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itua 4 • 2009
Etelä-Pohjanmaa

PÄÄKIRJOITUS  MITÄ KUULUU?

PARI SANAA KANNESTA

Kauemmas 2050 sihdaten ….

ÄÄNESTÄ!

MITÄ KUULUU?

Mitä kuuluu 
Tuula Mäki-Fränti?

Kuka? Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalous-
naisten johtokunnan uusi puheenjohtaja 
(1.1.2010 alkaen). 
43-vuotias kortesjärveläinen (Kauhava)
Mielenkiinnon kohteet? Opiskelu: opiskelee 
parhaillaan tiedottajaksi Markkinointi-insti-
tuutissa, suorittaa samalla kauppatieteiden 
opintoja. Vapaa-aikanaan aktiivinen yhdistys-
toimija, joka lukee ja nauttii musiikista.

Paimenkoira työkoirana on vielä harvinaisuus eteläpohjalaistiloilla. 
Jos tilalla ei ole omaa työkoiraa, karanneitten nautojen kotiin tuomi-
sessa voi apua kysyä paimenkoirayhdistykseltä. Paimenkoirat eivät 
kuitenkaan sovellu käytettäväksi koiriin tottumattomien nautojen 
kanssa pienessä tilassa, kuten käsittelykujassa.
Kannen kuvassa tuttujen lehmien kanssa työskentelee Riina. Riina 
on varsinainen taituri paimentamistyössä, eikä kaihda suurienkaan 
eläinlaumojen siirtämistä paikasta toiseen. Lue lisää sivulta 11.

 

ProAgria Etelä-Pohjanmaan Edustajiston vaalit 

käydään juuri nyt.

Trahteeri on lounas- ja tilaus-
ravintola, joka toimii Etelä-
Pohjanmaan Elinkeinotalolla 
Seinäjoella. Syysloman aikana 
Trahteeriin rakennettiin uutta 
ilmettä niin ravintolasaliin 
kuin ruokalistan sisältöönkin. 
Muutokset tehtiin asiakkail-
ta kerätyn asiakaspalautteen 
perusteella. Uudistus näkyy 
muun muassa runsaana sa-
laattipöytänä, jota on hankala 
ohittaa. 

Oman maakunnan 
antimia
Trahteerissa nostetaan tuon 
tuosta esiin maakunnan omia 

tuotteita. Ensimmäisenä esit-
telyyn pääsi Kaffiino, joka on 
härmäläinen kahvipaahtimo. 
Tuotenostoon kuuluu, että 
tuotteita myydään myös suo-
raan asiakkaille. Maakunnan 
oman tuotannon esiintuomi-
nen on Trahteerin toiminnalle 
luonnollista, sillä yrityksen 
omistaa ProAgria Etelä-Poh-
janmaa. Ravintola on auki 
arkisin kello 8.30 – 14.30 ja 
muulloin tilauksesta. Trahtee-
ri ravitsee talon väen ja lähi-
seudun yritysten työntekijöitä 
arkipäivisin. Lisäksi trahtee-
rataan kokouksia ja juhlia. Ra-
vintolan valtteina ovat hyvän 

ruoan lisäksi viihtyisät tilat 
ja se, että ravintolalla ei ole 
A-oikeuksia.

Lisätietoja: 
www.trahteeri.net; 
Terhi Välisalo, toimitus-
johtaja, 0400 463 129. 
terhi.valisalo@proagria.fi

Trahteeri on uudistunut, 
tule tutustumaan!

Valokuvaaja
Jarmo Vainionpää, puh. 040 569 5404, jarmo.vain@netikka.fi 
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Miksi pj luopuu tilastaan?
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Antti Siljamäki, isäntärenki

Maan hallitus yllätti kansalaiset päätöksellään, jonka mukaan Suomen ta-
voitteena on olla päästötön yhteiskunta 2050.  Tavoitteen toteutumista 
vain harva nykyisestä päättäjäsukupolvesta on silloin näkemässä. Todella 
paljon pitää joka tapauksessa tapahtua asenteissa ja käytännössä. Niin 
itsestään selvältä kun nykykansalaisesta tuntuu niin lomalennot ja nopea, 
jatkuva liikkuminen kuin myös kaikenlaisen tavaran rahtaaminen suuntaan 
jos toiseen.  

