksi. Elinkeinoelämämme tulevaisuus 
on korkean osaamisen varassa. Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijoista 62 prosenttia tulee 
omasta maakunnastamme, ja samoin valmistuneista yli 60 prosenttia on työllistynyt alueelle. 
Lahjoittamalla SeAMKille olet mukana luomassa menestyvää ja osaavaa maakuntaa.

Ammattikorkeakouluille on annettu mahdollisuus kerätä varoja toimintansa tukemiseen. Valtio on 
luvannut 24 miljoonan euron vastinrahoituksen, joka jaetaan ammattikorkeakouluille suhteessa 
niiden vuonna 2018 keräämään yksityiseen pääomaan. Valtio siis tukee alueita, jotka panostavat 
korkeakoulunsa kehittämiseen.

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy on saanut Poliisihallituksen Arpajaishallinnolta Rahankeräysluvan 2.2.2018 alkaen RA/2018/117. 
Lupa on voimassa 2.2.2018–31.12.2019 koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
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JOHTO JA TUKIPALVELUT
Honkala Henri, toimitusjohtaja ...................................................... 040 827 7100
Lenkkeri-Tamminen Miia, viestintäpäällikkö ............................ 0400 159 118
Perälä Tuula, toimistosihteeri, 
ilmoittautumiset ja tuotetilaukset .................................................... 040 706 3386
Lokasaari Elina, viestintäsihteeri .................................................. 043 824 7779
Lemettinen Maija, toimistosihteeri, jäsenasiat ........................... 043 824 7780
Öhage Marita, hankepäällikkö  ....................................................... 040 689 1060
Honkola Tuttu, talouspäällikkö  ..................................................... 040 847 4096
Huovila Kaarina, asiantuntija, talous- ja palkkahallinto ............ 050 378 1793
Ilonen Saija, asiantuntija, taloushallinto, osto- ja myyntilaskut .... 040 7035 035
Putula Hannu, IT-asiantuntija ........................................................ 040 510 5965

PROAGRIA KASVI- ,  SIKA - JA SIIPIKARJATILAT
Toppari Juha-Matti, palvelupäällikkö ............................................... 043 825 2806

VILJATILAT ETELÄ
Leppä Jouni, kavintuotannon asiantuntija .................................... 0400 361 250
Luikku Niko*, kasvintuotannon asiantuntija ................................ 0400 297 245
Mäenpää Mika, talousasiantuntija ................................................. 040 528 7922
Mäkelä Juha*, kasvintuotannon asiantuntija ................................ 0400 267 535
Pennala Tuomas*, kasvintuotannon asiantuntija........................ 043 826 6772
Tuomisto Pekka*, kasvintuotannon erityisasiantuntija .............. 0400 891 889

VILJATILAT POHJOINEN
Ala-Luukko Kaija, talousasiantuntija ............................................ 040 832 3521
Hannonen Jussi*, kasvintuotannon asiantuntija ......................... 043 826 6771
Laitila Noora*, kasvintuotannon asiantuntija .............................. 043 826 9468
Luokkakallio Jari*, luomukasvintuotannon asiantuntija ............ 0400 297 235
Mäkinen Jari*, kasvintuotannon asiantuntija ............................... 040 510 2795
Mäntysalo Jussi*,  luomukasvintuotannon asiantuntija ............. 043 827 2338
Perälä Marja-Leena*, kasvintuotannon asiantuntija .................. 0400 166 200
Vihonen Erkki*, luomukasvintuotannon asiantuntija ................. 040 678 7689

PERUNA - JA MARJATILAT
Jaakkola Anna-Kaisa*, kasvintuotannon asiantuntija................ 040 525 0375
Luoma Markus*, kasvintuotannon asiantuntija........................... 0400 180 071
Raatikainen Arja, marjantuotannon erityisasiantuntija ........... 050 377 9530
Rahko Juhani*, kasvintuotannon asiantuntija ............................. 043 825 0103
Vihlman Katariina*, kasvintuotannon asiantuntija ................... 040 582 6775

PROAGRIA MAITO -, LIHANAUTA - JA LAMMASTILAT
Talvilahti Arja, palvelupäällikkö, toimitusjohtajan sijainen ...... 0400 168 489
Anttila Anne, valtakunnallinen huippuosaaja, 
lypsykarjan seosruokinta .................................................................. 043 825 0522
Ikola Maria*, kasvintuotannon asiantuntija, nurmi, luomu ....... 040 761 9770
Järvi Juha, Digiluomu -hankkeen asiantuntija .............................. 043 827 3577
Kananoja Arja*, kasvintuotannon asiantuntija, nurmi, luomu .. 040 507 0475
Kellokoski Marika, kotieläinasiantuntija, maitotilat .................. 040 673 6511
Kivisaari Hannu*, kasvintuotannon asiantuntija, nurmi, luomu .. 0400  798 580
Kuiri Sini, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat  
2.5.2018 alkaen..........................................................................................043 827 3580
Kujala Arja, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat   .......... 040  759 8618
Lämpsä Jarmo, talousasiantuntija,  maitotilat  ............................ 040 126 3481
Mattila-Löppönen Kirsi*, kotieläintuotannon asiantuntija, 
maitotilat  ............................................................................................. 040 594 5745
Metsälä Johanna,  kotieläintuotannon asiantuntija, MaMa-hanke 043 826 8641
Morri Sari, kotieläintuotannon asiantuntija ................................. 043 826 8643
Mäntyharju Johanna*, erityisasiantuntija, ruokinta, 
teknologia, luomu, maitotilat ............................................................ 040 512 1901
Norja Anja, talousasiantuntija, maitotilat ................................. 043 826 6770
Onkamo-Hill Teija, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat .. 040 481 3818
Paloneva Päivi, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat ...... 043 825 6327
Perasto Seija, terveydenhuoltoeläinlääkäri, maitotilat  .............. 043 824 8030
Pietilä Mirva*, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat  ......... 043 825 0524
Pihlaja Kaisa*, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat ........ 0438272343
Rantanen 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

