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FARMARI 2017 yllättää 

monipuolisuudellaan.

14LYPSYROBOTIN LYPSYKAPASITEETIN 
HYÖDYNTÄMINEN. Lypsyrobotti on kallis 
investointi, joten sen kapasiteetti tulisi 
hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti.
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kertoo vinkkejä onnistuneeseen ruokintaan. 
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HannuHaapal a
HANNU HAAPALA 

toimitusjohtaja
ProAgria Etelä-Pohjanmaa

PÄÄKIRJOITUS

KIIREENKIN KESKELLÄ, tulevaisuus kannattaa pitää mielessä. Pro-
Agrian asiantuntijat auttavat sinua saamaan enemmän tuottoa 
nykyisestä toiminnastasi, parantamaan tehokkuutta ja löytämään 
oikeat käytännön keinot. Kassabudjetointi auttaa sinua hallitse-
maan tilasi maksuvalmiutta ja varmistamaan, että tilillä on rahaa 
silloin, kun sitä tarvitset. Kysy lisää asiantuntijaltamme. 

MILTÄ TULEVAISUUS NÄYTTÄÄ?

O len mukana mielenkiintoisessa AgriSpin-hankkeessa, joka pyr-
kii nopeuttamaan maaseudun innovaatioita. Maataloudessa 
on näet ajanmittaan tapahtunut paljonkin uusia läpimurto-
ja, mutta ne eivät ole koskaan olleet kovin nopeita. Ennen ei 

muutosnopeuden tarvinnut olla suuri, vaan uusia asioita ehdittiin omaksua 
hiljalleen. Nyt on toisin; maailma muuttuu ja maatalous sen mukana. Muu-
tosnopeus ympärillä on suuri, ja maatalouden on oltava vauhdissa mukana. 
AgriSpin-projektista lisää tässä lehdessä.
 
DIGITALISAATIO ON PÄIVÄN SANA.  Se haastaa kaikki toimijat. Tiedon ke-
ruu, tallennus ja käyttö helpottuvat. Digitaalisena data, informaatio ja tieto 
ovat entistä tehokkaammin saavutettavissa ja hyödynnettävissä. Tiedon ja-
kaminen on aivan eri tasolla kuin ennen. ProAgria vastaa digitaaliseen haas-
teeseen ja kehittää palvelujaan uusille alustoille. Erilaiset appsit helpottavat 
älykännykkäkäyttäjien arkea. Tiedon pilvitallennus ja helppo hallinta kehitty-
vät vauhdilla. Asiantuntijapalvelu ei jää pelkkään raportointiin, vaan asiakas 
saa käyttöönsä enemmän hyödyttäviä analysointi- ja suunnittelupalveluja.
 
PROAGRIA ETELÄ -POHJANMAAN NUORISORAATI-HANKE  on alkamassa. 
Raatiin valitaan 10-15 tulevaisuudentekijää, jotka pääsevät kehittämään pal-
velujamme ja toimintatapojamme. Jos tunnet hyvän ehdokkaan, ota minuun 
yhteyttä.
 
TALOUDEN SUUNNAN TARKISTAMINEN  on nyt kasvukauden päätyttyä 
ajankohtaista. Kehittämiskeskustelun avulla se onnistuu ja kassabudjetointi 
helpottaa maksuvalmiuden varmistamisessa. Edulliset Neuvo 2020 -palvelut 
auttavat paneutumaan esimerkiksi tilan energiakysymyksiin, eläinten hyvin-
voinnin parantamiseen ja ympäristöasioihin. Viljelysuunnittelukin on jo ajan-
kohtaista ja syksyllä tehtynä merkittävästi edullisempaa!

Hyvää joulunaikaa toivotellen,

Innovaatiot, 
digitalisaatio, 
nuoriso ja talous

TERVETULOA TAPAHTUMIIMME!
TAPAHTUMAT OVAT AVOIMIA KAIKILLE 
Hankkeiden tapahtumat ovat maksuttomia 
(Kimpparenki, Valtaojat kuntoon, Tietoiseksi EU-tuista,  
Automaattilypsyä tehokkaasti ja Nurmesta tulosta -hankkeet) 

23.11. Valtaojat kuntoon tiedotustilaisuus, Alajärvi ja Vimpeli

23.11. Tutustuminen renkirinkeihin, 
Pyhäjärven ja Pihtiputaan seutu/Kimpparenki

23.11. Lantapäivä, Lapua/Ravinteet kiertoon

24.11. Minun Maatilani koulutus, Kauhajoki

24.11. Valtaojat kuntoon tiedotustilaisuus, Ähtäri ja Alavus

25.11. Ruokintateema pienryhmä, Jalasjärvi/
Automaattilypsyä tehokkaasti

25.11. Investointituen mahdollisuudet & Hyrrä, 
Alajärvi/Tietoiseksi EU-tuista

25.11. Valtaojat kuntoon -tiedotustilaisuus, Jalasjärvi

25.11.  Tavoitteena 2000 litraa maitoa lypsyrobottia kohden
päivässä -ruokintateemapäivä, Jalasjärvi/
Automaattilypsyä tehokkaasti

29.11. Säilörehusiilohavaintoja tilakohteissa/Nurmesta tulosta

30.11. Säilörehusiilohavaintoja tilakohteissa/Nurmesta tulosta

30.11. Järjestökierros, Töysä

1.12.   Eläinkuljettajakoulutus ja hyvinvointikorvaukset 
lampaille, Tarvaala/Saarijärvi

3.12.   Minun Maatilani -koulutus, Seinäjoki

5.12.   Minun Maatilani -koulutus, Kauhava

7.12.   Hygieniapassitesti, Seinäjoki

8.12.   Mistä lisätyövoimaa maatiloille?, Seinäjoki/Kimpparenki

9.12.   Maatalouden investointituet ja Hyrrä-palvelu, 
Kauhava/Tietoiseksi EU-tuista

12.12. Maatalouden investointituet ja Hyrrä-palvelu, 
Kauhajoki/Tietoiseksi EU-tuista

12.12.  Nurmex/Webex tiedotustilaisuus/Nurmesta tulosta

16.1.   Nurmex/Webex tiedotustilaisuus/Nurmesta tulosta

27.1.   Säilöntälaadun varmistaminen – korjuutekniikka
ja säilöntä, Seinäjoki/Nurmesta tulosta

24.1.   Ruokintateemapäivä/automaattilypsyä tehokkaasti

27.1.   Ruokintateemapäivä/automaattilypsyä tehokkaasti

30.1.   Nurmex/Webex tiedotustilaisuus/Nurmesta tulosta

1.2.    Vuorovaikutteinen kommunikointi henkilöjohtamisen 
tukena/Ratas

6.2.   Nurmex/Webex tiedotustilaisuus/Nurmesta tulosta

20.2.  Nurmex/Webex tiedotustilaisuus/Nurmesta tulosta

6.3.    Nurmex/Webex tiedotustilaisuus/Nurmesta tulosta

14.-17.3. Tuottajamatka Keski-Eurooppaan/MaMa

20.3.  Nurmex/Webex tiedotustilaisuus/Nurmesta tulosta

Eläinten hyvinvointikorvaus, naudat/Tietoiseksi EU-tuista:
13.12. Ylihärmä, 16.12. Jalasjärvi, 10.1. Kauhajoki, 
12.1. Seinäjoki, 13.1. Alajärvi

LUE LISÄÄ : www.proagria.fi/ep/tapahtumat
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PELTOMAAN LAATUTESTI
KAIKKIEN YMPÄRISTÖSITOUMUKSEN  tehneiden 
viljelijöiden pitää palauttaa peltomaan laatutes-
ti maatilansa sijaintikunnan maaseutuelinkeino-
viranomaiselle 30.4.2018 mennessä. Peltomaan 
laatutesti on itsearviointilomake, missä arvioi-
daan tilan lohkojen parannustoimien tarvetta, 
nykyisten viljelytoimien muutoksen tarvetta, 
maan rakenteellisia ominaisuuksia sekä maan 
biologista kuntoa.

VAIKKA PELTOMAAN LAATUTESTI ei vaadi fyysistä 
lohkolla käyntiä, niin toimenpidettä kannattaa 
ajatella tilan taloudellisen kannattavuuden nä-
kökulmasta, eikä pelkästään sitoumusehtojen 
täyttymisvaatimuksena. Viljan hinnan ollessa 
matalalla, tuotantopanoksia ei kannata laittaa 
sellaiseen peltoon, mistä saatavat sadot suhteessa 

käytettyihin panoksiin, ovat keskiarvoisesti vuo-
desta toiseen alle kannattavuusrajan. Tällaisten 
peltolohkojen kohdalla on hyvä miettiä, että löy-
tyisikö syy alhaisiin satotasoihin peltomaan laa-
tutestissä arvioitavista kohdista ja voiko niihin 
asioihin puuttumalla mahdollisesti saada lohkon 
viljely taloudellisesti kannattavaksi.

PELTOMAAN LAATUA ja tarvittavia toimenpiteitä 
voidaan arvioida myös ProAgrian asiantuntijan 
kanssa Neuvo 2020 -palveluna, joka maksaa vil-
jelijälle ainoastaan arvonlisäveron verran. Ota 
yhteyttä ProAgrian asiantuntijoihin, mikäli tar-
vitset apua selvittääksesi lohkon alhaisen sato-
tason syyn. 

Maa- ja kotitalousnaisten perinteiset 
Jouluiset maalaismarkkinat 
Seinäjoen Torikeskuksessa ja 
Kauppatorilla 11. – 12.12.2016, 
la 10 – 16, su 11 – 16. 

Tapahtuman järjestää:
Seinäjoen Maa- ja kotitalousnaiset

- Sitoumusehtojen täyttämistä vai kannattavuuden parantamista?

NIKO LUIKKU

asiantuntija, kasvi

Neuvo 2020 -palveluilla voit kehittää 
tilaasi. Käytettävissäsi on 3 500 €/tila. 
Maksat Neuvo-palveluista vain alv:n 
osuuden. 

Kysy lisää: 
neuvo2020.ep@proagria.fi

JOULUISET 
MAALAISMARKKINAT

OLETKO JO 
KÄYTTÄNYT 3 500 €?

Nyt on tarjolla ensiluokkaista 
sparrausta kasvupotentiaalia 
omaavalle yritykselle. Käynnissä on 
haku Kasvupolku-sparraukseen, jossa 
kahden päivän ajan saa tukea yrityksen 
kehittämiseen joukolta yrityselämän 
huippuosaajia. Mukaan valitaan 15 
suurimman kasvupotentiaalin yritystä. 

Haku päättyy 16.1.2017 osoitteessa
www.kasvuopen.fi

ONKO TILALLASI 
KASVUPOTENTIAALIA?
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ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti.
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Yhteistyöstä kiittäen

ProAgria Etelä-Pohjanmaa 

Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset

Rauhallista Joulua  
Onnea vuodelle 2017

V uoden Maa- ja kotitalousnai-
nen 2016 edistää kilpailu-
sääntöjen mukaan alueellaan 

Maa- ja kotitalousnaisten toimintaa, 
toimii valintahetkellä aktiivisesti 
järjestön hyväksi ja innostaa muita 
naisia toimintaan mukaan.

ETELÄ -POHJANMAAN  Maa- ja koti-
talousnaisten piirijohtokunta valitsi 
yksimielisesti Vuoden Maa- ja koti-
talousnaiseksi Outi Hantulan Sei-
näjoelta. Hänelle tätä titteliä ehdotti 
Seinäjoen Maa- ja kotitalousnaisten 
yhdistys.

OUTI  HANTULA ON  pitkän linjan 
Maa- ja kotitalousnainen. Oman osas-
tonsa johtokunnassa hän on toiminut 
varapuheenjohtajana vuodesta 2006 
ja puheenjohtajana vuodesta 2009. 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan edusta-
jistossa Outi on toiminut varajäse-
nenä vuodesta 2013 ja 2015 lähtien 
varsinaisena edustajiston jäsenenä. 

OUTI HANTULAN VAHVUUKSIA ovat 
idearikkaus ja energisyys, moni- 

puolisesta toiminnasta löytyy kaikil-
le jotain, ikään katsomatta. Seinäjo-
en maa- ja kotitalousnaisten toimin-
ta on näkyvää ja aktiivista, he myös 
tekevät vilkasta yhteistyötä muiden 
toimijoiden ja yhdistysten kanssa. 
Seinäjoen maa- ja kotitalousnaisten 
yhdistys tunnetaan hyvänä yhteis-
työkumppanina pitkälle Outin an-
siosta. Yhdistyksen talous on tällä 
hetkellä vakaa ja varainhankinnan 
tuotto käytetään jäsenten hyväksi.

SEINÄJOEN maa- ja kotitalousnaiset 
tuntevat Outin toimeliaana, huoleh-
tivana ja kaikki jäsenet huomioon 
ottavana henkilön.

- Teen tätä sydämellä. Kaikki va-
paa-aika menee asian parissa.

- Iloisena otamme vastaan uusia 
jäseniä, joita tuntuu tasaisin vä-
liajoin tulevan mukaan. Toimintam-
me aktiivisuus innostaa tulemaan 
mukaan, naurahtaa Outi Hantula. 

VUONNA 2015 Maa- ja kotitalous-
naiset aloittivat vuosittaisen palkit-
semisperinteen. Etelä-Pohjanmaan 
Vuoden maisemateko 2016 palkit-
tiin maakunnan Maa- ja kotitalous-
naisten vuosikokouksessa Seinäjo-
ella lauantaina 1.10. 

VUODEN MAISEMATEKO – 

RÄMÄLÄN KYLÄSEURA RY

Vuoden maisemateko 2016 -kilpai-
lussa maisemateoksi hyväksyttiin 
hyvin monenlainen maiseman pa-
rantaminen. Vuoden maisemateon 
tekijäksi Etelä-Pohjanmaalla valit-
tiin Rämälän kyläseura ry. Voittaja 
kilpailee tämän jälkeen valtakunnal-
lisesta Vuoden maisemateko -titte-
listä, joka myönnetään joulukuussa.

RÄMÄLÄN KYLÄN maisematekokoh-
de, Rämälän kylätalon pihapiiri, 
sijaitsee kylämaisemassa näkyvällä 
paikalla Rämäläntien varressa Äh-
tärissä. Palkitsemisen arvoinen työ 
on sisältänyt eri toimenpiteitä ja sen 
vaikutukset ovat olleen moninaiset 
maiseman parantamisen lisäksi. 
Maisemaraivaus on parantanut ym-
päristön ilmettä ja se on nostanut 
kylätalon paremmin esille. Raivauk-
sen maisemavaikutusten lisäksi työ 
on parantanut kylätalon pihapiirin 

viihtyisyyttä mm. vähentämällä 
hyttysongelmaa ja avartaen umpeen 
kasvavaa piha-aluetta. Raivauksesta 
syntyneillä puunmyynnin tuloilla 
rahoitetaan kylätalon lämmitystä 
ja ylläpitoa. Kylätalo on ahkerassa 
käytössä mm. rosvopaisti-iltamissa, 
pääsiäisen vietossa, kesäjumppien 
ja erilaisten pienempien tilaisuuksi-
en ja kurssien järjestämisessä.

MAISEMARAIVAUKSEN lisäksi kylä-
läiset ovat tehneet omakustantei-
sesti 3 bussipysäkkiä parantamaan 
tieturvallisuutta. Turvallisuuden 
lisäksi pysäkkien katoksien maa-
laukset viihdyttävät ohikulkijoita 
jättäen Rämälän kylän positiivise-
na mieleen. Miesten tehdessä py-
säkkejä oli naisilla käynnissä yhtä 
aikaa kasvikassikurssi.

MAISEMATEON  yhtenä valintape-
rusteella oli myös se, että se on saa-
nut aktivoitua eri ikäisiä kyläläisiä 
sukupuoleen katsomatta ja näin 
edistää yhteisöllisyyttä ja yhdessä 
tekemistä. 

Onnittelemme: VUODEN 
MAA- JA KOTITALOUSNAINEN

VALTAOJAT KUNTOON -hankkeen ta-
voitteena on saada uinuvat ojitusyh-
teisöt herätettyä toimintaan. Kuinka 
on teidän kulmilla, onko tarpeen 
tehdä asioille jotakin? Hankkeessa 
aktivoidaan ojitusyhteisöjä uinu-
vasta tilasta aktiiviseksi toimijaksi 
ja jaetaan tietoa kaikesta aiheeseen 
liittyvästä. Jo nyt hankkeen tilai-
suuksissa on pystytty tarjoamaan 
yksityiskohtaista neuvontaa omien 
valtaojahankkeiden läpivientiin. 