Maa- ja metsätaloudelle tai oikeammin luonnonvarojen hyödyntäjille 
päätös on todella iso. Maaseudun kasvillisuuden merkitys toisaalta hiili-
nieluna ja toisaalta energiantuottajana kasvaa. Menetelmät miten energia 
otetaan talteen ja miten käytetään tulevat kehittymään voimakkaasti kun 
niihin satsataan. Kasvu , bioprosessit ja auringon energian hyödyntäminen 
ovat arvossaan. Menetelmissä tulee olemaan iso ero, mutta maaseudun 
rooli sama kuin vielä 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Silloin maaseutu 
viimeksi oli energiantuottajaroolissa, kun haloilla lämmitettiin myös kau-
punkikiinteistöt ja heinä hevosen kautta liikutti pitkälti koko yhteiskuntaa. 
Maaseudulla on tulevaisuutta.

…. lähemmäs katsoen kWh/1000 kg.
Energian hinnan ennustetaan nousevan selkeästi tulevaisuudessa. Vaikka 

ei hallituksen kauaskantoisiin tavoitteisiin uskoisikaan, niin oma kukkaro 
tulee vaatimaan uudenlaista terästäytymistä maatalouden oman energiate-
hokkuuden parantamiseen.

”Mitä mittaat sitä voit parantaa” on ollut vanha tunnuslause tuotosseu-
rannalle.  Samasta mittaamisen aloittamisesta lähtee liikkeelle energian käy-
tön tehokkuuden parantaminen.

Lähivuosina ProAgrian asiantuntijat tekevät maatiloille energiasuunnitel-
mia. Suunnitelman tavoitteena on saada selville paljonko energiaa kuluu 
tuotettua maito-/liha-/vilja-/perunakiloa kohti. 

Kun energiasuunnitelmia on jonkin aikaa tehty, niin isäntä ja emäntä voi-
vat miettiä tilansa menestymistä tuotostason lisäksi myös energiatehokkuu-
den kannalta: ”Meillä lehmien tuotos ei näytä eroavan tavallisesta tasosta, 
mutta mistähän johtuu, että  energiaa kuitenkin kuluu 1000 litraa kohti 100 
kWh enemmän kuin maakunnan keskiarvo?” 

Sen jälkeen onkin syytä miettiä sekä lyhyellä katsannolla että pitemmällä 
sihdillä, mitä pitää tehdä.

ProAgria Etelä-Pohjanmaa 
kehittää lammas- ja vuohiti-
loja hankkeella vuoden 2012 
syyskuuhun asti.  Monipuoli-
nen Lammas ja Vuohi -koulu-
tushankkeen kohderyhmänä 
ovat Etelä-Pohjanmaan, Poh-
janmaan, Keski-Pohjanmaan 
ja Keski-Suomen lammas ja 
vuohitalouden parissa toimi-
vat tilat. Alueella lammastiloja 
on 190 ja vuohitiloja 20.

Tavoitteena on parantaa 
lammas- ja vuohitilojen toi-
mintamahdollisuuksia ja 
kannattavuutta. Talouden 

seuranta ja uusien toimintata-
pojen löytäminen laajenevilla 
tiloilla parantaa tilojen tuotan-
toedellytyksiä. Eläinten terve-
ys ja hyvinvointi sekä eläinai-
neksen kehittäminen antavat 
edellytyksiä kannattavalle 
tuotannolle. Lampaan moni-
puolisuuden huomioiminen 
lisää lampaasta saatavia tuloja. 
Lammastuotantoketjun toimi-
vuuden parantamisen avulla 
kuluttajille saadaan riittävästi 
hyvälaatuista karitsanlihaa.

Tiloille tullaan tarjoamaan 
hankkeen aikana erilaisia 

koulutuksia. Pääpiirteittäin 
koulutusten teemat jakautu-
vat tehokkaaseen tuotantoon, 
monipuoliseen lampaaseen ja 
otsikon herkkua markkinoille 
alle. Koulutukset käynnistyvät 
kevättalvella.
 
Lisätietoja: 
Milla Alanco, 040 706 0558, 
milla.alanco@proagria.fi

Lammas- ja vuohihankkeessa kehitetään 
tilojen kannattavuutta

Trahteeri uudistui. Hannele Laurila ja Heli Koivuniemi luotsaavat Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-
talon omaa ravintolaa nyt uudella ilmeellä ja entistä monipuolisemmilla maakunnan antimilla.

Kortesjärveläinen Tuula Mäki-Fränti on uuden edessä. 
Vuoden vaihteessa aktiivinen maa- ja kotitalousnainen 
ryhtyy luotsaamaan Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotita-
lousnaisten johtokuntaa puheenjohtajan pallilta. Mitä 
uudelle puheenjohtajalle kuuluu?