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

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

SPV- , T ILI -  JA YRITYSPALVELUT
Kuja-Lipasti Olavi ,  erityisasiantuntija, yhtiöittäminen, 
omistajanvaihdokset, verotus  ........................................................... 040 127 2420
Lampinen Samuli, erityisasiantuntija, omistajavaihdokset, 
kiinteistönarvioinnit  .......................................................................... 040 526 0147
Autio Kaija, asiantuntija, tilipalvelut Kauhava  ............................ 040 139 5597
Harju Ella,  asiantuntija,  tilipalvelut ja yhtiöittäminen .............. 043 825 6323
Jouppila Henriikka, asiantuntija, tilipalvelut Alajärvi ............... 043 826 8648
Kallioniemi Satu, asiantuntija, yritys- ja tilipalvelut Seinäjoki 040 848 7759
Lehtinen Erja, asiantuntija, tilipalvelut Kauhajoki ...................... 043 827 2341
Takala,Sanna, asiantuntija, tilipalvelut Alajärvi ......................... 040 554 2669
Yli-Hukkala* Seija, asiantuntija, kannattavuuskirjanpito, 
tilipalvelut Seinäjoki  .......................................................................... 040 580 2258

RAKENNUS - , SALAOJA - JA MITTAUSPALVELUT
Tiinanen Elina, asiantuntija, rakentaminen, 
rakennussuunnittelu .......................................................................... 040 560 9038
Suomela Markku, asiantuntija, rakentaminen, 
rakennussuunnittelu .......................................................................... 040 524 5913
Keltto Markku, asiantuntija, paalutukset ..................................... 040 730 9820
Laakso Juha, asiantuntija,  salaojitus ja mittauspalvelut ............ 040 526 4930
Niemelä Harri, asiantuntija,  salaojitus ja mittauspalvelut ....... 040 544 4510
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

MAA- JA KOTITALOUSNAISET
Jaskari 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

TRAHTEERI
Elinkeinotalon lounas- ja tilausravintola 

www.trahteeri.net ................................................................................................043 824 8510

PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAAN PALVELUPISTEET MAAKUNNASSA:
SEINÄJOKI Huhtalantie 2 (Elinkeinotalo)
ALAJÄRVI Kauppakatu 26
KAUHAVA Kauppatie 115
SUUPOHJA Teknologiapuisto 1
TUURI Tuurintie 2 (Avoinna sopimuksen mukaan)

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@proagria.fi

www.proagria.fi/ep

Yhteystiedotwww.proagria.fi/ep

TILAA TUKIHAKEMUSTEN TÄYTTÖ
VASTUUVAKUUTETUT PROAGRIA ETELÄ - POHJANMAAN 

ASIANTUNTIJAT  täyttävät vuosittain yli tuhannen maatilan  

eu-tukihakemukset. Ole ajoissa liikenteessä ja varaa aika, niin saat 

tukilomakkeet kuntoon hyvissä ajoin.  Yhteystietolistaan on merkitty 

tähdellä (* ) asiantuntijat, jotka täyttävät tukihakemuksia.



MTK:n jäsenenä saat lisäetuna Firstbeat 
Hyvinvointianalyysin. 

Kukaan ei täytä saappaitasi 
kuten sinä. 

Henkeä ei mitata rahassa,  
paitsi silloin, jos maatilan 
toiminta sellaisenaan päättyy 
vahingon sattuessa. 

LähiTapiolan Älyhenki-
vakuutus turvaa läheisesi 
ja auttaa sinua voimaan 
paremmin. Saat työkaluja 
levon, liikunnan, stressin ja 
ravinnon tasapainottamiseen 
elämässä.

Yrittäjähenki vie pitkälle, 
hyvinvointiasi turvaa 
Älyhenkivakuutus.
 
lahitapiola.fi/voiparemmin

Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Keskinäinen 
Vakuutusyhtiö, LähiTapiola Varainhoito, LähiTapiolan alueyhtiöt ja Firstbeat.  

Vakuutuspalvelut: puh. 06 534 2100
Toimistojen yhteystiedot:  
lahitapiola.fi/etela-pohjanmaa

EEPEE AGRI ON NYT 
HANKKIJA

UUTUUS!

UUTUUS!

HANKKIJAN LAAJASTA VALIKOIMASTA!
TULE KOEAJAMAAN JOHN DEERE 
6130R, 6155R JA 6250R 
AUTOPWR MALLIT 
SEINÄJOEN 
KONEKESKUKSEEN 

PALAX KLAPIKONEET

YARA LANNOITTEET

NORDKALK JA YARA 
MAANPARANNUSAINEET

KASVINSUOJELUAINEET 
KAIKKIIN TARPEISIIN 

UUTUUTENA ELATUS ERA

TEBOIL POLTTO- 
JA VOITELUAINEET

HANKKIJA SEINÄJOKI • HYLLYKALLIONTIE 4 • AVOINNA MA-PE 8-17 LA 9-13 • PUH. 010 76 85700 
HANKKIJA KONEKESKUS SEINÄJOKI • LATVALANTIE 4 • AVOINNA MA-PE 8-16 
(PUH. HINTA 8,35 SNT/PUH. + 12,09 SNT/MIN (SIS. ALV).

MAAN MONIPUOLISIN 
VALIKOIMA VILJAN- JA 

PIENSIEMENIÄ