VALITETTAVAN USEIN nykyään törmä-
tään tilanteeseen, jossa pelto ei enää 
tuota märkyyden takia. Yleensä en-
simmäisenä syytetään toimimatonta 
salaojitusta mutta syiden selvityksen 

jälkeen se usein paljastuu seuraukseksi. 
Syylliseksi paljastuu tukkeutunut valta-
oja. Valtaojien kunnostukset ovat isoja 
hankkeita, joiden läpivieminen on koet-
tu hankalaksi. Valtaojat kuntoon –han-
ke pyrkii antamaan eväät onnistuneen 
peruskuivatushankkeen läpiviemiseksi.
Kysy lisää: 
seppo.vaisanen@proagria.fi 

OVATKO VALTAOJAT TUKOSSA?

SEPPO VÄISÄNEN

asiantuntija, salaoja

VUODEN MAISEMATEKO 
Rämälän kyläseuralle

OUTI HANTULA VALMISTELEE KUVASSA JOULUISTEN MAALAIS -
MARKKINOIDEN KUVAUKSIA . Jouluiset maalaismarkkinat Seinäjoen 
Torikeskuksessa 10. - 11.12.2016.

ASTA ASUNMAA

vs. toiminnanjohtaja

ASTA ASUNMAA

vs. toiminnanjohtaja



6 ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Nyt on aika suunnata 
katseet jo tapahtuman 
eläinosastoille. Farma-
rin lypsykarjakehässä 

nuoret karjankasvattajat pääsevät 
haastamaan itseään ja kisailemaan 
paremmuudesta juonior handler ja 
nuorten kasvattajien kilpailuissa. 
Lypsykarjanäyttelyssä kilpaillaan 
suomenkarja, ayrshire, holstein, 
brown swiss ja jersey -luokissa. 
Eläinten terveysvaatimuksena on 
M.bovis A-taso.  Lisätietoja eläinten 

terveysvaatimuksista ETT:n netti-
sivuilta mm. M Boviksen vastustus-
ohjelmasta www.ett.fi/sisalto/my-
coplasma-bovis-vastustusohjelma. 
Nyt kannattaa jo merkitä tapahtuma 
kalenteriin ja valmistautua kilpai-
luihin. Jos kiinnostuit asiasta, laita 
postia: arja.talvilahti@proagria.fi 

WWW.FARMARI.NET

Farmari 2017 yllättää monipuolisuudellaan

MIIA LENKKERI-TAMMINEN

viestintäpäällikkö 

SUKUTILAKUNNIAKIRJAT JAETAAN 
FARMARISSA SEINÄJOELLA
SEINÄJOEN FARMARIN pääjuhlas-
sa jaetaan sukutilakunniakirjoja. 
Nyt on aika käynnistää hakupro-
sessi, oli sitten kyseessä uuden 
haku tai vanhan päivitys. Kun-
niakirjat pitää hakea helmikuun 
2017 loppuun mennessä, jos ha-
luaa varmistaa, että kunniakirjat 
ehtivät Farmarin jakotilaisuuteen.

Osoitteessa www.proagria.fi/su-
kutilatunnukset > Lomakkeet ja 
ohjeet hakemiseen voit tulostaa 
hakulomakkeet ja lukea tarkat 
ohjeet hakemiseen. Samassa pai-
kassa on myös hinnasto. Toimi-
tamme myös tarvittaessa postitse 
hakulomakkeet ohjeineen. 

Haussa virkatodistus on aina 
pakollinen liite. Siitä ei kannata 
kuitenkaan maksaa maltaita, sillä 
tutkijat saavat tarvittaessa lisätie-
toja edullisemmin omia reittejään 
käyttäen. 

KUN SUKUTILAKUNNIAKIRJAA PÄI-

VITETÄÄN, VIRKATODISTUKSESSA 

TULEE NÄKYÄ 

1. lisättävät henkilöt,
2. sukulaisuussuhde edellisen 

kunniakirjan saajiin, 
3. omaa sukua -nimet.

KUN HAETAAN UUTTA SUKUTILA -

KUNNIAKIRJAA, VIRKATODISTUK-

SESSA TULEE NÄKYÄ 

1. nykyisten tilanpitäjien tiedot 
sekä edellisten isäntien/emän-
tien sukulaisuusketjua niin 
pitkälle taaksepäin kuin pai-
kallisista kirkonkirjoista tietoa 
löytyy,

2. puolisoiden omaa sukua  
-nimet. 

Liitteeksi voi toimittaa mahdol-
lisia sukuselvityksiä, mutta ne 
eivät ole välttämättömiä. Mikäli 
hakijalta löytyy tilan kauppa- tai 
kiinnekirjoja 1800-luvulta tai 
1900-luvun alusta, voi niiden ko-
pioista olla hyötyä sukupolven-
vaihdosvuosien määrittelyssä. 
Hakemukset toimitetaan liittei-
neen ProAgria Etelä-Pohjanmaalle 
puoltolausuntoa varten. 

Hakemukset 28.2.2017 mennes-
sä: ProAgria Etelä-Pohjanmaa, 
Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki. 
Kuoreen tunnus: Sukutilakun-
niakirjat. 

HEIDI AARNIO

Farmari 2017 on viikkoa ennen juhannusta 
Seinäjoen keskustan tuntumassa. Kiitetty 
ja vehreä tapahtuma-alue kätkee sisälleen 
tälläkin kertaa runsaasti asiaa, koettavaa ja 
ihmeteltävää. Lehden välissä on jo pieni annos 
tulevia Farmari-tunnelmia seinäkalenterin 
muodossa.
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AJANKOHTAISTA

KIMPPARENKI -HANKE  käsittelee tilai-
suuksissaan työntekijän palkkaamiseen 
liittyviä asioita. Pyhäjärven alueella toi-
mivaan renkirinkiin lähdemme tutustu-
maan 23.11.2016. Asiasta lisää ProAg-
rian vuoden ensimmäisessä lehdessä. 
Kotimaisen ja ulkomaisen työntekijän 
rekrytoinnista kertoo 8.12.2016 Hotelli-
ravintola Almassa klo 10 järjestettävässä 
tiedotustilaisuudessa Mari Lähdesmä-
ki TE-palveluista. Päivän aikana kuul-
laan myös oppisopimuskoulutuksesta 

vaihtoehtona työntekijän rekrytoinnissa. 
Suupohjan alueella toimiva Hinkutiimi 
tulee kertomaan itse järjestetystä lomi-
tuksesta sekä vuokratyövoiman käytöstä 
maataloudessa. Tilaisuus on maksuton. 

LISÄTIETOJA : 
www.proagria.fi/ep/tapahtumat. 

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ja sen 
hallinnonalan virastot haluavat yhteistyös-
sä helpottaa toimialallaan koettua liiallista 
byrokratiaa. Sen ansiosta Mavin sivuilla 
on julkaistu opas, joka on yhteenveto maa-
taloustuotannon kirjaamisvaatimuksista ja 
ilmoitusvelvoitteista. Oppaassa esitellään 
kasvintuotantoon ja eläintuotantoon liitty-
vät vaatimukset. Osa vaatimuksista koskee 
kaikkia maatalousyrittäjiä ja osa puoles-
taan liittyy maataloustukien ehtoihin.

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖSSÄ val-
mistellaan eräitä elintarviketurvallisuus-
säädösten muutoksia, jotka helpottavat 

muun muassa maidontuotannon kirjaa-
misvaatimuksia. Näistä muutoksista tie-
dotetaan myöhemmin. Samalla myös kir-
jaamisoppaaseen tehdään tarvittavat muu-
tokset. Vuodesta 2018 alkaen opasta päivi-
tetään vuosittain. Opas toteuttaa osaltaan 
hallituksen norminpurun kärkihanketta.

OPAS ON  Mavin sivuilla nimellä Maa-
taloustuotannon kirjaamisvaatimukset 
2016-2017. Oppaan ”suomentamisessa” 
voit kääntyä ProAgrian väen puoleen. 

TIINA SOISALO

erityisasiantuntija, maito

Normien purkua oppaalla

NURMESTA TULOSTA -hankkeessa tiedotta-
mista tehdään monelle tavalla. Maanantai-
na 21.11. alkavat Nurmex-tietoiskut. Tie-
toiskuissa tuodaan hyvin tiivistetysti esiin 
nurmentuotannon eri aiheita. Tietoiskut 
toteutetaan maanantaisin kello 10 alkaen. 

NURMEX-T ILAISUUDET ovat webex-tilai-
suuksia, jotka ovat kaikille avoimia tilai-
suuksia ja kestävät maksimissaan tunnin 
verran. Nurmexit ovat katsottavissa jälkikä-
teen hankesivuilla olevasta linkistä. Hanke-
sivuilla julkaistaan myös kaikki tietokortit. 

Linkit Nurmex-tilaisuuksiin julkaistaan 
hankkeen facebooksivuilla ja ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan tapahtumasivuilla.

VUODEN 2017 AIKANA Nurmesta tulosta 
-hanke tulee järjestämään monenlaisia 
tapahtumia ja tilaisuuksia sekä tiedotta-
mista. Seuraa hankkeen facebooksivuja ja 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan tapahtumia, 
www.proagria.fi/ep/tapahtumat. 

APUA PALKKAAMISEEN TAI 
LOMITUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISEEN

KAIJA ALA -LUUKKO

asiantuntija
talous, kasvi-, sika- ja siipikarjatilat

RATAS -HANKKEEN TILAISUUDESSA 1.2.2017  puhutaan kommunikoinnista. 
Päivän teemana on rakentava ja tehokas kommunikointi erilaisten ihmisten 
kanssa, kuinka motivoida erilaisia ihmisiä tehokkaaseen lopputulokseen. 

Lisätietoja: www.proagria.fi/ep/tapahtumat. 
Toiminnan Rattaat Raiteilleen (RATAS) – hankkeen hanketiloja mahtuu 
vielä muutama mukaan. 

VUOROVAIKUTTEINEN KOMMUNIKOINTI 
HENKILÖJOHTAMISEN TUKENA

SARI MORRI
asiantuntija, maito

ISTU KONEEN ÄÄREEN 
JA KUUNTELE NURMIASIAA

MARITA JÄÄSKELÄINEN

asiantuntija, maito
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KASVI

K evään kuivuus vaihtui ke-
säkuussa kovaan märkyy-
teen ja sadetta kertyikin 
noin tuplaten tavanomai-

nen määrä. Kadolta meidät pelas-
tivat hyvät sadonkorjuukelit. Syys-
viljojen myöhäisimmät kylvöt ovat 
sitten taas kärsineet kuivuudesta. 
Orastuminen oli hidasta ja epäta-
saista. Saimme jälleen huomata, et-
tä hyvärakenteinen peltomaa kestää 
paremmin ääreviä olosuhteita. Pel-
lon kuivatuksesta ja kasvukunnosta 
tuleekin huolehtia.

HUOMIO KASVINSUOJELUUN

Tiesitkö, että kasvinsuojelusuunni-
telman laadinnassa on mahdollista 
hyödyntää Neuvo-palvelua. Kasvin-
suojelua kannattaa pohtia ajatuksel-
la, sillä ruiskutuksia ei aina voida 
tehdä parhaissa olosuhteissa tai juuri 
oikeaan aikaan ja ainevalikoimaakin 

pitää pohtia. Epäonnistunut ruisku-
tus ja puutteellinen torjuntatulos 
ovat yhtä kuin hukkaan heitettyä 
rahaa. Lisäksi heikko torjuntatulos 
vuodesta toiseen toistuessaan saat-
taa saada rikkakasvilajiston kehittä-
mään resistenssiä torjunta-aineille. 
Pienannosaineilla tätä on jo havaittu 
muun muassa vesiheinällä. 

LAATU PALKITSEE

Tänä vuonna Etelä-Pohjanmaalla 
korjattiin KM:n satokilpailussa yli 
8 000 kg/ha kaurasato. Maakunnan 
keskisato on reilusti 4  000 kg/ha 
heikommalla puolella, joten ylei-
sesti ottaen parantamisen varaa on. 
Hyvälaatuiselle viljalle on runsaasti 
markkinointikanavia. Etenkin kau-
ran suhteen vientiä on kehitetty ja 
uusia myyntikanavia on löydetty 
määrätietoisen työn ansiosta. Kau-
ra onkin pikkuhiljaa päässyt irti 

vaatimattoman, helposti viljeltävän 
rehuviljan imagosta. Se on nykyään 
täysverinen elintarvikevilja, jonka 
viljelyyn tulee panostaa ja hyvän 
laadun tuottaminen kannattaa.

Aiemmin kaura vietiin pääosin ja-
lostettavaksi Keski-Euroopan myl-
lyihin. Nyt jalostuskapasiteettiä on 
tehty Suomeenkin ja kaurajalos-
teiden vientimäärät ovat vahvassa 
kasvussa, mikä tuottaa lisäarvoa 
Suomeen. Paljon kauran jalostusta 
tapahtuu kuitenkin edelleen ulko-
mailla, koska suomalainen kaura on 
arvostettu raaka-aine maailmalla. 
Meidänkin kotikentällämme on kak-
si vientisatamaa, perinteinen Vaasa 
ja uutena mukaan tullut Kaskinen. 

KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN

Laatuun panostamalla ja viljelemäl-
lä lajikeominaisuuksiltaan sellaisia 

lajikkeita, joissa on ostajien arvosta-
mat ominaisuudet saamme sadosta 
parhaan hinnan. Näin toiminnalla 
on jatkuvuutta sekä ostajan että 
myyjän puolella. Jo viljelysuunni-
telmaa tehdessä kannattaa miettiä 
sadon loppukäyttäjää ja pyrkiä hy-
vään käyttötarkoituksenmukaiseen 
laatuun. Viljelysuunnitelma kannat-
taakin laatia nyt, kun viime kasvu-
kausi on muistissa. 

HENRI HONKALA

palvelupäällikkö

www.hankkija.fi

John Deere 5M ja H-sarjan etukuormain

KARJATILAN 
MONITOIMIKONE

Nyt erä erikoisvarusteltuja 100 hv
5100M-traktoreita syyshintaan!
Katso mitkä varusteet!
• 32/16 PowerReverser -pikavaihdelaatikko
• Ilmastointi
• SuperComfort-ilmaistuin
• 3 kaksitoimista hydraulilohkoa
• Kolme voimanoton nopeutta
• Sähköinen nostolaitteen hallinta
• Etulokasuojat ja 8 kpl työvaloja
Hinnat alv. 0 %. Tarjous voimassa niin kauan kuin erää riittää. 
Kuvan kone erikoisvarustein.

Suorankaupan tarjous  

43 500,-

HANKKIJA Konekeskus Seinäjoki
Latvalantie 4, HYLLYKALLIO
Puh: 010 76 83470
Puhelun hinta 8,35 snt/puh. + 12,09 snt/min (alv 24 %)

www.suomenrehu.� 
www.hankkija.� 

Meillä on rima 
vähän korkeammalla

Virta-energiarehujen avulla voit kohottaa rimaa 
maidontuotannossa ja huolehtia samalla lehmiesi 
terveydestä – tilasi ruokintamuodosta riippumatta. 
Nyt ensimmäistä kertaa nautarehuissa mukana 
myös luonnon oma voiteluaine Progres!

Laatu palkitsee 
kasvintuotannossa
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KASVI

Y ksi yleisin valvonnoissa 
sanktioitavista kohteista on 
puutteellinen piennar tai 

suojakaista lohkolla. Asia on vielä 
korostunut, kun vesilakia uudistet-
tiin 1.1.2012. Suojakaistojen muu-
toksista ei ole viljelijöitä erikseen 
tiedotettu, vaan siitä on pitänyt ot-
taa itse selvää.

Valvonnoissa havaittujen puutteel-
lisuuksien seurauksena mahdolli-
nen tukileikkaus tehdään aina pro-
sentuaalisesti tilan saamien tukien 
summasta, jotka kohdentuvat sank-
tioitavaan asiaan.