- Mielenkiinnolla odotan uutta tehtävää. Arvostan 
maa- ja kotitalousnaisten toimintaa, itse olen ollut 
kymmenisen vuotta mukana maa- ja kotitalousnaisis-
sa. Naiset tuovat kyliin elämää sekä tukevat toinen 
toistaan elämän iloissa ja suruissa. Kun itse aikanaan 
muutin Kortesjärvelle, tutustuin naisten kautta paikal-
lisiin ja sain vinkkejä erilaisiin mieltä askarruttaviin 
kysymyksiin, Tuula Mäki- Fränti muistelee ja maalai-
lee maa- ja kotitalousnaisten tulevaisuutta.

- Maa- ja kotitalousnaisten toiminnan jatkuvuuden 
vuoksi mukaan on saatava nuorempaakin väkeä. Sii-
nä on haastetta! Tässä haasteessa Martat ovat onnis-
tuneet etelässä. Jollakin keinolla meidänkin on siinä 
onnistuttava. Mukaan ovat tervetulleita kaikki. Maa- ja 
kotitalousnaisissa yhdessä oppiminen, kokemusten ja 
verkostojen luominen on hieno juttu. Toisin kuin mo-
net ulkopuoliset ajattelevat, yhä enemmän on mukana 
naisia, joilla ei ole sidoksia maatalouteen. Nelihenki-
sen lapsikatraan äiti Tuula Mäki-Fränti on kiertänyt 
Suomea ja piipahtanut Englannissakin ennen Kor-
tesjärvelle miehen kotitilalle asettumistaan. Uuden 
luominen on tälle naiselle tuttua, sillä Englannissa 
vietettyjen vuosien jälkeen Tuula Mäki-Fränti oli mu-
kana avaamassa englanninkielistä leikkikoulua pää-
kaupunkiseudulle. Kun naisen taustoja ja mielenkiin-
non kohteita kuuntelee, kuulija huomaa pian olevansa 
tekemisissä todellisen kehittäjän kanssa. Siitä puhuvat 
omaa kieltään muun muassa ne kehittämishankkeet, 
joiden toteuttamisessa Tuula Mäki-Fränti on ollut mu-
kana nykyisellä kotiseudullaan.
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viljelijänä 1987. Takana oli mo-
lemmilla muutama vuosi palk-
katyötä pääkaupunkiseudulla. 
Tilalla oli silloin 20 emakkoa. 
Kolmen laajennuksen jälkeen 
nykyinen satelliittisikalan 
porsitusmäärä vastaa noin 
110 - 120 emakon menestyvää 

- Uskon maatalouteen. Sillä 
on varmasti tulevaisuutta Suo-
messa ja Etelä-Pohjanmaalla. 
Pitkällä tähtäimellä näkymät 
ovat vielä paremmat. Luon-
nonvarojen  hyödyntäminen 
on kova juttu jatkossa ener-
gia- ja ilmastokysymysten 
johdosta.

Tulppa auki?
Vaikka Olavi on hyvin järki-
peräisesti ratkaisuaan mietti-
nyt, niin sen verran tunnetta 
Lipastintien tilaa kohtaan on, 
että muutto muihin maisemiin 
on melko varmaa.

- Vois olla vaikea ajella päi-
vittäin tilan ohi, ja mietiskellä, 
mitä tilalla nyt tehdään. Mut-
ta maatalouden parissa haluan 
jatkossakin tehdä töitä tavalla 
tai toisella. Tarjouksia otetaan 
vastaan. 

- Myynti-ilmoituksen joh-
dosta monet ovat kertoneet 
miettineensä samantyyppistä 
ratkaisua. Kait tässä tuli joku 
tulppa aukaistua. 

- Vielä (haastattelu 27.10)  
tilaa ei kuitenkaan ole myyty, 
ja sekin vaihtoehto on, että jos 
ei kauppoja synny, niin sitten 
jatketaan.

ROHKEA VALINTA

Antti Siljamäki

Otsikon pohdinta ei 
ole tyystin outo ajatus 
kurikkalaiselle Olavi 
Kuja-Lipastille. Siitä 
huolimatta Olavi pää-
tyi vaimonsa Seijan 
kanssa ennakkoluulot-
tomaan lopputulok-
seen: laittaa toimiva, 
täydessä lyönnissä 
oleva sikatila myyntiin.

- ”Emme ole konkurssissa, 
emme eroa, kumpikaan meistä 
ei ole vakavasti sairas, emme-
kä kumpikaan ole ratkenneet 
juomaankaan” toteaa Olavi 
aprikoidessaan naurusuin 
arvailuja, jotka tilan myynti-
ilmoitus on saattanut nostaa. 
Harkitsevaisen miehen ole-
muksessa voi havaita jopa 
tiettyä levollisuutta nyt, kun 
tilan myynti-ilmoitus on te-
kemässä todeksi yhtä elämän 
saranakohtaa. 

Mistä siis on kysymys, kun 
agronomi ja ProAgria Etelä-
Pohjanmaan hallituksen pu-
heenjohtaja myy tilansa?

- Tilan myyminen on monen 
vuoden pohdinnan tulos.  Kes-
keinen asia tähän tulokseen 
päätymisessä on motivaation 
hiipuminen. Motivaatio ei ole 
hiipunut maatalouteen, vaan 
henkilökohtaiseen tilantee-
seemme kytkeytyen. Olemme 
lapseton pari. Kun koko tilan-
pidon ajan olemme kehittäneet 
tilaa, niin viimeisten vuosien 
aikana on noussut väistämättä 
huulille kysymys siitä, miten 
jatkamme?

Myynnillä tilan kehitys 
jatkuu
Olavi ja Seija aloittivat 

”Tykkään 
maatilan työstä, 

enkä kadu 
tippaakaan 
viljelijäksi 

ryhtymistä.”

”Mitähän kylälääsetkin ajatteloo”

sikatilaa. Kaikki rakennukset 
on uusittu. Ulkopuolisen on 
helppo nähdä, että paikat ovat 
kunnossa. Työn jälki näkyy.

- Maatalouteen ja yritystoi-
mintaan kuuluu tietty sisään-
rakennettu lainalaisuus; joko 
kehität ja investoit tai vähitel-
len ennallaan pitämisen kaut-
ta jäähdyttelet ja luovut.  Tämä 
voi tuntua kovalta, mutta näin 
se vain pakkaa olemaan. Täl-
läkin tilalla pitäisi taas tehdä 
päätöksiä tulevista kehitys-
suunnista. Kun tilamme joka 
tapauksessa aikanaan myytäi-
siin ulkopuolisille, emmekä 
itse näe järkeväksi investoida 
ja kehittää tilaa omien voimi-
emme vähitellen kääntyessä 
laskusuuntaan, niin miksei 
myydä nyt, kun tila on kun-
nossa ja joku toinen voi jatkaa 
sen kehittämistä.

- Olen erityisen iloinen siitä, 
että ensimmäiset ostajakandi-
daatit ovat toteuttamassa juuri 
tätä ajatusta: tilamme voi olla 
jollekulle se paikka, missä he 
voivat kehittää toimintaansa.

Jäähdyttely ei innosta
- En osaisi ottaa sikalan 

pitoa ja tilan hoitoa löysin 

rantein. Haluan hoitaa hom-
man hyvin. Jäähdyttely ja 
tilan vähittäinen alasajo ei 
kiehdo millään tavalla. Sekin 
vaihtoehto kun tietysti olisi 
olemassa, ja tiedän hyvin, että 
meidän ratkaisumme on hyvin 
epätavallinen juttu.

- Tykkään maatilan työstä, 
enkä kadu tippaakaan vilje-
lijäksi ryhtymistä. Olemme 
Seijan kanssa todenneet, että 
olemme saaneet hyvän toi-
meentulon maataloudesta. 
Tuskin muualta olisimme 
saaneet sen kummempaa. On 
saatu henkisesti paljon elämän 
kokemuksina. Otettu haasteita 
ja saatu hommat luistamaan. 

- Tilan myynnissä en koe 
mitään epäonnistumista. En 
ole tympääntynyt maatalo-
uteen, vaikka viime vuodet 
ovatkin olleet sikataloudessa 
rassaavia. Tämä vaihe on vain 
nyt läpikäyty. 