ESIMERKKI : 

Jos lohkolta puuttuu yksimetrinen 
piennar, tulee seuraamus kaikkiin 
EU:n suoriin ja osarahoitteisiin tu-
kiin sekä osaan kansallisiin tukiin, 
jotka ovat pääsääntöisesti 1 % edellä 
mainittujen tukien summasta. Riip-
puen puutteellisten pientareiden 
määrästä suhteessa tilan peltopinta-
alaan leikkaus voi olla jopa 5 %.

Neuvo2020 –palvelun avulla asian-
tuntijamme kanssa voidaan yhdessä 
käydä läpi tilan peltolohkoja koskevat 
suojakaistavaatimukset ja suunnitella 
tarvittavat toimenpiteet. Tila maksaa 
palvelusta vain alv:n osuuden.

PUUTTEELLISESTA PIENTAREESTA 
MERKITTÄVÄT SANKTIOT

YHTÄ PELTOLOHKOA voi koskea useampi eri piennarleveys vaatimus.

Vesistöllä tarkoitetaan valtaojaa suu-
rempia vesiuomia kuten puroa, jokea, 
lampea, järveä ja merta sekä muuta 
luonnollista vesialuetta sekä tekojärveä, 
kanavaa ja muuta vastaavaa keino-

tekoista vesialuetta jonka valuma-alue 
on yli 10 km2. Ympäristö sitoumuksen 
tehneiden viljelijöiden on jätettä vesistö-
jen varsille 3 m suojakaista ja valtaojien 
varsille 1 m piennar.

3 m suojakaista

60 cm piennar

1 m piennar

Heinämäiset rikkakasvit 
kuten kylänurmikka ovat 
yleistyneet kevytmuokka-

uksen ja suorakylvön lisääntyessä. 
Juolavehnä on kaikkien tuntema 
heinämäinen rikka, mutta ky-
länurmikka on uudempi vitsaus. 
Kylänurmikka viihtyy pellon reu-
naosissa ja kohdissa, joissa vesi ei 
pääse läpäisemään maata. Lopulta 
se voi vallata koko lohkon.

KYLÄNURMIKKA LEVIÄÄ siementen 
kautta, kun taas juolavehnä pys-
tyy leviämään myös juurakosta. 
Isokokoiset kylänurmikat pystyvät 
talvehtimaan ja ovat haasteellisia 
torjuttavia. Niihin tehoaa lähinnä 
glyfosaatti. Sen sijaan keväällä ja ke-
sällä siemenestä leviäviin kylänur-
mikoihin voidaan saada hyväkin 
teho muun tyyppisillä valmisteilla. 
Sopivia valmisteita on ollut melko 

rajallisesti saatavilla ja lähinnä veh-
nälle, mutta muun muassa Bayer 
on tuomassa markkinoille tuotteen, 
joka tehoaa kylänurmikkaan ja luo-
hoon perusrikkojen lisäksi myös oh-
ralla vehnän ja rukiin lisäksi. 

HEINÄMÄISTEN RIKKOJEN torjun-
nassa on ruiskutuksen ajoituksen 
onnistuminen. Torjunta pitää teh-
dä aikaisemmin mitä normaali rik-
katorjunta usein tehdään. Jos vilja 
on pensomisen lopussa ja korren-
kasvun alussa, on todennäköises-
ti liian myöhäistä torjua kylänur-
mikkaa. Ainakaan teho ei ole paras 
mahdollinen. Viljan pensomisen al-
kuvaihe lienee hyvä ajankohta, kos-
ka silloin muut rikat ovat ehtineet 
itää. Jos kylänurmikka on valtalaji, 
tulee torjunta suorittaa sen kasvun 
mukaan. Muut rikat tulee tarvitta-
essa torjua uudelleen.  

HEINÄMÄISET RIKKAKASVIT 
KASVAVA ONGELMA VILJAPELLOILLA

KATTO- JA SEINÄPELLIT
sekä alumiiniprofiilit

suoraan asiakkaille edullisesti ja nopeasti

Taipaleen Teräs Oy
Linjalantie 4, 43700 Kyyjärvi

P. 040 8235938, 0400 661379

OSTAMME 
RYPSIÄ
Hyvälaatuista, 
myös luomuna.

 

 
   

  
 

  

 
OSTA MEILTÄ 

puhtaasti 
kotimaista 

rypsipuristetta 
irtona tai 700 kg 

suursäkissä.

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

NIKO LUIKKU

asiantuntija, kasvi

VESISTÖT
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Semexin Immunity+ -sonnien avulla
saat karjaasi terveempiä ja kestävämpiä lehmiä!

Semex on yli 20 vuoden ajan panostanut voimakkaasti lehmien perinnöllisen vastustuskyvyn jalostamiseen.
Tarjoamme käyttöönne sonneja, jotka periyttävät hyvää virusten ja bakteerien vastustuskykyä tyttärilleen.
Tulossa on myös genomitesti immuunivasteen mittaamiselle, jolloin hyvää vastustuskykyä
voidaan jalostaa sekä isä- että emävalinnan kautta.

Immuunivasteen periytyvyys on n. 30 % eli yhtä hyvä kuin
useimpien rakenne- ja tuotosominaisuuksien periytyvyys.

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

Paranna karjasi geneettistä
vastustuskykyä
Immunity+ sonneilla

HANKKEITA

MENNYT KASVUKAUSI  haastoi vil-
jelijät. Haasteellisen kasvukauden 
jälkeen tehdyt laskelmat osoittavat 
useassa tapauksessa todeksi, et-
tä pellon hyvä tuottokyky, oikeat 
kasvinvalinnat, tehtyjen toimenpi-
teiden oikea-aikaisuus, viljelyso-
pimukset sekä ostojen ja myyntien 

oikea ajoitus vaikuttavat paljon kas-
vinviljelyn lopputulokseen. 

Tsekkilista 
tulevan suunnitteluun

PEKKA TUOMISTO

erityisasiantuntija, kasvi

TEETÄ JO VILJELYSUUNNITELMA
ALUSTAVA VILJELYSUUNNITELMA 
kannattaa tehdä jo syksyllä. Se 
helpottaa panosten, kuten kyl-
vösiementen, lannoitteiden ja 
kasvinsuojeluaineiden ostojen 
ajoitusta. Näin oikeiden tuotan-
topanosten kohdentaminen eri 
kasveille ja lajikkeille on vaiva-
tonta ja helppoa. Samalla pystyy 
vertailemaan tuotevalikoimaa. 

MYÖS KASVINSUOJELUN  suun-
nittelu ja aineiden kokonaistarve 
ovat helposti suunniteltavissa ja 
laskettavissa. Myöhemmin suun-
nitelmiin voi sitten helposti teh-
dä hienosäätöä. Niihin on myös 
helppo liittää talouslaskelmia, 
jotka auttavat löytämään talou-
dellisesti parhaat vaihtoehdot. 

Pohdi tulevaa alla olevan listan kautta:
1. Oliko tuotettu sato määrällisesti ja laadullisesti se mitä  

tavoiteltiin?
2. Oliko kasvustossa merkkejä ravinnepuutoksista tai  

happamuudesta?
3. Oliko lajikevalinta onnistunut?
4. Oliko kylvösiemen hyvälaatuista?
5. Onnistuiko kasvinsuojelu?
6. Oliko pellon ojitus kunnossa, jäikö peltoon painanteita,  

pysyikö kalusto pinnalla?
7. Oliko tuotetussa sadossa homeita ja toksiineja, voiko sitä  

käyttää huoletta kotieläinten ruokinnassa tai kylvösiemenenä?
8. Oliko viljelykierto ja viljelytekniikka kunnossa?
9. Olivatko viljellyt kasvit hyvän katteen tuottavia kasveja?
10. Oliko/onko suunnitelmat ja ”paperit” kunnossa? 

UUSI KEVÄT KOITTAA MELKO NOPEASTI

TILAN JATKAJALLE JA TYÖNTEKIJÄLLE

VILJELIJÄN AMMATTITUTKINTO 27.1.2017 ILMAJOELLA 
Lisätietoja: marjo.latva-kyyny@sedu.fi, p. 040 8300 423.

TUOTANTOELÄINTEN HOIDON JA HYVINVOINNIN AMMATTITUTKINTO 
27.1.2017 ILMAJOELLA 
Lisätietoja: leena.ojala@sedu.fi, p. 040 830 4116.

Koulutukset ovat monimuotokoulutuksia, jotka on  
mahdollista suorittaa työn ohessa. Ne täyttävät nuoren 
viljelijän aloitustukivaatimuksen edellyttämän koulutuksen.

Lisätietoja ja hakeutuminen: www.seduaikuiskoulutus.fi

Opiskele työsi ohessa ammattitutkinto,
mahdollisuus myös oppisopimuskoulutukseen
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Muutaman vuoden takainen 
märkä kasvukausi aiheut-
ti monella tilalla mittavia 

ongelmia lietelannan levityksessä. 
Siedettävää lietteen levitysaikaa ei 
käytännössä ollut. Hyvästä rengas-
tuksesta huolimatta levitysvaunun 
akselipainot olivat märän pellon 
kantavuutta suurempia. Kantavilla 
pelloilla lietevaunu tiivisti maata ja 
heikommin kantaville lohkoille ei 
voinut levittää lantaa lainkaan. 

Nurmille lietteen levitys onnistuu 
märkäkin vuonna jollain tapaa, 
mutta levityskärryn raiteet näkyi-
vät nurmissa. Peltojen tiivistyneissä 
päisteissä ja liittymien kohdalla nur-
men kasvu oli olematonta. Ongelmat 
olivat niin suuria, että niiden ratkai-
semiseksi Suomeen alettiin tuoda 
kokonaan uutta levitystekniikka.
Laitteiston hankkineet viljelijät ovat 

tyytyväisiä lietteen letkulevitykseen. 
Liete saadaan pellolle tehokkaasti ja 
kevyesti maata tiivistämättä.

TEHOKASTA JA HELLEMPÄÄ 
Vetoletkulevitykseen siirtyneet vil-
jelijät ovat tyytyväisiä hankintaansa. 
Vetoletkulevitys tarjoaa monia etuja.  
Menetelmä on erittäin tehokas, jopa 
150 − 200 m3/h. Paripyörillä varus-
tettu levitintraktori on hellävarainen 
maalle. Tiivistymiä lietteen vetolet-
kulevityksessä ei tule. Lietteen levi-
tysjälkiä ei nurmesta löydä, vaikka 
levitys lohkolle olisi tapahtunut ai-
kaisin keväällä. 

Kevyt levitysyksikkö antaa mah-
dollisuuden lietelannan levityk-
seen aiemmin keväällä. Lietteen 
levitykseen saadaan sen myötä li-
sää hyviä levityspäiviä, kun levitys 
voidaan aloittaa aiemmin keväällä. 

Mikä tärkeintä, lietelannan ravin-
teet saadaan maahan aikaisemmin 
ja lietteen typpi paremmin nurmen 
ensimmäisen sadon hyödynnettä-
väksi. Perinteisesti kärrylevityksessä 
levityskaluston raiteet eli tiivistymät 
näkyvät kasvustossa toiseen satoon 
saakka. Letkulevityksen jälkeen kas-
vustot ovat tasaisen tuuheat. Raiteita 
ei kasvustossa näy.

Kevyellä kalustolla voidaan lietelan-
ta levittää myös märkänä kesänä. Ke-
vyt kalusto varmistaa sen, että liete-
säiliöt saadaan tyhjiksi sateisenakin 
vuonna. Vetoletkulevitys soveltuu 
maatiloille, joilla peltolohkojen ko-
ko on yli kaksi hehtaaria. Mitä isom-
mat lohkot ovat, sitä järkevämpi on 
investointi. Suuret lohkot lähellä 
lietesäiliötä kohentavat levitystehoa.  
Tehokkainta levitys on suoraan liete-
säiliöstä. Kun käytössä on siirrettävä 

välisäiliö, riippuu levitysteho siirto-
kaluston kapasiteetista.

Ravinteet kiertoon -hanke on Leader-
hanke. Sen tavoitteena on edistää kier-
rätyslannoitteiden käyttöä sekä esitel-
lä uusia lietelannan ja nestemäisten 
kierrätyslannoitteiden levitysmenetel-
miä. Toiminta-alueena on Kauhava ja 
Järviseutu. Jepuan Kasvuvoima -lan-
noitetta on ilmaiseksi saatavilla La-
pualle saakka (n. 60 km Jepualta). 

JARI LUOKKAKALLIO

asiantuntija
luomukasvintuotanto, energia

Lietelanta pellolle 
KEVYESTI JA TEHOKKAASTI
Peltojen tiivistyminen on merkittävä riski nykymuotoiselle maataloudelle. Tiivistyneellä pellolla 
satotaso voi jäädä jopa puoleen. Vetoletkulevityslaitteistolla lietelanta ja muut nestemäiset 
kierrätyslannoitteet kuten biokaasulaitoksen lannoite ja perunan soluneste levitetään pellolle 
tehokkaasti ja peltoa tallaamatta. 

Soveltuu käytettäväksi  
KAIKKIEN lypsyrobottien kanssa.

Mueller-maahantuonti, myynti, asennus, huolto ja varaosat 

Tuottajantie 67, 60100 Seinäjoki puh. (06) 4209 700. Päivystys 24/7 puh. 050 5522541

Maailman johtava tilasäiliövalmistaja
Markkinoiden:
•  energiatehokkaimmat jäähdytysratkaisut, ei esijäähdytysvaatimuksia
•  tehokkaimmat, vettä säästävät ja nopeimmat automaattipesurit
• kehittynein ja helppokäyttöisin suomenkielinen ohjaus järjestelmä

Sisäänrakennettu maitovahtijärjestelmä. Robottivarustus, kaikki robotit. 
Kylmäkoneiston asennus aina tilantarpeiden mukaisesti.

MAIDON ESIJÄÄHDYTIN 
– laatua ja luotettavuutta
Säästää sähköä, testeissä päästy 50% 

säästöihin maidon jäähdytyksessä

KEVYELLÄ KALUSTOLLA VOIDAAN LIETELANTA LEVITTÄÄ myös märkänä kesänä.
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R ehunäytteitä on hyvä lähettää tiu-
haan ja tarkastella ruokintaa niin 
suunnitelmien kuin käytännön 
havaintojenkin perusteella koko 
vuoden mittaan. Kannattaa kui-
tenkin muistaa että ruokinnan 
onnistumisesta 25 % tulee suun-

nitelman onnistumisesta ja loput 75 % sen käy-
tännön toteutuksesta. Sillä, mitä joka päiväisissä 
ruokintahommissa tekee, on väliä ja paljonkin.

MILLAISTA APETTA
lehmäsi syövät? 

MITEN RUOKINNAN ONNISTUMISTA VOIDAAN KÄYDÄ 
LÄPI TILAKÄYNNILLÄ ASIANTUNTIJAN KANSSA?
Tässä siihen ajatuksia:

SÄILÖREHUN KUIVA -AINE

• Seosrehuruokinnan onnistumisen kannalta on tärkeää seurata
säilörehun kuiva-aineen vaihtelua, koska muutokset kuiva-aineessa 
vaikuttavat seoksen väkirehuprosenttiin. Esimerkiksi:

-  Jos säilörehun kuiva-aine on 200 g/kg ka, on seoksen
väkirehuprosentti 53 %

-  Saman säilörehun kuiva-aine muuttuu ollen 300 g/kg ka, 
joka aiheuttaa sen että väkirehuprosentti laskee 43 %:in

 → Tällä on vaikutusta sekä talouteen että lehmän ravitsemukseen.

SÄILÖREHUN LÄMPÖTILA

• Säilörehun pilaantuminen ruokintavaiheessa johtuu useimmiten 
korjuussa tehdyistä säilöntävirheistä.

• Rehun kanssa kosketuksissa on ilmaa, joka mahdollistaa haitta-
mikrobien toimimisen ja näin edelleen heikentää säilörehun rehuarvoa.

• NurmiArtturi -hankkeessa säilörehun lämpeneminen yli 15 – 20 °C 
alensi energiakorjattua maitotuotosta (EKM) 1,5 kg/pv.

SEOKSEN LAJITTUMINEN SYÖTÖSSÄ

• Aperuokinnalla jokaisen suupalan pitäisi olla samanlainen!
• Ongelmia saattavat aiheuttaa:

-  Kuivat komponentit (erityisesti säilörehu).
-  Ongelmat säilörehun säilönnällisessä laadussa.
-  Pitkä silppu (lehmän on helppo valita syökö väkirehut 

vai karkearehun).