Maatalous kova juttu
Olavi toteaa, että Maaseutu-
keskuksen/ProAgrian luot-
tamustehtävä on ollut hyvin 
mieluinen. Hän toivoo, ettei 
hänen ratkaisusta vedettäisi 
vääriä johtopäätöksiä: 

Kohti uutta. Olavi Kuja-Lipasti on tehnyt elämäntyönsä sikatilallisena Kurikassa. Nyt tila on myynnissä ja tulevaisuus avoinna.
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KEHITÄT TILAASI

www.proagria.fi/ep > tapahtumat

Marraskuu
16.11 Karjan hyvä hedelmällisyys, Alavus

Tiina Soisalo 040 502 5590

 

17.11 Eläinaines ja terveyspäivä emoleh-

mätilallisille, Seinäjoki

Urpu Tanner 040 184 8166

 

17.11 Parsinavetan peruskorjaus- ja 

laajennuspäivä, Kauhava

Johanna Mäntyharju 040 512 1901

 

19.11 Karjan hyvä hedelmällisyys, Jalas-

järvi

Tiina Soisalo 040 502 5590

 

19.11 Turvallinen lihanautojen käsittely ja 

hoito, 2.päivä, Ilmajoki

Urpu Tanner 040 184 8166

 

20.11 Parsinavetan peruskorjaus- ja laa-

jennuspäivä, Alavus

Johanna Mäntyharju 040 512 1901

 

23.11 Parsinavetan peruskorjaus- ja laa-

jennuspäivä, Teuva

Johanna Mäntyharju 040 512 1901

 

Joulukuu
1.12 Investointipäivä maito-, lihanauta- ja 

emolehmätiloille, Seinäjoki

Kaija Ala-Luukko 040 832 3521

 

3.12 Naudanlihan tuotantopäivä, 

Seinäjoki

Urpu Tanner 040 184 8166

4.12 Ketjuinformaatio miten se toimii 

vuoden alusta? Emolehmä-, naudanliha- ja 

maitotiloille, Seinäjoki

Ulla-Maija Leskinen 040 504 5591

8.12 Kotimaiset valkuaiskasvit sikatilalla

Marja-Leena Perälä 0400 166 200

8.12 Naudan ensiapu, 2.päivä, Seinäjoki

Sari Perälä (lypsylehmät) 040 353 6634, 

Urpu Tanner (emolehmät) 040 184 8166

 

18.12 Luomumaidon tuotantokatsaus – 

Siirtäisinkö lehmät luomuun, Seinäjoki

Ulla-Maija Leskinen 040 504 5591

Vilja 5000 päivä tulossa joulukuussa,

Seinäjoki

Henri Honkala 040 827 7100

PIENRYHMÄKOULUTUKSIA
Järjestetään seuraavista teemoista. Toteutuminen 

edellyttää kolmelta tilalta osallistumista.

Järjestetään seuraavista teemoista. Toteutuminen 

edellyttää kolmelta tilalta osallistumista.

16.11 Tilatutustuminen lypsyrobottitilaan – 

lypsyasemapihaton muuttaminen lypsyrobotti-

pihatoksi, 20 e+alv.

Johanna Mäntyharju 040 512 1901

17.11 Rakenneominaisuudet jalostuksessa, 

Evijärvi

Tiina Soisalo 040 502 5590

17.11 Rakenneominaisuudet jalostuksessa, 

Soini Tiina Soisalo 040 502 5590

30.11 Tilatutustuminen ja lypsy lypsyasemalla,

20 e+alv. Johanna Mäntyharju 040 512 1901

1.12 Kehitän eläinainesta – Karjasilmä, Töysä

Sari Perälä 040-353 6634

8.12.2009 Sikatilan ruokinta, Seinäjoki, 20 

e+alv. Tilojen rehutiedoista tehdään opti-

mointeja ja vertaillaan erilaisia ruokintavaih-

toehtoja. Toimita tiedot etukäteen:

juha.peltokangas@proagria.fi

Juha Peltokangas 0400 264 448

15.12.2009

Tilatutustuminen lypsyrobottitilaan – lypsy-

asemapihaton muuttaminen 

lypsyrobottipihatoksi

Johanna Mäntyharju 040 512 1901

Tulossa joulukuussa Välikasvatus toimimaan, 

Seinäjoki, Kouluttajana eläinlääkäri 

Mari Tähti

Pienryhmä sisältää kaksi koulutusiltaa (20 e€ 

+ alv.) sekä eläinlääkärin ja sikatilaneuvojan 

yhteisen tilakoulutuskäynnin (150 €e + alv.)

Kouluttajana toimii ell Mari Tähti HY

Juha Peltokangas 0400 264 448

Koulutuspäivän hinta  20 e/henk. + 
alv. E-P:n ulkopioliset 30 e/henk. + alv.
Pienryhmäkoulutuksen hinta 30 e/
henk. + alv. E-P:n ulkopuoliset 45 e/
henk. + alv.
Ilmoittautuminen (06) 416 3400, 
www.proagria.fi/ep > tapahtumat

Haluatko siemenviljelijäksi?
Etsimme uusia sopimusviljelijöitä kasvuvoimaisille 

Europlantin uutuuslajikkeille.
www.finpom.com • p. 041 544 2011
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EDUSTAJISTON VAALIT EDUSTAJISTON VAALIT

Seutukunta/jäsenalue:
  
KAUHAVA
Valitaan 6 edustajiston jäsentä + 6 henkilökohtaista varajäsentä.
Kauhavan ehdokaslistat, ehdokkaat ja ehdokkaiden vaalinumerot

Lista A

2.    Sjöblom Marjo  lähihoitaja/emäntä Kauhava
3.    Hautamäki Jarmo  maanviljelijä  Kauhava
4.    Paavola Pekka  maanviljelijä  Kauhava
5.    Sippola Jarkko  maanviljelijä  Kauhava

Lista B

6.    Penttala Marjo  emäntä   Kauhava
7.    Knuuttila Tuula  emäntä   Kauhava
8.    Näsi Raimo   maanviljelijä/yrittäjä Kauhava
9.    Hakomäki Juha  maanviljelijä  Kauhava

Lista C

10.  Sippola Anssi  maanviljelijä  Kauhava
11.  Lilja Rami   maanviljelijä  Kauhava
12.  Lehtimäki Eija  maanviljelijä  Kauhava

  
SEINÄJOEN SEUTU. Kunnat: Ilmajoki, 
Jalasjärvi, Kurikka, Lapua, Seinäjoki

Valitaan 16 edustajiston jäsentä + 16 henkilökohtaista varajäsentä.
Seinäjoen seudun ehdokaslistat, ehdokkaat ja ehdokkaiden vaalinumerot

Lista A

13.  Ristiluoma Leena  emäntä   Kurikka
14.  Metsäranta Juha  maanviljelijä  Kurikka
15.  Hakala Heli   emäntä   Kurikka

Lista B

16. Jouppila Anne-Mari  emäntä/yrittäjä  Ilmajoki
17.  Ojala Anne   maatalousyrittäjä  Ilmajoki
18.  Yli-Hannuksela Lauri   maanviljelijä/agrologi Ilmajoki
19.  Noppa Maarit  maidontuottaja/mv Ilmajoki
20.  Saunamäki Juhani  työtekn./eläkeläinen Ilmajoki
21.  Lahti Eeva   emäntä   Ilmajoki
22.  Sihto Olli   maanviljelijä  Ilmajoki
23.  Heikkilä Marko  maatalousyrittäjä  Ilmajoki
24.  Nikkola Juha   maatalousyrittäjä  Ilmajoki
25.  Haapala Jussi   maanviljelijä  Ilmajoki
26.  Yli-Karjanmaa Kyösti  maatalousyrittäjä  Ilmajoki
27.  Mäki-Latvala Leena  emäntä   Ilmajoki
28.  Ojala Tero   maanviljelijä  Ilmajoki

Lista C

29.  Myllykoski Minna  sairaanhoitaja, emäntä Lapua
30.  Muilu Anssi   maanviljelijä  Lapua
31.  Ulvinen Ilpo   maanviljelijä  Lapua
32.  Yli-Koski Aira  emäntä   Lapua
33.  Hirvelä Sari   emäntä   Lapua
34.  Erkkilä Timo   maanviljelijä  Lapua

Lista D

35.  Heikkilä Esa   maanviljelijä  Seinäjoki
36.  Rajamäki Hannu  agrologi/maanviljelijä Seinäjoki
37.  Pärnänen Satu  maidontuott./agrol.amk Seinäjoki
38.  Hippi Visa   maatalousyrittäjä  Seinäjoki
39.  Rajala Seppo   maidontuottaja  Seinäjoki
40.  Kitinoja Alpo   DI, maanviljelijä  Seinäjoki
41.  Ylinen Hannu  maatalousyrittäjä  Seinäjoki
42.  Hantula Outi   maatalousyrittäjä/agrol. Seinäjoki
43.  Latvala Vesa K  agronomi, maanviljelijä Seinäjoki

Lista E

44.  Kytölä Kai   maanviljelijä/agrologi Jalasjärvi
45.  Huttunen Petri  maanviljelijä/agrologi Jalasjärvi
46.  Alajoki Jarmo  maaseutuyrittäjä  Jalasjärvi
47.  Koivisto Heikki  maanviljelijä  Jalasjärvi
48.  Vuorela Liisa      maatalousyrittäjä  Jalasjärvi