Nämä mahdollistavat appeen ns. pengastamisen, jonka seurauksena 
toiset lehmät syövät väkirehua enemmän kuin toiset.

SONTAHAVAINNOT

• Mitä lehmistä tulee lopulta läpi? Onko rehun sulatus onnistunut 
loppuun saakka?

• Ovatko sonnat tasaisesti kaikilla samanlaisia ja jos ovat niin millaisia?
• Onko sonnassa sulamattomia rehun osia tai onko sulamatonta 

osuutta hyvin paljon tai vähän? 

Jos olet kiinnostunut aperuokinnan 
tsekkauksesta omalla tilallasi, 
OTA YHTEYTTÄ!

ANNE ANTTILA

erityisasiantuntija
ruokinta, maitotilat

Syksy on kiireistä aikaa 
sisäruokintakauden ja uusien 
rehujen käyttöönoton suhteen. 
Rehunvaihtoja tapahtuu tietysti 
pitkin vuotta, mutta syksyllä 
tähän yleensä paneudutaan  
oikein huolella. 

PIKAMITTARILLA saa nopeasti 
selville säilörehun kuiva-aineen.

LÄMMENNYT SÄILÖREHU heikentää 
syöntiä.

APPEESEEN LEHMÄN KAIVAMA KUOPPA. Väkirehua on yritetty syödä 
enemmän kuin säilörehua.

PITKÄ PÖTSISULATUKSEN 
ohittanut karkearehupartikkeli.
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MAITO

L ypsyrobotin lypsykapasitee-
tin hyödyntämisessä tulisi 
miettiä lehmien lypsyno-
peuden lisäksi lehmien lyp-

syn onnistumista. Lehmän mai-
donantinopeus on toki merkittävä 
tekijä, joka vaikuttaa aikaan, jonka 
lehmä viipyy robotissa, mutta se ei 
ole kuitenkaan ainoa asia. Lypsyro-
botti tulee varatuksi siitä hetkestä 
lähtien, kun lehmä on siirtymässä 
robottiin. Robotti on varattuna aina 
siihen asti, kun lehmä on poistunut 
robotista. Siirtymiset ja niissä esiin-
tyvät viiveet tai hidastumiset eivät 
useinkaan ilmene miltään raportilta, 
mutta niissä on selkeitä eroja tilojen 
välillä. 

SÄILÖREHUN OLLESSA hyvin sulavaa, 
ruokinnan haasteena on löytää sopi-
va väkirehumäärä ja saada riittäväs-
ti karkearehun kuitua ylläpitämään 
lehmien mahojen terveyttä ja leh-
mien käyntiä robotilla. D-arvon ol-
lessa hyvin korkea, väkirehua pitää 
vähentää, lisätä heinää/olkea seosre-
huun tai tuoda heinää tarjolle. Hyvä 

säilörehun käymislaatu lisää lehmi-
en lypsyllä käyntiaktiivisuutta. Vas-
taavasti huono käymislaatu heiken-
tää lehmien lypsyrobotille tuloa.

LEHMIEN OMATOIMINEN liikkuminen 
robotille on tavoiteltava asia. Leh-
mien ollessa aktiivisia tulee lypsy-
robotille myös ohikulkuja. Ohikul-
kujen määrää on hyvä seurata, sillä 
turhat ohikulut vähentävät lypsy-
kapasiteettia: 60 lehmän karjassa 
ohikulkujen lisääntyessä yhdestä 
kerrasta 1,5 kertaan lehmää kohti 
kuluu lypsyrobotin aikaa keskimää-
rin 15 minuuttia enemmän ohikul-
kuihin. Tämä tarkoittaa reilua kahta 
lypsykäyntiä eli likimain yhtä leh-
mää. Ohikulkuja lisääviä tekijöitä 
ovat lypsyrobotilla syömättä jäänyt 
rehu, seosrehun energian vähyys 
sekä säilö- tai seosrehun saatavuus 
ruokintapöydältä. 

LYPSYROBOT IN LUOTET TAVA  toi-
minta sekä hyvä lypsyhygienia 
edellyttävät lypsyrobotin sään-
nöllistä puhtaana pitoa ja huoltoa. 

Lypsyrobotin kapasiteetin 
hyödyntäminen

JOHANNA MÄNTYHARJU

Automaattilypsyä 
tehokkaasti -hanke

LYPSYROBOTIN LYPSYKAPASITEETTIIN HYÖDYNTÄMISEEN VAIKUTTAVAT 

MONET TEKIJÄT. Lypsyrobotille sopiva lehmämäärä ja tavoiteltava 
lypsykäyntien määrä ovat tilakohtaisia. 

Lehmät
• Terveys
• Maidonvirtaus
• Utarerakenne
• Luonne

Robotti
• Toimivuus 
• Huolto
• Pesut ja huuhtelut 
• Puhtaus
• Asetukset

Olosuhteet
• Puhtaat parret ja käytävät
• Riittävästi tilaa
• Raikas ilma ja sopiva  

lämpötila

Ruokinta
• Rehua aina tarjolla
• Hyvälaatuista ja maittavaa 

säilörehua
• Sopiva rehuannos robotilta
• Kalibroinnit

Pesuun kuluvaan aikaan vaikutta-
vat järjestelmäpesujen lisäksi sekä 
hoidettavien lehmien määrä, poi-
kimarytmi että tilan toimintatavat. 

Lypsettäessä erillistä pesua vaativat 
lehmät ohjatusti peräkkäin säästyy 
lypsyrobotilla pesuajasta aikaa leh-
mien lypsyyn. 

www.proagria.fi/ep

Lypsyrobotti on kallis investointi, joten sen kapasiteetti tulisi hyödyntää mahdollisimman 
tehokkaasti. Tehokas hyödyntäminen ei tarkoita maksimaalista lehmämäärää, vaan 
mahdollisimman suurta tuotettua maitomäärää. Automaattilypsyssä voidaan hyvin pyrkiä 
yli 2 000 litraan maitoa/robotti/päivä. Hyvän tuloksen saavuttamiseen vaikuttavat monet tekijät 
kuten lehmäliikenne, lypsykäyntien onnistuminen, ruokinta sekä robotin toiminta.

SARI MORRI

Automaattilypsyä 
tehokkaasti -hanke

Lypsyrobotin 
lypsykapasiteettin 
hyödyntäminen

Management

Management
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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

Umpikautta on lehmän 
elämässä totuttu pitä-
mään lypsykauden lop-
puna. Ennen vanhaan 

ainakin Savossa umpilehmille 
annettiin ”suuteet” ja vietiin jopa 
huonompiin ja kapeampiin hiehon 
parsiin pois parempien lypsävi-
en joukosta. No sitten kun lehmä  
poiki, niin ensin oli ongelmia poi-
kimahalvauksen kanssa, sitten jäi 
jälkeiset ja sitten meillä kohta oli-
kin syömätön, soluttava, valuttava 
ja asetonilta haiseva lehmä hoidetta-
vana. Mikähän meni vikaan? Miten 

umpeutus pitäisi toteuttaa, ettei 
lopputulos olisi edellä mainitun 
kaltainen?

ENSINNÄKIN HOMMAAN pitäisi ryh-
tyä ajoissa. Kolme kuukautta ennen 
poikimista olisi hyvä katsoa leh-
män kuntoa ja sen tuotosta. Jos mai-
toa on alle 20 kg/päivä, umpeutus 
alkaa olla ajankohtainen. Ja se on 
tehtävä pian, jos kyseinen lehmä on 
ruokinnalla, joka on tehty 30 kg/pv 
lypsävälle. Jos vielä kuntoluokka-
kin alkaa ennemmin nelosella kuin 
kolmosella, aikaa umpeutukseen ei 

ole enää yhtään hukattavaksi. Mo-
nesti umpeuttaminen vie ainakin 
viikon. Umpiajan pituudeksi olisi 
hyvä jäädä vähintään 6 - 8 viikkoa, 
jotta utarekudos ehtii uusiutua kun-
nolla ja vasikalle muodostuu kun-
nollista ternimaitoa. 

MIELESTÄNI  P I TKÄ  ummessaolo-
aika ei sinänsä ole ongelma, jos 
umpilehmällä on oikea ruokinta 
ja hyvät olosuhteet. Itse asiassa ai-
kaistettu umpeutus on oikeastaan 
ainut mahdollisuus saada poikki 
pitkän poikimavälin aiheuttama 

noidankehä. Tässä noidankehässä 
loppulypsykauden lehmät lihovat, 
koska ne joutuvat olemaan pitkään 
lypsävien osastossa liian voimak-
kaalla ruokinnalla. Lihomisesta on 
seurauksena vaikeutunut poikimi-
nen, heikentynyt syönti, halvausta 
ja jälkeisten jääntiä, mistä edelleen 
on seurauksena, että lehmä on vai-
kea saada uudelleen tiineeksi. 

UMPIKAUSI SIIS ON todellakin uu-
den alku. Laitetaan rohkeasti lehmiä 
umpeen! 

UMPIKAUSI on uuden alku!

KOLME KUUKAUTTA ENNEN POIKIMISTA: katso kuntoluokka, hoidata 
sorkat ja tarkista tuotos. Jos tuotos on alle 20 kg ja lehmällä kunto-
luokka enemmän kuin 3, aloita umpeuttaminen esimerkiksi seuraavan 
kaavan mukaisesti:

1. Ota väkirehu pois.
2. Rajoita lypsyä kertaan päivässä. 
3. Vaihda karkearehu energiaköyhempään esim. laittamalla lehmä 

umpiosastoon.
4. Varmista kivennäisten ja hivenaineiden saanti (kalsiumköyhä 

kivennäinen ja orgaanisen seleenin lähde ovat tärkeitä). Käytä 
apuna ruokinnan asiantuntijoita umpilehmien ruokinnan- 
suunnittelussa.

5. Rajoita lypsyä lisää, esim. joka toinen päivä ja sitten edelleen joka 
kolmas päivä. Lypsyn voi lopettaa utareterveystilanteesta riippuen 
kun kerralla maitoa tulee 10 - 15 kg. Käy kokeilemassa utaretta 
päivittäin. Jonkin neljänneksen muuttuminen kuumottavaksi tai 
kovemmaksi kuin muut on tulehduksen merkki. Lypsä heti tihen-
netysti vähintään 2 krt/pv, jos joku neljännes meinaa tulehtua. 
Ota myös maitonäyte, jotta tiedetään mahdollinen aiheuttaja. 
Tuloksen varmistuttua ota yhteys terveydenhuoltoeläinlääkä-
riin mahdollisen antibioottihoidon arvioimiseksi. Umpituubien 
käytön tarve karja- ja eläinkohtaisesti on hyvä arvioida vähintään 
kerran vuodessa terveydenhuoltokäynnillä.

LEHMÄN UMPEUTTAMINEN

KUNTOLUOKKA ON NELJÄ, JOS PÄIVÄNVALOA EI NÄY SELKÄRAN-

GAN JA LONKKAKYHMYN VÄLISTÄ (oikean puoleinen kuva). Näiden 
lehmien umpeuttaminen on aloitettava ajoissa, jos tuotos on pieni 
ja ne ovat voimakkaalla ruokinnalla lypsävien joukossa. 
Kuvat: Tarja Paatero.

• MaMa-hankkeen seminaari siirtyy joulukuulta alkuvuoteen. Se-
minaarissa mm. eläinlääkäri Kristiina Sarjokari Valiolta ja ulko-
mainen asiantuntijapuheenvuoro. Tarkempi ohjelma päivitetään  
www.proagria.fi/ep/tapahtumat.

• Tuottajamatka Saksaan viikolla 11, 14.-17.3. Vierailuja maidontuo-
tantotiloilla, joissa siirtymävaiheessa oleviin lehmiin on panostettu 
tutkimuslaitoksessa. Matkan arvioitu kustannus on noin 850 euroa.

• Seuraa meitä www.facebook.com/mamahanke
• Jos sinua kiinnostaa maitonäyteliuskat omaan käyttöön ja ketoosi-

määritykset yleensäkin, niin ota yhteyttä: 
Anne Anttila, 043 8250 522 tai anne.anttila@proagria.fi

TULOSTA MAIDOSTA MAITOON MAMA-HANKKEESSA:
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LUOMU

E telä-Pohjanmaalla luomuko-
tieläintilojen määrä lisään-
tyy ensi keväänä, kun viides-
tä kymmeneen tilaa siirtää 

maidontuotantonsa luomuun. Arvi-
on mukaan Etelä-Pohjanmaalle tar-
vittaisiin noin 4 000 – 5 000 ha lisää 
luomualaa, jotta Etelä-Pohjanmaan 
tuotanto saataisiin omavaraiseksi. 
Tähän alaan tulisi sisältyä seosvil-
joja, ohraa, vehnää, kauraa, rypsiä/
rapsia, hernettä ja härkäpapua. Myös 
erikoisemmille kasveille on tarvetta 
sekä luomusiementuotannolle. 

Luomuviljelyyn löytyy yhä uusia 
hyviä keinoja hillitä rikkakasveja 
sekä lisätä viljelyvarmuutta. Lisään-
tyvä tuottajien määrä mahdollistaa 
yhä paremman kokemusten vaih-
don sekä tutkimuksen lisäämisen 
luomun suhteen. 

KASVINVILJELYTILALLE TULOSTA 

Luomuviljojen tuottajahinnat ovat 
tällä hetkellä huomattavasti kor-
keammat kuin tavanomaisesti tuotet-
tujen viljojen. Vaikka keskisato saat-
taa jäädä luomutilalla tavanomaisia 
tiloja hieman matalammalle tasolle, 
niin korkeampi tuottajahinta ja tuki-
taso sekä matalammat tuotantokus-
tannukset kompensoivat tätä eroa 
yleensä luomutilojen eduksi. 

Kotieläintilojen kanssa yhteistyötä 
tekemällä kasvinviljelytilakin pääsee 
luontevasti hyödyntämään vuorovil-
jelyä, mikä on omiaan parantamaan 
tulevien vuosien satotasoja. Kaikkia 

Luomulla on hyvät näkymät

ERKKI VIHONEN

asiantuntija, luomu

NETTOVOITTO/TAPPIO €/HA ERI KASVILAJEILLA VUONNA 2014. 
Lähde lohkotietopankki

ESIMERKKI LUOMUKAURAN VILJELYSTÄ
Kaura on jo sinänsä kohtuullisen vaatimaton kasvi ja luomussa  
se kasvaa kohtuullisen hyvin pelkällä viherlannoituksella. Siemen- 
kustannus ostettuna siemenenä on noin 30% kalliimpaa kuin tavan-
omaisessa. Omaa hyvälaatuista kauraa saa käyttää luomussakin. 
Luomussa satotasot kauralla ovat 2 500 kg/ha – 4 000 kg/ha välillä. 
Kaurasta tehdään perusviljelysopimuksia, joissa monesti perushinta 
on 260 €/tn, kun tavaraa on riittävästi tarjolla. Näin ollen luomu-
kaurasta saisi 10 ha alalta tuottoa 6 500 €. Kauran suuri kysyntä on 
nostanut erityisesti luomukauran kannattavuutta.

Luomutuotannolla on erinomaiset näkymät kannattavuuden ja markkinoiden suhteen. 
Yhä suurempi osa suomalaisista ostaa luomutuotteita. Luomumaidon kulutusta ovat lisännyt 
merkittävästi muun muassa suurkeittiöpakkaukset. Myös ulkomaille viedään luomutuotteita. 
Luomukauralla on hyvät vientinäkymät ja sitä tarvitaan hurjat määrät lisää viljelyyn, 
jotta viennin tarve saataisiin täytettyä. Luomutuotteiden hinnat eivät ole oleellisesti 
muuttumassa, koska markkinoilta löytyy kysyntää enemmän kuin on tarjontaa.

koneketjuja ei tarvitsisikaan silloin 
hankkia jokaiselle tilalle, mikä pa-
rantaisi taloudellista tulosta kiintei-
tä konekustannuksia pienentämällä. 
Yhteistyön tekeminen on monelle 
varteenotettava vaihtoehto myös 
ajankäytöllisesti, kun yhä useam- 
paa kasvinviljelytilaa hoidetaan 
palkkatyön tai muun yritystoimin-
nan ohessa.