SUUPOHJA
Kunnat: Isojoki, Karijoki, 
Kauhajoki, Teuva 

Valitaan  7 edustajiston jäsentä + 7 henkilökohtaista varajäsentä.
Suupohjan ehdokaslistat, ehdokkaat ja ehdokkaiden vaalinumerot

Lista A

49.  Ojanperä Marja-Leena maanviljelijä  Teuva
50.  Koski Sauli       maanviljelijä  Teuva
51.  Rintakomsi Matti maanviljelijä  Teuva
52.  Kaleva Seppo maanviljelijä  Teuva

Lista B

53.  Junttila Jukka       maanviljelijä  Isojoki
54.  Pitkäranta Ulriikka maatalousyrittäjä  Isojoki
55.  Viitikko Erkki maatalousyrittäjä   Karijoki
56.  Luoma Seppo maanviljelijä  Karijoki

Lista C

57.  Koskela Päivi       emäntä   Kauhajoki
58.  Keski-Vakkuri Timo maanviljelijä  Kauhajoki
59.  Kurjenluoma Juhani toimialajohtaja  Kauhajoki
60.  Koivumäki Marja-Leena emäntä  Kauhajoki
61.  Väljä Marko       maanviljelijä  Kauhajoki
62.  Haapakangas Markku  maanviljelijä  Kauhajoki
63.  Niemi-Aro Tuula emäntä   Kauhajoki

KYRÖNMAA
Kunnat: Isokyrö, Laihia, 
Vähäkyrö
Valitaan 3 edustajiston jäsentä + 3 henkilökohtaista varajäsentä.
Kyrönmaan ehdokaslistat, ehdokkaat ja 
ehdokkaiden vaalinumerot

Lista A

64.  Hakala Anne  maatalousyrittäjä  Vähäkyrö
65.  Lehtimäki Ari maatalousyrittäjä  Vähäkyrö
66.  Hyppönen Päivi maatalousyrittäjä  Isokyrö

Lista B

67.  Kuusisto Mika maanviljelijä  Laihia
68.  Viianen Pasi  maanviljelijä  Laihia

JÄRVIALUE
Kunnat: Alajärvi, Evijärvi, 
Lappajärvi, Soini, Vimpeli, 
Alavus, Kuortane, Töysä, Ähtäri

Valitaan  8 edustajiston jäsentä + 8 henkilökohtaista varajäsentä.
Järvialueen ehdokaslistat, ehdokkaat ja 
ehdokkaiden vaalinumerot

Lista A

69.  Sillanpää Markku maanviljelijä  Alajärvi
70.  Leikkari Pasi  maanviljelijä  Alajärvi
71.  Levijoki Kalervo maanviljelijä  Alajärvi

Lista B

72.  Vasikkaniemi Tanja maaseutuyrittäjä  Ähtäri
73.  Kankaanpää Juha maanviljelijä  Ähtäri
74.  Suojaranta Juhani lehtori/maanviljelijä Ähtäri

Lista C

75.  Teikari Arja   emäntä   Kuortane

76.  Mäyry Esa   maatalousyrittäjä  Kuortane

Lista D

77.  Ahopelto Kimmo  maanviljelijä  Lappajärvi
78.  Hurmerinta Timo  maanviljelijä  Vimpeli
79.  Vinkanharju Esa  maanviljelijä  Lappajärvi
80.  Sironen Matti  maanviljelijä  Evijärvi

Lista E

81.  Vuoriluoma Ari  maanviljelijä  Alavus
82.  Järvinen Sami  maanviljelijä  Alavus

Lista F

83.  Alatalo Matti   maanviljelijä  Soini
84.  Korpela Terho  maanviljelijä  Soini
85.  Kantola Juha   maanviljelijä  Soini

Kiitos ehdokkaille!

On äänestyksen aika!