OTA YHTEYTTÄ, KESKUSTELLAAN 

YHDESSÄ LUOMUSTA! 

Tervetuloa mukaan myös luomuti-
laisuuksiin ja luomuperuskurssille. 
Seuraava peruskurssi järjestetään  

7. − 9.3. ja 14. − 15.3.2017 sekä luomu-
kotieläinpäivät 16. − 17.3.2017.  

LUOMULLA ON POSITIIVISET TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT, kertoo Erkki Vihonen.
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 OSTAMME KUUSITUKKILEIMIKOITA  

LAPUAN SAHAN TARPEISIIN 
Ota yhteyttä. Soita 044 712 1335 

Syysetuna yli tuhannen 
motin puukaupan tehneille 
laadukas DIMEX talvitakki. 
 
Tarjous on voimassa  
vuoden loppuun saakka.  

LUOMU

V iljaseokset ovat yleensä satoi-
sempia ja kilpailukykyisem-
piä kuin puhtaat kasvustot. 

Tämän vuoksi seokset on yleisin 
sekä varmin tapa tuottaa rehua luo-
mussa Seosviljelyssä voi olla kyse 
valkuaiskasvin ja viljan seoksesta 
tai eri viljojen seoksista. Toisaalta 
puhtaat kasvustot ovat helpompia 
käsitellä. Tämän lisäksi luomusi-
kapuolelle tarvittaisiin yhä enem-
män laadukkaita valkuaispitoisia ja 
energiapitoisia viljoja, joista eten-
kin ohran määrää voitaisiin lisätä. 
 
Oli sitten kyse vilja-palkokasvise-
oksista, viljaseoksista tai puhtaista 
viljoista on luomusikapuolella syytä 
miettiä viljalajien ja -lajikkeiden va-
lintaa enemmän kuin muissa tuotan-
tomuodoissa. Siat ovat arempia kas-
vitautien ja homeiden aiheuttamille 
rehun laatuvirheille sekä vaateliaam-
pia rehujen ravintoarvojen suhteen. 
Toisaalta kevyempiä viljoja, joiden 
hehtolitrapaino on jäänyt alhaiseksi, 
voi hyödyntää lihasikojen loppukas-
vatusvaiheessa ja joutilaille. 

Puhtaalla kylvösiemenellä,  seosvil-
jelyllä ja viljelykierrolla, kasvustoi-
hin ei pitäisi iskeä myöskään kasvi-
tauteja siinä määrin, että siitä olisi 
haittaa eläimille.

VILJELYKIERTO

Hyvä ja suunniteltu viljelykierto on 
luomuviljelyn perusta. Viljelykierron 
tulee olla niin tuotannollisesti kuin 
taloudellisesti tehokas. Huonosti ja 
liian ”ahneesti” suunniteltu viljely-
kierto voi lopulta laskea luomutilan 
satotasoa sekä lisätä kestorikkakasvi-
en määrää rajusti. Tämä voi aiheut-
taa tilalla suuriakin menetyksiä, kun 
joudutaan yhä enemmän ostamaan 
kallista luomurehua. Siksi onkin eh-
dottoman tärkeää pitää huolta maan 
kasvukunnosta hyvällä viljelykier-
rolla. Viljelykierto kannattaa suun-
nitella jokaiselle lohkolle erikseen. 
Tällöin voi huonoimmille lohkoille 
tehdä lyhennyttyä kiertoa ja pyrkiä 
näin saamaan pellon kasvukuntoa 
paremmaksi maanrakenteen tai rik-
kakasvitilanteen suhteen.

VILJA -PALKOKASVISEOKSET

Luomussa on eniten vilja-palkovil-
jaseoksia, joista herne-kaura seos on 
suosituin. Myös härkäpapu-viljase-
oksien sekä erilaisten lupiini-vilja-
seoksien määrä on kasvanut vuosi 
vuodelta. Tämän hetkiset härkäpa-
pulajikkeet ovat kasvuajaltaan sen 
verran pitkiä, että niiden viljelyssä on 
omat riskinsä. Härkäpavun osalta on 
tulossa uusia lajikkeita, jotka ovat kas-
vuajaltaan aikaisempia ja näin tuovat 

LUOMUSIANLIHANTUOTANTOON 
KANNATTAVUUTTA PELLOLTA
Luomutuotannossa on tärkeää saada hyviä rehuja omalta tai yhteistyötilalta. Tämä korostuu 
vielä lisää puhuttaessa luomusianlihantuotannosta, jossa on syytä panostaa rehujen 
tuottamiseen omalta tilalta. 

ESIMERKKI : Hyvän lämpösumman omaavan lohkon viljelykierto.

1. Ohra + nurmensiemen
Esimerkkiviljelykierto perustuu pitkälti ohral-
le, koska se on tärkein rehukasvi luomusiolle. 
Nurmen perustaminen ohraan.

2. Viherlannoitus + laidunnus Viherlannoitus, joka perustettu edellisenä 
vuonna. Syksyllä sikojen laitumena.

3. 1-v viherlannoitus + laidunnus

1-vuotinen nurmi, jossa mukana palkokas-
veja. Kun kasvusto riittävä, niin laidunnus ja 
rikkakasvien torjunta laiduntamalla intensiivi-
sesti. Syysviljan kylvö syksyllä.

4. Syysvehnä tai ohra + aluskasvi Syysvehnä, jos olosuhteet sallivat. 
Hyvää energiaa siolle. 

5. Valkuaiskasviseos tai herne 
tai härkäpapu + aluskasvi

Valkuaiseksi siolle ja typen keräys 
seuraavalle kasville. 

6. Ohra +nurmensiemen Kuudentena vuotena kierto alkaa alusta.

lisää varmuutta viljelyyn. Lisäksi 
herne ja härkäpapu sopivat hyvin 
täydentämään rypsin aminohappo-
koostumusta ja lisäämään valkuais-
kasviomavaraisuutta rehustuksessa.

Herne-viljaseokset sopivat paremmin 
monenlaisille pelloille, myös niille 
huonoimmille maille. Silloin täytyy 
vain miettiä lajikkeet tarkemmin. 
Herneestä varmin lajike erilaisiin 
olosuhteisiin on Karita. Tosin mikään 
huippusadon tuottaja Karita ei ole 
verrattuna uudempiin lajikkeisiin. Uu-
demmista lajikkeista Rokka, Rocket, 
Ingrid, Jermu, Hulda, Harnas, Kleo-
patra, Astronaute ja Stok ovat tuotta-
neet puitavaa hyvää satoa myös seok-
sissa. Monet uudemmista lajikkeista 

ovat melko myöhäisiä ja tästä johtuen 
niiden soveltuvuutta seosviljelyyn ja 
olosuhteisiin kannattaa harkita hyvin.

Erilaiset seokset tuovat satovarmuut-
ta Suomen vaihtelevissa olosuhteissa. 
Samalla ne tuovat taloudellista hyö-
tyä tilalle paremman omavaraisuuden 
myötä varsinkin valkuaisen osalta. 

ESSI TARSIA 

asiantuntija
koetiläintuotanto, luomu
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TALOUS

V erotettavan lahjan ala-
raja nostetaan nykyisestä  
4 000 eurosta 5 000 eu-
roon. Sen lisäksi vero-

prosenttia alennetaan asteikon 
kaikilla portailla. Esimerkiksi en-
simmäisessä veroluokassa, johon 
rintaperilliset kuuluvat, 100 000 
euron lahjasta maksettava vero  
tulee olemaan 1 670 euroa aiempaa 
pienempi. Toisessa veroluokas- 
sa vastaava lievennys on 3 790  
euroa. 

Myös perintöveroa lievennetään, 
joskin hieman vähemmän kuin 
lahjaveroa. Huojennuksen painot-
tuminen lahjaveroon kannustaa 
luovuttamaan omaisuutta seuraa-
valle sukupolvelle jo elinaikana. 

Maatilaa ja muita yrityksiä koske-
vat sukupolvenvaihdoksen lahja- 
verohuojennukset pysyvät ennal-
laan. Huojennuksen ansiosta maa-
tilan luovutuksessa ei lahjaveroa 
välttämättä peritä lainkaan tai se  
peritään huomattavasti huojennettuna.

Sukupolvenvaihdoksen lahjavero-
huojennus koskee vain niitä tiloja, 
joissa on peltoa. Puhtaan metsätilan 
luovutukseen ei huojennusta saa.

METSÄLAHJAVÄHENNYS

Hallitus esittää ensi vuoden alusta 
käyttöön otettavaksi metsätilojen su-
kupolvenvaihdosta koskevan metsä- 
lahjavähennyksen. Sen mukaan 
edellytykset täyttävän metsän luo-
vutuksesta määrättävän lahjaveron 

saa osittain vähentää puun myynti-
tulosta. 

Metsälahjavähennys määräytyy  
monimutkaisen laskukaavan mukaan. 
Vähennyksen saaminen edellyttää 
luovutettavalta metsältä kuntakoh-
taista minimialaa, joka Etelä-Pohjan-
maan kunnissa on yli 40 ha. Vähen-
nyksen arvo on suunnilleen puolet 
maksetusta lahjaverosta. Vähennys 
on käytettävä 15 vuoden kuluessa.

Maatilan, pelkän metsän tai muun 
yrityksen omistajanvaihdos on iso 
asia, johon vaikuttaa verotuksen 
ohella moni muukin tekijä. Omis-
tajanvaihdoksia kannattaa lähteä 
suunnittelemaan asiantuntijan 
avulla hyvissä ajoin, jotta omaisuus 

saadaan siirrettyä onnistuneesti  
toiminnan jatkajalle.

ProAgrialta saa palvelua omistajan-
vaihdoksiin liittyviin tarpeisiin, on 
kyse sitten maatilasta, metsätilasta 
tai muusta yrityksestä, ja tapahtuu 
luovutus sitten sukulaisten kesken 
tai vieraiden välillä.

Veromuutoksista helpotusta 
omistajanvaihdoksiin
Perintö- ja lahjaveroa kevennetään vuoden 2017 alusta. Samalla otetaan käyttöön 
metsälahjavähennys. Muutokset tuovat helpotuksia myös maatilojen omistajanvaihdosten 
verotukseen.

OLAVI KUJA -LIPASTI

erityisasiantuntija
omistajanvaihdokset 

yhtiöittäminen, verotus
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TALOUS

Maatalousverotus perustuu 
kassaperiaatteeseen, eli tu-
lot ja menot kirjataan pää-

sääntöisesti sille vuodelle, jolloin 
ne on maksettu. Kassaperiaatetta 
soveltaen myös verotusta pystytään 
säätämään optimaaliseksi.

Nyt on siis viimeinen hetki toimit-
taa kuitit kirjanpidosta vastaavalle 
asiantuntijalle ja sopia aika väli- 
tilinpäätökseen. Ennen kevään vero-
tuskiireitä tilipalveluasiantuntijalla 
on aikaa syventyä yksilölliseen ve-
rosuunnitteluun ja keväällä tilinpää-
töstä tehtäessä asiat ovat hienosää-
töä vaille valmiit.

TASAINEN TULO

Maatalouden talouskriisin seurauk-
sena verotettava tulo jää tänä vuon-
na useilla tiloilla normaalia pienem-
mäksi. Tulevia vuosia ja tuloverojen 
progressiivisuutta silmällä pitäen 
verotettavaa tuloa ei ole järkevää 
laskea liian alas, vaan keinoja, joilla 
verotettavaa tuloa pystytään säätä-
mään jatkossa, on syytä säästää.

Valtion tuloveroasteikon verotetta-
van ansiotulon alin raja on 16 699 €. 

Jos henkilön verotettava tulo jää tä-
män rajan alle, kannattaa poistoja 
jättää tekemättä tai pienentää ja har-
kita jopa edellisinä vuosina tehtyjen 
tasausvarausten suoraa tuloutusta. 
Kun verotettava tulo pidetään tasai-
sena, on paremmat mahdollisuuden 
leikata hyvien vuosien progressiivi-
sesti nousevan verotuksen kärkeä. 
Mitä suuremmalla tulotasolla liiku-
taan, sitä enemmän ne vaikuttavat 
myös verotukseen.

NETTOVARALLISUUDESTA

Nettovarallisuutta kertyy silloin, 
kun maatalouden varat ovat velkoja 
suuremmat. Varoja kerryttävät mm. 
maatalouden maa-alueet, rakennuk-
set ja koneet (poistamaton meno-
jäännös) sekä maatalouden osakkeet 
ja osuudet. Käytännössä nettova-
rallisuuden kasvattaminen tarkoit-
taa sitä, että velkoja lyhennetään 
enemmän kuin omaisuudesta teh-
dään poistoja. Kotieläintuotannossa 
osuuskunnan osuudet on edullinen 
tapa kasvattaa nettovarallisuutta. 

Nettovarallisuuden hyödyt tulevat 
esiin viimeistään silloin kun an-
siotulojen kokonaisveroprosentti 

nousee yli pääomatulon tulovero-
prosentin. Vuonna 2016 alle 30 000 
euron pääomatulojen tuloveropro-
sentti on 30 % ja sitä ylittävältä 
osuudelta 34 %. 

Huomioon kannattaa ottaa myös 
tietyn ansiotulon jälkeen nouseva 
ns. marginaalivero. Marginaalive-
ro nousee 26 000 euroa ylittäviltä 
euroilta yli 40 %:in, vaikka koko-
naisverotus on tätä huomattavasti 
pienempi, noin 20 %. 

Maataloudessa pystytään jonkin ver-
ran säätämään ansio- tai pääomatu-
lona verotettavan tulon määrää, jo-
ten esimerkkitapauksessa optimaa-
lista on, kun ansiotuloina verotetaan 
25 000 € ja loput pääomatulona. 

Pienissä tuloluokissa ansiotulove-
rotus on aina pääomatuloverotusta 
edullisempaa. 

YHTEISTYÖTÄ

Verosuunnittelu on osa tilan laajem-
paa talouden suunnittelua. Asiak-
kaan kannalta toimivin kokonaisuus 
syntyy, kun kaikki palvelut löytyvät 
saman katon alta. Näin toimien tie-
donvaihto eri asiantuntijoiden välil-
lä on helppoa ja esim. talousasian-
tuntijalla on käytettävissään myös 
kirjanpidosta vastaavan asiantunti-
jalta saatu tuorein tieto ja toisaalta 
kirjanpitäjä saattaa saada arvokasta 
tietoa tuotantoeläinasiantuntijalta. 
Tieto vaihdetaan aina luottamuk-
sellisesti ja asiakkaan etua ajatellen. 

Ota siis rohkeasti yhteyttä, niin 
suunnitellaan sinulle paras koko-
naisuus. 

Maatalousyhtymät yleisty-
vät maatilojen sukupol-
venvaihdoksissa. Yhtymä 

syntyy vaiheittaisessa sukupolven-
vaihdoksessa, kun tilaa viljelevät 
vanhemmat ja jatkaja yhdessä. Yhty-
mä voi syntyä myös siten, että jatka-
jiksi ryhtyy kaksi sisarusta yhdessä.

YHTYMÄLLÄ TARKOITETAAN  maati-
lan hallintaa ja toiminnan harjoit-
tamista vähintään kahden henkilön 
yhteiseen lukuun. Käytännössä 

yhtymällä on merkitystä verotukses-
sa ja maataloustukien haussa.

LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ ei ole juurikaan 
yhtymää koskevia määräyksiä, kos-
ka maatalousyhtymä ei ole erityinen 
yhtiömuoto. Yhtymän toiminta voi-
kin jäädä vähän epämääräiseksi sel-
keiden sääntöjen puuttuessa. 

PROAGR IA  E T E L Ä - POHJANMA AN 
hallinnoimassa Onnistunut omista-
janvaihdos –hankkeessa on koottu 

maatalousyhtymää koskevat edel-
lytykset, määräykset ja ohjeet op-
paaksi. Se sisältää tietoa yhtymän 
perustamisesta, toiminnasta, vero-
tuksesta, maataloustuista ja osak-
kaiden sosiaaliturvasta. Oppaassa 
on myös malleja yhtymän toimintaa 
koskevista asiakirjoista. Opas tul-
laan julkaisemaan ProAgria Etelä-
Pohjanmaan nettisivulla, kunhan 
se ensi vuoden puolella valmis-
tuu. Onnistunut omistajanvaihdos  
–hanke järjestää maatalousyhtymistä 

myös tiedotustilaisuuksia, joista en-
simmäinen pidetään tämän vuoden 
lopulla. 

OLAVI KUJA -LIPASTI

erityisasiantuntija
omistajanvaihdokset 

yhtiöittäminen, verotus

SYKSY ON VERO- JA 
TALOUSSUUNNITTELUN AIKAA

SATU KALLIONIEMI

asiantuntija, tilipalvelut

VEROESIMERKKI, 
verotettava tulo 45 000 €, 
verotuskunta Seinäjoki

Koko vuoden 
verot €

Ansiotuloa 45 000 € 13 029,95

Ansiotuloa 25 000 € + 
pääomatuloa 20 000 € 10 586,31

Pääomatuloa 45 000 € 14 690,71

Kiireiden hellittäessä on aika suunnitella taloutta kirjanpitäjän kanssa. Kun maatalouden tämän 
vuoden kirjanpito on kirjattu mahdollisimman pitkälle, pystytään loppuvuoden tulot ja menot 
ennustamaan melko tarkasti ja näiden tietojen valossa suunnittelemaan tulevaa.

MAATALOUSYHTYMÄT OVAT YLEISTYMÄSSÄ
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AGRISPIN

P roAgria Etelä-Pohjanmaa 
on mukana EU:n Horisont-
ti 2020 -ohjelmasta rahoite-
tussa hankkeessa, jonka ta-

voitteena on nopeuttaa ja helpottaa 
maaseudun innovaatioita.

PROAGRIAN ROOLI IN sopii mai-
niosti olla innovaatioiden toteutta-
ja. Olemme yhteydessä käytännön 
viljelijöihin, jotka tarvitsevat jat-
kuvasti uusia, parempia toiminta-
tapoja. Viljelijälle ei riitä, että idea 
toimii laboratoriossa tai muutaman 
insinöörin avustamana. On päästä-
vä tasolle, jossa innovaatio toimii 
tilatasolla ja on helppokäyttöinen. 
ProAgrian asiantuntija voi auttaa 
esimerkiksi uuden tekniikan käyt-
töönotossa tai uuden toimintatavan 
omaksumisessa. Vasta, kun uusi 
asia tuottaa tulosta, voimme olla 
tyytyväisiä.

OMA TYÖHISTORIANI teknologian 
tutkijana ja kehittäjänä johti siihen, 
että tuntemani eurooppalaiset kol-
legat kutsuivat minut suunnittele-
maan uutta Horisontti 2020 -rahoit-
teista projektia. Halusimme tehdä 

AgriSpin vauhdittaa
MAASEUDUN INNOVAATIOITA
Innovaatio tarkoittaa uutta toimintatapaa tai teknologiaa, joka on otettu laajasti käyttöön ja joka 
hyödyttää sen käyttäjää merkittävästi. Siksi ei riitä, että on idea. Idea ilman toteutusta on turha. 

Siemenet suoraan 
tuottajalta

Suokkaan pakkaamo
Kauhajoki  p. 040- 502 7257  
petri.suokas@tilasiemen.fi

Kiikan Tilapakkaamo Oy
Isokyrö p. 0400 564 004 
www.kiikantilapakkaamo.fi 

OHRAT
KaarleBOR

WolmariBOR

ElmeriBOR

RGT Planet
Luhkas, Uta UUTUUS!

KAURAT
NiklasBOR UUTUUS!

Matty, Avanti, Rocky
RiinaBOR

KEVÄTVEHNÄT
KWS Mistral
AnniinaBOR

QuarnaBOR

HERNEET 
Astronaute, JermuBOR

Myös muita lajikkeita, timo-
teita sekä muita nurmisiemeniä 
sekä nurmisiemenseoksia.
Luonnollisesti myös luomuna!

www.tilasiemen.fi

Katso koko valikoimamme www.tilasiemen.fi

Viljojen ja rehujen valkuaisanalyysit!

DON-hometoksiinianalyysit riippumattomasta 
laboratoriosta!

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

Uutuuksia!

Katso pätevyysalue www.finas.fi

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

Viljavuus-
      tutkimukset

Kotimainen
       asiantunteva palvelu!

Ilmaista 2016!
Järjestetty maanäytteiden kuljetus 

useasta maatalousliikkeestä 
syys-joulukuussa!

uudenlaisen hankkeen ns. Innovati-
on Broker -rahoituksella. Voitimme 
kovan rahoituskilpailun AgriSpin-
hankkeella, jossa kehitetään maa-
seudun innovaatioiden tukemista.

AGR I SP IN - P ROJ EK T I S SA  13 Eu-
roopan maan tutkijat, neuvojat 
ja muut asiantuntijat kehittävät 
entistä parempia tapoja tukea 
maaseudun innovaatioita. Ryhmä 

kiertää tutustumassa paikallisiin 
ratkaisuihin. Juuri ennen juhan-
nusta kymmenjäseninen yhdeksää 
maata edustava ryhmämme kävi 
Suomessa tutustumassa neljään  

AGRISPIN-RYHMÄ VIERAILU kesällä Tikan luomumaitotilalla Kurikassa.
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innovaatiokohteeseen. Kohteet oli-
vat yhtä lukuun ottamatta maati-
loilla viljelijöiden kanssa tehtyjä 
innovaatioita. Eerolan tilalla Sei-
näjoella oli kehitetty Biosampoa ja 
paria muuta ympäristöteknologiaa, 
joiden avulla sikatilan lantalogis-
tiikka ja ravinnekierto paranivat ja 
hajuhaitat vähenivät. Tikan suu-
rella luomumaitotilalla Kurikassa 
oli kehitetty visiiriruokintaseinää, 
joka kaventaa ja halventaa navet-
taa. Ratkaisu poistaa tarpeen ajaa 
rehuvaunulla rakennuksen sisälle. 
Keisalan tilalla Alavudella kehitet-
tiin ProAgrian Investoivan tilan 
tukitiimiä, jonka avulla mittava 
rakennusinvestointi viedään läpi. 
Merja Keisala piti projektista blo-
gia. Neljäs, hieman erilainen koh-
de oli Honkajoella Kirkkokallion 
”agroekologinen konsepti”, jossa 
kymmenen yritystä kierrättää te-
hokkaasti tuotantonsa energia- ja 
sivuvirtoja.

AGR IAP IN - R Y H M Ä  analysoi kaikki 
kohteet. Selvitettiin, miten inno-
vaatio oli edennyt ja missä olisi ol-
lut tilausta tuelle. Jokaisesta tapa-
uksesta tehtiin oheisen kuvan mu-
kainen innovaatiospiraali, johon 
merkittiin innovaation vaiheet ja 
niissä toimineet ihmiset. Tarkoitus 

oli etsiä hyviä ja kehitettäviä toi-
mintatapoja. Käynnin päätteeksi 
pidettiin loppusymposiumi, jossa 
vierailun tuloksia esiteltiin sidos-
ryhmille. Tehtiinpä vielä ryhmä-
töitäkin, ja tapaamisen lopuksi to-
dettiin, mikä oli mielenkiintoista 
kotiin vietävää itse kullekin.

AGRISP IN TUOT TA A  tuloksenaan 
kuvauksia toimivimmista tavoista 
tukea maaseudun innovaatioita. 
Tulokset jaetaan osallistujamaihin 
ja kaikille kiinnostuneille. 

LISÄTIETOA HANKKEESTA on luetta-
vissa osoitteesta 
www.agrispin.eu. 

PROAGRIA ETELÄ -POHJANMAA  ko-
koaa Nuorisoraadin. Nuorisoraadin 
tarve kumpuaa maaseudun voimak-
kaasta muutoksesta. Maatilat suure-
nevat ja yrittäjät ovat muuttumassa 
yhä ammattimaisemmiksi. Nuoren 
sukupolven myötä verkottuminen 
ja digitalisaation hyödyntäminen li-
sääntyvät merkittävästi. Tiedon ke-
ruu, analysointi ja hyödyntäminen 
edellyttävät uusia tehokkaita palve-
luja, joiden on oltava käytettävyydel-
tään hyviä. ProAgria on päättänyt ol-
la tällaisten palvelujen tarjoaja. 

NUORISORAATI parantaa palveluke-
hityksen osumistarkkuutta. Haluam-
me tehdä kerralla oikein. Haluamme 
vastata digitalisaation ja uuden käyt-
täjäsukupolven asettamiin tarpeisiin.

OLISITKO SINÄ  tai joku tuntemasi 
henkilö sopiva Nuorisoraatiin? 
Ota yhteyttä: 
hannu.haapala@proagria.fi. 

HAE MUKAAN

HANNU HAAPALA

toimitusjohtaja
ProAgria Etelä-Pohjanmaa

HANNU HAAPALA

toimitusjohtaja
ProAgria Etelä-Pohjanmaa
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Best-Hall on 100% kotimainen halliratkaisu maatalouden 
erityistarpeisiin. Sertifioitu suunnittelu, asennus ja mate-
riaalit sekä teräsrungon pintakäsittelyn 25 vuoden takuu 
takaavat kestävän lopputuloksen.

MYÖS PUU-

VERHOILT
UNA!

PALO-

LUOKKA P2

Best-Hall Oy
Yhdystie 3 – 7
68300 KÄLVIÄ

Puh. 06 832 5000
Fax 06 835 0477
info@besthall.com www.besthall.com

NURMIPIENRYHMISSÄ pohditaan 
nurmentuotannon tehostamista 
pellolta ruokintapöytään saakka. 
Ensimmäiset nurmipienryhmät 
aloittivat Etelä-Pohjanmaalla 
syyskuulla huippuosaaja Anu El-
län johdolla. Ryhmillä on vuoden 
aikana viisi tapaamista. Tapaami-
sissa käsitellään muun muassa 
nurmiseoksia, ravinteita, säilöntää 
ja satotasoja. Kokemusten vaihtoa 

syvennetään soveltamalla uusinta 
tutkimustietoa ja tunnuslukuja. 
Ryhmissä on mukana tavanomais-
ta ja luomutuotantoa harjoittavia 
maidon- ja lihantuotantotiloja. 

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä: 
marita.jaaskelainen@proagria.fi.

NURMIPIENRYHMISTÄ 
KÄYTÄNTÖJÄ JA KOKEMUKSIA

MUKAAN Nuorisoraatiin

MARITA JÄÄSKELÄINEN

asiantuntija, nurmi
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ASIANTUNTIJA TOIMIALA

Ala-Luukko Kaija  

Alanco Milla  

Anttila Anne  

Asunmaa Riikka  

Hongisto Saila     

Ilomäki Merja  

Jääskeläinen Marita    

Kananoja Arja      

Kivisaari Hannu   

Kraatari Vuokko    

Kujala Arja  

Luikku Niko    

Luokkakallio Jari    

Luoma Markus   

Lämpsä Jarmo   

Mattila-Löppönen Kirsi    

Minni Marianne  

Mäenpää Mika  

Mäkelä Juha   

Mäkinen Jari   

Mäntyharju Johanna     

Niemelä Harri  

Onkamo-Hill Teija   

Paloneva Päivi  

Perasto Seija   

Perälä Marja-Leena     

Pietilä Mirva  

Raatikainen Arja   

Rahko Juhani   

Sillanpää Sini  

Soisalo Tiina  

Tanner-Koopmans Urpu      

Tarsia Essi     

Tuomisto Pekka   

Vallinhovi Sari    

Vihlman Katariina   

Yli-Rahnasto Auli    

Yli-Hukkala Seija  

 YMPÄRISTÖ

 LUOMUKOTIELÄIN  LUOMUKASVI  TERVEYDENHUOLTOSUUNNITELMA

 TUOTANTOELÄIN  KASVINSUOJELU  ENERGIA NEUVO 2020

NEUVO 2020 -JÄRJESTELMÄN TENTTINEET 
HENKILÖT OSA-ALUEITTAIN

Maatalousyrittäjille suun- 
nattu Neuvo 2020 -jär-
jestelmästä yksittäisel-
lä tilalla on mahdolli-

suus käyttää palveluja 3 500 eurolla. 
Palvelun käytöstä kannattaa tehdä 
käyttösuunnitelma yhdessä asian-
tuntijan kanssa, jotta Neuvo-rahasta 
saadaan suurin hyöty. 

TUKIEHDOT HALLUSSA

– Viimeiseen viilaukseen mie 
haluan henkilökohtaisen palvelun, 
asiantuntijan, joka on ajan hermol-
la ja tarkistaa yksityiskohdat, toteaa 
Topi Töyrylä tuista ja niitä täyden-
tävistä ehdoista, joita on käyty yh-
dessä läpi ProAgrian asiantuntijan 
kanssa Neuvo-palveluna. 

Topi ja Emma Töyrylä viljelevät 
peltoja ja kasvattavat lihanautanuo-
risoa Kouvolan Elimäellä. Yrittäjillä 
on lihanautojen kasvatusta sekä kas-
vinviljelyä.

SUUNTANA ERIKOISKASVIT

Kun kotoinen rehu eläimille tuote-
taan osakeyhtiön nimissä, Töyrylät 
ovat voineet keskittyä myyntikasvi-
en viljelyyn. Töyrylän viljelemällä 
123 ha:lla kasvaa erikoiskasveja, 
kuten öljypellavaa ja hernettä.

Elintarvikkeeksi jalostettavaa pella-
vaa tilalla on viljelty kahtena kesänä.

– Vähän pöljänähän jotkut mi-
nua pitivät, kun kylvin pellavan-
siementä 30 hehtaarille. Ajattelin, 
että menee syteen tai saveen, mutta 
kukkiihan se kauniisti.

Viljelykierrossa erikoiskasveilla saa-
daan rikkakasvit kuten juolavehnä 

kuriin ja parannetaan pellon kasvu-
potentiaalia.

TUKIEN LASKENTA

Neuvo-palvelujen hyödyntäminen 
vuosikierrossa käynnistyy tuki-
mahdollisuuksien haarukoinnil-
la. ProAgrialla on tähän käytössä 
Tukipuntari, jolla voi hahmotella 
eri tuotantovaihtoehtojen vaiku-
tukset tukien määriin. Tukipunta-
ria käytetään viljelysuunnittelun 
yhteydessä. Tukilaskenta avaa sil-
mät erikoiskasvien ja viljanviljelyn 
välillä. Öljy- ja valkuaiskasveille 
saatava peltokasvipalkkio paran-
taa tukipottia ja siten myös kasvien 
kannattavuutta. Palkkion suuruus 
kuitenkin määräytyy vuosittain ko-
konaisviljelyalan mukaan. 

KASVUN PERUSTA

Pellon kunto määrittää kasvun edel-
lytykset. Sen tarkasteluun Neuvo 
tuo maan rakenteen arvioinnin. Sen 
perusteella laaditaan suunnitelma 
maan rakenteen parantamiseksi. 
Jokaisella ympäristökorvaukseen 
sitoutuneella tilalla tuen ehtoihin 
kuluu vähintään peltomaan laatu-
testi itsearviointilomakkeella. 

Maalajina Töyrylöiden viljelemillä 
mailla on pääasiassa aitosavi. Tilalla 
on pitkään kasvatettu kotieläimiä, 
ja lantaa on jouduttu levittämään 
joskus märkäänkin maahan, joten 
tiivistymiä on päässyt syntymään. 

EHTOJEN TÄYTTYMINEN

Täydentävien ehtojen täyttymisen 
varmistaminen on yksi tärkeä Neu-
vo-palvelu. Asiantuntijan kanssa 
käydään läpi ehtojen yksityiskohdat.

TEE NEUVO-PALVELUJEN 
käytöstä suunnitelma

TOPI JA EMMA TÖYRYLÄ ESITTELEVÄT PROAGRIAN MIKKO KEMPILLE (VAS. ) TALOUSKESKUKSESSAAN TOIMIVAA LIHANAUTOJEN TEINIKASVATTAMOA, 
jossa on noin 210 vasikkaa. Eläinten hyvinvointiin liittyvät vaatimukset on otettu huomioon muun muassa rakennusta suunniteltaessa.

NEUVO 2020

Kasvintuotannon kannalta tärkeim-
mät täydentävien ehtojen vaatimuk-
set ovat pientareet valtaojien varsil-
la, kasvinsuojeluun liittyvä asiat se-
kä kesantopeltojen kasvipeitteisyys. 

Kotieläintuotannosta tulee kasvin-
tuotantoon lantaa, josta täydentävät 

ehdot edellyttävät analyysin, jonka 
perusteella lasketaan levitysmäärät. 
Viljelysuunnittelun yhteydessä lan-
nan levitysala on laskettava uudel-
leen, jotta tarkistetaan, että nitraat-
tidirektiivi ei ylity. 
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TALOUS

T alousasioiden hallinnan ja 
johtamisosaamisen mer-
kitys on nyt korostunut 

taloustilanteen kiristyessä ja tila-
kokojen kasvaessa. Operatiivisen 
johtamisen tueksi on ProAgrialla 
tarjolla työkaluja, joilla saadaan 
koottua tietoa suunnittelun ja pää-
tösten tueksi.

TULOSANALYYSI

Tulosanalyysi helpottaa löytä-
mään tilan toiminnan kehittä-
mistarpeita ja -mahdollisuuksia. 
Se antaa tarkan kuvan tilan edel-
lisen vuoden maksuvalmiudesta, 

kannattavuudesta ja vakavarai-
suudesta sekä tilaryhmäkohtaisia 
vertailutietoja muiden tilojen tu-
loksista. Tulosanalyysi on kattava, 
mutta yksinkertainen seurantalas-
kelma. Se kannattaisi tehdä vuosit-
tain, heti kirjanpidon valmistuttua, 
jolloin saadaan tietoa tilan talou-
den kehittymisestä. Maitotiloille 
se kertoo suoraan myös tuotetun 
maidon tuotantokustannuksen.

KASSABUDJETOINTI JA SEURANTA

Kassabudjetoinnin avulla voidaan 
seurata, miten rahat riittävät ja on-
ko tarvetta tehdä muutoksia tilan 

suunnitelmiin. Riittävän tiheä seu-
ranta takaa myös nopean reagoin-
nin. Budjetoinnin avulla muutok-
set kustannuksissa huomaa nope-
ammin sekä epävarmuus vähenee 
ja arki on helpompaa, kun on tieto 
talouden tilasta. Neuvottelut ra-
hoittajien kanssa ovat helpompia, 
jos on tarvetta tehdä muutoksia ti-
lan lainojen maksuohjelmiin. Myös 
investointien ajoittaminen helpot-
tuu. Budjetti laaditaan vuodeksi 
kerrallaan ja sitä seurataan asiak-
kaan tarpeiden mukaan kuukausit-
tain tai neljännesvuosittain.

Työkaluja maatilan johtamiseen
Tähän asti tilan johtamisen painopiste on ollut pitkälti tuotannon ja tuotantolukujen 
seuraamisessa ja parantamisessa. Niihin on helppo löytää sopivia tunnuslukuja, joita pystyy 
vertaamaan. Useimmat tietävät, paljonko viime vuonna tuli maitoa / lehmä, mutta harva osaa 
suoralta kädeltä sanoa, mitä sen maitolitran tuottaminen tuli maksamaan. 

ANJA NORJA

asiantuntija
 talous, maitotilat

RETRONIK Ky
Lammaskalusteet

Reino & Raija Louko puh. 050 521 0082
Katso esittelyvideo: youtube.com

hakusanalla: lammastarvikkeet

Meille voit myydä kaikenkokoiset 
vilja- ja öljykasvieräsi

www.avenakauppa.fi

Ota yhteyttä:
Bror Staffas  
040 555 2111
Pekka Vaarasto 
040 558 5846

KOtiMainen KuMppanisi

KYSY MEILTÄ APUA talouden suunnitteluun.
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1) EU-
nauta-

palkkio €/ 
eläin/v

1) EU-teuras-
karitsa

ja -kilipalk-
kio/ eläin 

2) pohjoi-
nen tuki 
€/eläin-

yksikkö/v

2) pohjoi-
nen tuki 
€/eläin-

yksikkö/v

5) Pohj. 
tuki/eläin/ 

vuosi

5) Pohj. tuki/ 
eläin/ vuosi

 2) Pohj.  
teuraseläin- 
tuki €/eläin

Pohjoisen tuen
eläinyksikkökertoimet 2016

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

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

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

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

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

Viitemääräyksiköt 1-146 186 Emolinnut (broileri) 0,02
yli 146 menevät yksiköt 107 Emolinnut(kalkkuna) 0,05
Viitemääräyksiköt 1-170 163 Hevoset yli 6 kk 1
yli 170 menevät yksiköt 92 Ponit yli 6 kk 1

Sika-siipikarjan tuotannosta irrotettu tuki edellyttää, että tilalla on sika-siipikarjatuen viitemäärä.
Tuen ehtona on, että tilan keskimääräinen eläintiheys v. 2016 on vähintään 0,35 ey/ha eli v. 2016 eläinyksiköiden suhde 
vuoden 2016 peltoalaan on vähintään 0,35 ey.
Eläinyksikkölaskentaan käyvät muutkin kotieläimet kuin siat ja siipikarja.

Siipikarjalla ja hevosilla kuukausittainen kirjanpito,
joka toimitettava kuntaan tammikuussa 2017

Tukitaulukot: 
Kotieläintuet v. 2016 C1-C2 alueella

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

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

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

E-P:n ELY-keskus Veikko Tuominen 18.1.2016

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

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

Luvut ovat peräisin 
asetusluonnoksista tai jo 
annetuista asetuksista 
18.1.2016 tilanteen 
mukaan

Ohra, 
kaura, 

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

Vehnä Ruis Tattari 
maissi 
kuitu-
pellava 
kuitu-

hamppu

Rypsi/ rapsi 
öljypellava 

öljyhamppu 
camelina 

herne 
härkäpapu 

makea 
lupiini

Herne/ 
härkä-
papu/ 
makea 
lupiini 

yli 50 % 
+ vilja

Tärk-
kelys-
peruna

Sokeri-
juurikas

Kumina 
ja muut 
siemen-
maus-
teet

Avo-
maan 
vihan-
nekset

Moniv. 
Puutar-
hakasvit

Suoja-
vyöhyke

Viherlan-
noitus-
nurmi, 
max 

100%

 Luonn. 
hoito-
pelto-
nurmi, 

max 5%

 Monimuo-
toisuuspel-
to lintu-, 

riista, 
-maisema, 

-niitty, 
max 15 %

Kesanto 
max
25 %

 Kesanto 
yli 25 %

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

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

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

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

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

TUKITAULUKOT
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YMPÄRISTÖKORVAUKSEN MUISTILISTA,
SISÄLTÄÄ MUUTOKSET VUODELLE 2016

TUKITAULUKOT

SITOUMUS
- Uusia ympäristösitoumuksia ei voi teh-
dä, mutta ympäristösitoumus voidaan 
siirtää tai jakaa uudelle viljelijälle, joka 
alkaa viljellä ympäristösitoumuksessa 
ollutta peltoa.
- Ympäristösitoumukseen ei voi liittää 
ympäristösitoumuksen ulkopuolella v. 
2015 ollutta peltoa paitsi tilusjärjestelyissä 
tulevan korkeintaan 5 ha alan ja korvaus-
kelpoiseen peruslohkoon liitettävän kor-
keintaan 0,10 korvauskelvottoman alan.
- Tänä vuonna ympäristösitoumuksesta 
voi luopua ilman seuraamuksia. Luopu-
minen ilmoitetaan erillisellä lomakkeella 
474.

YMPÄRISTÖNHOITONURMET -TOIMENPIDE
- Uusia suojavyöhykelohkoja ei voi ilmoit-
taa, päättyvän suojavyöhyke-erityistuki-
lohkon voi ilmoittaa suojavyöhykkeeksi, 
jos lohkon sijainti täyttää ehdot ja tilalla 
on tai tila valitsee uutena ympäristönhoi-
tonurmet -toimenpiteen.
- Uusi monivuotinen ympäristönurmi-
lohko on ilmoitettava viimeistään tänä 
vuonna.

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

TALVIAIKAINEN KASVIPEITTEISYYS 
-TOIMENPIDE
- Talviaikaisen kasvipeitteisyyden pro-
senttia eivät enää kerrytä viherlannoitus-
nurmi, suojavyöhyke, luonnonhoitopel-
tonurmi, monimuotoisuuspellot ja moni-
vuotiset ympäristönurmet. 
Talviaikaisen kasvipeitteisyyden prosent-
tia kerryttävät edelleen saneerauskasvit, 
viherkesanto, sänkikesanto sekä kesan-
tolohkot, jotka on kylvetty syysvilja tai 
syysöljykasvi.

PELTOLUONNON MONIMUOTOISUUS 
-TOIMENPIDE KERÄÄJÄKASVIT
- Kerääjäkasvien korvausta maksetaan kor-
keintaan 25 %:lle ympäristökorvausalasta.
- Kerääjäkasvi on kylvettävä viljelykasvin 
kylvön yhteydessä tai viimeistään sen 
oras- tai taimivaiheessa, mutta varhaispe-
runaa tai varhaisvihanneksia kasvaneelle 
alalle kyseisten kasvien sadonkorjuun jäl-
keen viimeistään 15. elokuuta.
- Kerääjäkasvi voi olla italianraiheinä tai 
muu nurmiheinä, apila, muu nurmipalko-
kasvi (öljykasvit eivät enää kelpaa).
- Yksivuotisilla puutarhakasveilla ja var-
haisperunalla kerääjäkasvi voi olla myös 
vilja, hunajakukka, öljyretikka tai muok-
kausretiisi. 
- Kerääjäkasvin avulla ei saa perustaa 
monivuotista nurmea, luonnonhoitopelto-
nurmea, monivuotista ympäristönurmea, 
viherlannoitusnurmea tai seuraavan vuo-
den viljelykasvustoa, mutta kerääjäkasvi-
kasvusto voi olla viherkesantona seuraa-
vana vuonna.
- Kerääjäkasvia ei saa lannoittaa. 
- Kerääjäkasvin kasvuston voi muokata tai 
kyntää aikaisintaan 1 päivänä lokakuuta. 
- Kerääjäkasvin kasvuston saa päättää kas-
vinsuojeluaineilla aikaisintaan 15 päivänä 
syyskuuta.

SANEERAUSKASVIT
- Saneerauskasvien korvaus 300€/ha mak-
setaan korkeintaan 25 %:lle ympäristökor-
vausalasta. 
- Edellytyksenä, että tilalla on viljelykier-
rossa yhteensä 1 ha perunaa tai sokeri-
juurikasta joko tänä vuonna tai jonakin 

vuonna 2015, 2014 tai 2013.
- Saneerauskasvina on käytettävä öljyre-
tikkaa, valkosinappia, samettikukkaa tai 
näiden seoksia. Öljyretikaksi katsotaan 
myös muokkausretikka. 
- Saneerauskasvi on kylvettävä keväällä ja 
sen saa muokata maahan kahden kuukau-
den kuluttua kylvöstä. 
- Kasvusto voidaan niittää tai murskata 
kasvukauden aikana. 
- Sama kasvulohko voi olla saneeraus-
kasvilla kylvettynä enintään kaksi vuotta 
peräkkäin. 
- Saneerauskasvia saa lannoittaa samalla 
tavalla kuin luonnonhoitopeltonurmea. 

VIHERLANNOITUSNURMI
- Viherlannoitusnurmen voi päättää ennen 
syysviljan kylvöä. 
- Jos viherlannoituslohkolle kylvetään 
seuraava viljelykasvi seuraavana keväänä, 
viherlannoitusnurmen saa päättää aikai-
sintaan 1 päivänä syyskuuta ja muokata 
aikaisintaan 1 päivänä lokakuuta. 
- Sama kasvulohko voi olla viherlannoi-
tusnurmena enintään kolme vuotta pe-
räkkäin.
- Viherlannoitusnurmea saa lannoittaa 
samalla tavalla kuin luonnonhoitopelto-
nurmea.
- Viherlannoitusnurmen sadon saa korjata.
- Viherlannoitusnurmen jälkeen lohkon 
saa ilmoittaa viherkesannoksi sekä, jos 
siemenseoksessa on ollut tasan 20 % ty-
pensitojakasvia, myös luonnonhoitopel-
tonurmeksi.

MUUTA HUOMIOITAVAA
- Jos suojavyähykettä + luonnonhoitopel-
tonurmea + kesantoa on korvauskelpoi-
sesta peltoalasta yli 25 %, luonnonhait-
takorvausta leikataan. Se pinta-ala mitä 
luonnonhaittakarvausta voidaan maksaa 
em. aloille, saadaan jakamalla muiden 
luonnonhaittakorvaukseen oikeuttavi-
en kasvien ala kolmella. Esim. tilalla on 
suojavyöhykettä ja luonnonhoitopeltoa 
ja kesantoa 7 ha ja viljaa ja nurmea on 
yhteensä 18 ha. Silloin suojavyöhyke 
+lhpnurmi+kesantoalalle voidaan maksaa 
luonnonhaittakorvausta 18/3 = 6 ha:lle.
- Talviaikaisen kasvipeitteisyyden korva-
usta ei silloin makseta, jos tilalla on nur-
mikasveja + kesantoa yli 75 % (ja muuta 
kuin nurmea + kesantoa on alle 30 %), 
koska tila on silloin vapautettu viherryttä-
misen kahden kasvin vaatimuksesta.
- Luonnonhoitopeltonurmen on oltava 
lohkolla vähintään kaksi vuotta, aikaan 
voidaan laskea myös vuosi 2015 ja luon-
nonhoitopeltonurmilohko on niitettävä 
joka toinen vuosi. 
- Monimuotoisuuspelto niityn on oltava 
lohkolla vähintään kaksi vuotta, aikaan ei 
voi laskea mukaan vuoden 2014 luonnon-
hoitopeltoniittyjä, koska niityt piti perus-
taa uudestaan v. 2015.
- Kerääjäkasvin, viherlannoitusnurmen ja 
monimuotoisuuspellon saa päättää kemi-
allisesti.
- 5-vuotinen viljelykiertosuunnitelma 
vuoden 2015 tukihakemuksessa olleista 
lohkoista on jätettävä kuntaan viimeistään 
2.5.2015, tai jos sovittu maataloustoimis-
ton kanssa, niin skannattuna sähköpos-
tilla.

UUDEN LOHKOKOHTAISEN TOIMENPITEEN 
VALINTA VAIN KAHDESSA TAPAUKSESSA
- Ympäristönhoitonurmet toimenpiteen 
voi valita, jos lohkolla päättyy erityistu-
kisopimus suojavyöhykkeestä tai kos-
teikon hoidosta tai nurmipellon pitkä-
aikaisesta viljelystä ja lohko ilmoitetaan 
suojavyöhykkeeksi tai monivuotiseksi 
ympäristönurmeksi ja edellytykset lohkon 

Veljekset Koskilahti Oy
- haketus urakointia ja hakkeen kuljetusta
- energiapuun korjuuta, peltojen ja teiden reunat,
  pihat ja tontit yms.
-kuivalannan levitystä
- UUTENA: Metsämaasta peltoa murskaavalla tappi-
  teräjyrsimellä, soveltuu myös tonttien ym. pusikoi-
  den raivaukseen ja siistimiseen.

P. 040 825 9528

sijainnista tai maalajista täyttyvät.
- Puutarhakasvitoimenpiteen voi valita, jos 
aloitetaan/laajennetaan puutarhakasvien 
viljelyä.

LOHKOKOHTAISEN TOIMENPITEEN VOI 
VAIHTAA SEURAAVISSA TAPAUKSISSA, JOS
- Aloitetaan/lopetetaan puutarhakasvien 
viljely tai laajennetaan sitä 1 hehtaariin.
- Tapahtuu sukupolvenvaihdos tai muu 
koko maatilan tai sen osan hallinnansiirto 
ja sitoumus siirretään/jaetaan.
- Aloitetaan/lopetetaan luonnonmukainen 
tuotanto.
- Mukautetaan ympäristösitoumusta 
Neuvo 2020 perusteella, neuvoja puoltaa 
mukauttamista, sitoumuksen ympäristö-
tavoitteet eivät heikkene ja valitun toi-
menpiteen korvaus ei ylitä vaihdettavan 
korvausta €/ha (=verrataan mikä on toi-
menpiteiden maksimikorvaus €/ha).
- On valittu talviaikainen kasvipeittei-
syys, se voidaan vaihtaa, jos maatilan 
korvauskelpoisesta alasta vähintään 20 
prosentilla on vuonna 2016 suojavyöhy-
ke, monivuotinen ympäristönurmi, luon-
nonhoitopeltonurmi, viherlannoitusnur-
mi, monimuotoisuuspelto, monivuotisten 
puutarhakasvien katettu ala tai edellisen 
kauden erityistukisopimus. 

- Vaihdosta on ilmoitettava lomakkeella 
479 kuntaan, viimeistään vaihtamisvuo-
den kesäkuun 15 päivänä, jotta uuden 
toteutuksen voi aloittaa vaihtamisvuonna. 

LOHKOKOHTAISESTA TOIMENPITEESTÄ 
VOI LUOPUA SEURAAVISSA TAPAUKSISSA
- Jos on valittu talviaikainen kasvipeittei-
syys, siitä voidaan luopua, jos maatilan 
korvauskelpoisesta alasta v. 2016 kohden-
tamisalueella vähintään 80 prosentilla ja 
kohdentamisalueen ulkopuolella 60 pro-
sentilla on suojavyöhyke, monivuotinen 
ympäristönurmi, luonnonhoitopeltonur-
mi, viherlannoitusnurmi, monimuotoi-
suuspelto, monivuotisten puutarhakasvi-
en katettu ala tai edellisen kauden erityis-
tukisopimus.
- Puutarhakasvien vaihtoehtoisesta kas-
vinsuojelusta on luovuttava, jos aloitetaan 
luomutuotanto.
- Toimenpiteestä voi luopua, jos toimen-
piteen kohteena ollut ala kokonaisuudes-
saan siirtyy pois hallinnasta. Esim. jos 
suojavyöhykelohkot siirtyvät pois hal-
linnasta eikä ole toisen vuoden luonnon-
hoitopeltonurmeakaan eikä ilmoita uutta, 
silloin voi luopua ympäristönhoitonurmet 
-toimenpiteestä.  
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Ruistikut
500 g ruistaikinaa (itsetehtyä tai valmista pakastealtaasta)

1. Kauli ruistaikina pienissä erissä n. ½ sentin paksuisiksi  
suorakaiteen muotoisiksi levyiksi ja leikkaa taikina lastuiksi tai  
leivo sormenvahvuisia tankoja taikinasta. 

2. Paista 200 - 225 asteessa 8 - 10 minuuttia. Jäähdytä tikut ilmavasti,  
jotta rapeus säilyy.

Ruistikkuja voi tuunata lisäämällä taikinaan 1/4 dl puolukka-
survosta.

HERKUTELLAAN kynttilän loisteessa

ASTA ASUNMAA

asiantuntija, ruoka

Pimeinä iltoina kannattaa kerätä perhe ja ystävät yhteistä iltaa viettämään tuoksuvien 
tarjottavien äärelle. Lämmitä glögiä ja tarjoile lähituottajien juustoja erilaisten hillojen kanssa. 
Myös puolukkamajoneesi sopii tarjottavaksi juustojen lisäksi. Leivo pipareita ja ruistikkuja 
rouskutettavaksi yksin tai yhdessä muiden kanssa. Viimeiset omenat voi tarjota jälkiruokana tai 
kahvin kera.

Tuoksuvat uuniomenat
6 kpl  kotimaista omenaa 
1 dl  siirappia
1/2  dl vettä
50 g  voita (sulatettuna)
1 dl  kaurahiutaleita
1 rkl sokeria
1 tl  kanelia 
1 tl  jauhettua inkivääriä

1. Pese omenat, älä kuori niitä. Poista siemenkodat omenaporalla.  
Nosta omenat pieneen uunivuokaan vieri viereen.

2. Valele omenat siirapilla ja valuta vuoan pohjalle vettä.
3. Sulata voi ja sekoita joukkoon kaurahiutaleet, sokerit ja mausteet.  

Täytä kolot muruseoksella ja ripottele loppu muruseos omenoiden  
pinnalle uunivuokaan. 

4. Paista 175-asteisessa uunissa noin 40 minuuttia, kunnes omenat  
ovat pehmeän kypsiä ja saaneet kauniin värin. Tarjoa uuniomenat 
vaniljakermajäätelön tai vaniljakastikkeen kanssa. Kastikkeeksi 
sopii hyvin myös inkiväärillä ja sokerilla maustettu kermavaahto.  
Hyvää niin kylmänä kuin lämpimänä.

Glögi ja juustotarjoilu
Varaa glögiä 2-3 dl henkeä kohden ja juustoja 50 - 100 g.

Omenaglögi 
Omenamehua maustettuna tähtianiksella, mintulla sekä neilikalla.

Puolukkaglögi 
Puolukkamehua maustettuna ripauksella hienonnettua mustapippuria 
sekä kanelitangoilla.

Juustot
Varaa erilaisia juustoja tarjottavaksi oman mieltymyksesi mukaan 
miedoista voimakkaisiin. Esim. Isabella murukolojuustoa, Rose- ja 
Valkosipuli -vuohenjuustokuutioita, Aurajuustoa sekä kovaa 
vuohenjuustoa.Tarjoa tyrnihilloa ja mustaherukka hyytelöä 
kyytipojaksi sekä piparkakkuja ja ruistikkuja lisäkkeeksi.

Puolukkamajoneesi
1 keltuainen
0,75 dl sokeritonta puolukkasurvosta (noin 1,5 dl puolukoita)
(1-2 tl sokeria)
 veitsenkärjellinen suolaa
 veitsenkärjellinen rouhittua pippuria
1 tl  sinappia 
1,5 dl rypsiöljyä

1. Ota huoneenlämpöinen kananmuna ja erota siitä keltuainen  
kulhoon. Valkuaisen voit käyttää muussa ruuanlaitossa.

2. Lisää survottu puolukka ja mausteet keltuaisen joukkoon,  
ja sekoita hyvin haarukkavatkaimella.

3. Jatka sekoittamista ja ala tiputella huoneenlämpöistä öljyä sekaan.
4. Lisää kaikki öljy vähitellen ja vatkaa koko ajan voimakkaasti niin, 

että saat kuohkean majoneesin.
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Yhteystiedotwww.proagria.fi/ep

JOHTO JA TUKIPALVELUT
Haapala Hannu, toimitusjohtaja ................................................................043 825 2805
Lenkkeri-Tamminen Miia, viestintäpäällikkö ......................................0400 159 118
Toppari Juha-Matti, myyntipäällikkö .......................................................043 825 2806
Portti Anu, Farmari-näyttelysihteeri ................................................... 043 826 8647
Perälä Tuula, toimistosihteeri, ilmoittautumiset ja tuotetilaukset  .......040 706 3386
Lokasaari Elina, talous- ja viestintäsihteeri .............................................043 824 7779
Öhage Marita, hankepäällikkö .....................................................................040 689 1060
Honkola Tuttu, talouspäällikkö ...................................................................040 847 4096
Huovila Kaarina, asiantuntija, taloushallinto, palkanlaskenta ............050 378 1793
Ilonen Saija, asiantuntija, taloushallinto, ostoreskontra ..........................040 703 5035
Lemettinen Maija, toimistosihteeri ...........................................................043 824 7780
Putula Hannu, IT-asiantuntija .....................................................................040 510 5965

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

VILJATILAT ETELÄ
Leppä Jouni, asiantuntija, kasvintuotanto ..................................................0400 361 250
Luikku Niko, asiantuntija, kasvintuotanto ................................................0400 297 245
Mäenpää Mika, asiantuntija, talous, kasvi-, sika- ja siipikarjatilat .......040 528 7922
Mäkelä Juha, asiantuntija, kasvintuotanto .................................................0400 267 535
Nummijoki Heli, nuorempi asiantuntija, kasvintuotanto ......................043 826 6773
Pennala Tuomas, asiantuntija, kasvintuotanto .......................................043 826 6772
Tuomisto Pekka, erityisasiantuntija, kasvinsuojelu, kasvintuotanto ...0400 891 889

VILJATILAT POHJOINEN
Ala-Luukko Kaija, asiantuntija, talous, kasvi-, sika- ja siipikarjatilat  040 832 3521
Hannonen Jussi, asiantuntija, kasvintuotanto .........................................043 826 6771 
Luokkakallio Jari, asiantuntija, luomukasvintuotanto, energia ............0400 297 235
Mäkinen Jari, asiantuntija, kasvintuotanto................................................040 510 2795
Perälä Marja-Leena, asiantuntija, kasvintuotanto  ................................0400 166 200
Vihonen Erkki, asiantuntija, luomukasvintuotanto .................................040 678 7689

PERUNA - JA MARJATILAT 
Luoma Markus, asiantuntija, kasvintuotanto, peruna ............................0400 180 071
Raatikainen Arja, erityisasiantuntija, marjatuotanto ............................050 377 9530
Rahko Juhani, asiantuntija, kasvintuotanto, peruna  ..............................043 825 0103
Vihlman Katariina, asiantuntija, kasvintuotanto ..................................040 582 6775

PROAGRIA MAITO -, LIHANAUTA - JA LAMMASTILAT
Talvilahti Arja, palvelupäällikkö, toimitusjohtajan sijainen ..................0400 168 489
Anttila Anne , erityisasiantuntija, ruokinta, maitotilat ..........................043 825 0522
Hongisto Saila, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat, luomu .......0400 497 516
Jääskeläinen Marita, asiantuntija, kotieläin-, nurmituotanto, 
maitotilat  ..............................................................................................................043 825 4860
Kananoja Arja, asiantuntija, kasvintuotanto, nurmi ..............................040 507 0475
Kivisaari Hannu, asiantuntija, kasvintuotanto, nurmi, luomu .............0400 798 580
Kujala Arja, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat ...........................040 759 8618
Lämpsä Jarmo, asiantuntija, talous, maitotilat ........................................040 126 3481
Mattila-Löppönen Kirsi, asiantuntija, kotieläintuotanto, 

maitotilat  ..............................................................................................................040 594 5745
Minni Marianne, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat ................040 528 4582
Morri Sari, asiantuntija, kotieläintuotanto .................................................043 826 8643
Mäntyharju Johanna, erityisasiantuntija, ruokinta, teknologia, 

luomu, maitotilat  .................................................................................................040 512 1901
Norja Anja, asiantuntija, talous, maitotilat ................................................043 826 6770
Ojala Heli, asiantuntija, kotieläintuotanto ..................................................043 826 9462
Onkamo-Hill Teija, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat ...........040 481 3818
Paloneva Päivi, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat ....................043 825 6327
Perasto Seija, terveydenhuoltoeläinlääkäri, maitotilat ............................043 824 8030
Pietilä Mirva, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat  .......................043 825 0524
Riihikangas Erkki, erityisasiantuntija, talous, maitotilat .....................0400 160 041
Rintamäki Sanni, asiantuntija, maitotilat ...............................................043 825 8508
Soisalo Tiina, erityisasiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat  ...........040 502 5590
Tarsia Essi, asiantuntija, kotieläintuotanto, luomu ...................................043 826 6769
Vallinhovi Sari, erityisasiantuntija, kasvintuotanto, nurmi  .................0400 764 217
Virtanen Sanni, asiantuntija, kotieläintalous, maitotilat ......................043 826 8639
Yli-Rahnasto Auli, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat ............040 526 2467

LIHANAUTA -, LAMMASTILAT
Alanco-Ollqvist Milla, erityisasiantuntija, lammas- ja 
vuohituotanto .......................................................................................................040 706 0558
Kraatari Vuokko, asiantuntija, lihanauta- ja emolehmätuotanto .........040 169 6557
Sillanpää Sini, asiantuntija, lammas- ja vuohituotanto, luomu ............043 825 0526 
Tanner-Koopmans Urpu, asiantuntija, 

lihanauta- ja emolehmätuotanto .......................................................................040 184 8166 
Viitasalo Marjut, asiantuntija, talous, nauta- ja lammastilat ...............040 353 0227

YRITYS, TUOTANTOTALOUS JA YMPÄRISTÖ
Pajula Timo, palvelupäällikkö ......................................................................040 503 2650

SPV-, TILI -  JA YRITYSPALVELUT
Kuja-Lipasti Olavi, erityisasiantuntija, yhtiöittäminen, 
omistajanvaihdokset, verotus ............................................................................040 127 2420
Lampinen Samuli, erityisasiantuntija, omistajanvaihdokset, 
kiinteistöarvioinnit ..............................................................................................040 526 0147
Aho Virpi, asiantuntija, tilipalvelu Alajärvi................................................043 826 8648 
Autio Kaija, asiantuntija, tilipalvelut Kauhava ...........................................040 139 5597
Harju Ella, asiantuntija, tilipalvelut Kauhajoki, Seinäjoki .........................043 825 6323
Hytönen Leena, asiantuntija, tilipalvelut, Seinäjoki ...............................040 584 7559 
Jouppila Henriikka, asiantuntija, tilipalvelut Alajärvi ..........................043 826 9463
Kallioniemi Satu, asiantuntija, yritys- ja tilipalvelut Seinäjoki .............040 848 7759
Sillanpää Ville, asiantuntija, tilipalvelut Kauhava ..................................043 826 9464
Yli-Hukkala Seija, asiantuntija, kannattavuuskirjanpito, 
tilipalvelut Seinäjoki ............................................................................................040 580 2258
Kallioniemi Kari, erityisasiantuntija, yrityspalvelut  ..............................0400 267 384

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

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

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

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

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

ALAJÄRVI Kauppakatu 26

KAUHAVA Kauppatie 115

SUUPOHJA Teknologiapuisto 1

TUURI Tuurintie 2 (Avoinna sopimuksen mukaan)

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@proagria.fi

www.proagria.fi/ep

PROAGRIAN UUDET KASVOT
PROAGRIAN UUDET ASIANTUNTIJAT

JOUPPILA HENRIIKKA
asiantuntija, 
tilipalvelut 
043 826 9463
henriikka.jouppila@proagria.fi

OJALA HELI
asiantuntija, 
kotieläintuotanto
043 826 9462
heli.ojala@proagria.fi

SILLANPÄÄ VILLE
asiantuntija, 
tilipalvelut
043 826 9464
ville.sillanpaa@proagria.fi



Sadonkorjuun jälkeen
on taas kalkituksen aika.
 

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

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

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

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

Kalkituslaskuri:
www.ssab.fi/kalkituslaskuri

-  POHJALAISTEN OMISTAMA KAUPPA

facebook.com/eepee.agri

Valmistaudu talveen ja tulevaan kauteen 2017!

Tilaa polttoöljy  
kätevästi netistä

eepeeöljypalvelu.fi
tai puhelimella 010 764 9600

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

SIEMENKAUPAN ENNAKKO KÄYNNISSÄ!
Hyödynnä ennakkokaupan rahtivapaus!

KONEMYYNNIN ENNAKKOKAUPPA ON NYT KUUMIMMILLAAN!

EEPEE AGRISTA MYÖS
PUUTARHA- JA HARRASTE-
ELÄINTUOTTEET!

Katso lähin myymäläsi osoitteesta: eepeeagri.fi/myymalamme

Lähellä ihmistä

lähellä 
    ihmistä

POP Pankkien maatalousasiantuntijat palveluksessasi:

ISOJOEN OSUUSPANKKI     KURIKAN OSUUSPANKKI     
KYRÖNMAAN OSUUSPANKKI     LAPPAJÄRVEN OSUUSPANKKI     LAPUAN OSUUSPANKKI

POHJANMAAN OSUUSPANKKI     SUUPOHJAN OSUUSPANKKI     TIISTENJOEN OSUUSPANKKI

Alahärmä, Evijärvi
Isojoki
Jurva, Karijoki, Teuva
Kauhajoki
Kauhava
Kristiinankaupunki
Kurikka
Kyrönmaa, Kokkola 
ja Laihia
Lappajärvi
Lapua
Seinäjoki
Tiistenjoki
Ylihärmä, Ylistaro
ja Kortesjärvi  

Broo Anna-Maija
Forsman Sami
Luoma Tarja
Peräkorpi Jarmo
Orrenmaa Pauli
Ingves Ann-Christine
Rinta-Homi Taina
Jantunen Väinö

Lantela Pentti
Suokko Marko
Yli-Kuivila Mikko
Peurala Päivi
Hietamäki Jarmo

040 084 9507
040 670 3252
020 166 6254
020 166 6261
050 5175475

020 166 6592
020 164 5022
040 650 0464

020 749 5309
06 433 9414
06 421 3714
06 433 7400

050 386 5779

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@poppankki.fi