PARSINAVETAN 
PERUSKORJAUS- 

JA LAAJENNUSPÄIVÄ
tiistai 17.11.2009 kello 10.00 – 15.00 Kauhava Yrittäjäopisto, Kauppatie 
109, luokka 308, 3. krs; perjantai 20.11.2009 kello 10.00 – 15.00 Alavus 
Hotelli Ravintola Puustelli, Järviluomantie 4; maanantai 23.11.2009 
kello 10.00 – 15.00 Teuva Teuvan aikuiskoulutuskeskus, Rasintie 1 A

OHJELMA

10.00 Erilaisia parsinavetan laajennus- ja korjausvaihtoehtoja
Olavi Koskimäki, Maitosuomi/Johanna Mäntyharju, ProAgria 
10.30 Peruskorjauksen ja laajennuksen rahoitus
Laila Luoma, Etelä-Pohjanmaan TE-keskus
11.30 Kahvi 
12.00 Peruskorjauksen ja laajennuksen järkevä toteuttaminen
Timo Korpela, ProAgria Etelä-Pohjanmaa
13.00 Parsinavettaan tutustuminen,
- Kauhavalla (Kortesjärvellä) valmistunut 2003 laajennus 2009, hännät vastakkain, 
lypsylaitteisto SAC,  kuivalanta, rehunjako pienkuormain ja sukkularuokkija (täys-
rehu)
- Alavus, valmistunut 2007,  hännät vastakkain, lypsylaitteisto DeLaval, verhoseinät, 
- Teuva, valmistunut 2007, hännät vastakkain, lypsylaitteisto ja kalusteet  DeLaval, 
rehunjako pienkuormain
14.30 Loppukeskustelu ja yhteenveto 

Päivä on osa ProAgria Etelä-Pohjanmaan Maito-hanketta.

Lisätietoja Johanna Mäntyharju p. 040 512 1901
Ilmoittautumiset 13.11.2009 mennessä, 040 706 3386, 
koulutus.ep@proagria.fi, www.proagria.fi/ep > tapahtumat
Koulutuspäivän hinta 20 €/ hlö + alv, E-P:n ulkopuoliset 
30 euroa/ hlö + alv.   

Evijärven, Ilmajoen, Härmän Seu-
dun ja Hirvijärven Osuusmeijerit  
ALUEEN KUNNAT

Väinö Kuoppala
vaalilautakunnan puheenjohtaja

P roAgria Etelä-
P o h j a n m a a n 
edustajiston vaa-
lien 2009 ensim-
mäinen vaihe 

on onnellisesti takanapäin. 
Vaalien ehdokasasettelu on 
päättynyt ja vaaleihin saatiin 
19 listaa, joissa yhteensä 84 
hyvää ehdokasta, kuten tässä 
lehdessä esitellään. Ehdokkai-
ta löytyi tasaisesti eri puolilta 
maakuntaa. Lämpimät  kiitok-
set jo tässä vaiheessa jokaisel-
le ehdokkaaksi ryhtyneelle. 
Vain näin voimme turvata 
toimivan demokratian omassa 
järjestössämmekin. 

Nyt on äänestäjien 
vuoro toimia

Vaalit toimitetaan nyt kolman-
nen kerran postiäänestyksenä. 
Olimme tässä asiassa maa-
kunnassa ihan ensimmäisten 
joukossa. Nyt postiäänestys 
on enemmänkin sääntö kuin 
poikkeus. Se on hyvä tapa hoi-
taa valinta ihan oman tuvan tai 
keittiön pöydän ääressä. Vaali-
aineisto lähtee postiin 9.11. ja 
äänestys alkaa 13.11. ja päättyy 
27.11. Varminta on hoitaa asia 
heti aineiston saavuttua.  Ko-
kemuksesta tiedämme, että ai-
neistoilla on taipumus hukkua 
muutaman päivän kuluessa. 

Vaaliaineiston mukana on 
tarkat ohjeet, miten äänestys 

tapahtuu. Nyt voi äänestyksen 
yhteydessä osallistua myös 
mukavien palkintojen arvon-
taan. Vaalilautakunnan pu-
heenjohtajana voin vakuuttaa, 
että vaikka äänestys- ja arpali-
put tulevat samassa isommas-
sa kirjekuoressa, niin kuoren 
sisällä oleva suljettu äänes-
tyskuori otetaan heti omaan 
kasaansa ja arpalipukkeet 
omaansa. Äänestyssalaisuus 
on rikkomaton. Hyvää syksyä 
ja vilkasta postiliikennettä 
vaalien merkeissä!

Vaalipostin mukana saat ar-
vontalipukkeen, jolla voit voit-
taa kirkasvaloherätyskellon, 
lahjakortin Ravintola Almaan 
sekä lahjakortteja koulutuk-
siimme. Onnea arvontaan!
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kokoontunut omaehtoisesti 
virkistäytymään, milloin syn-
tymäpäivien tai muiden syi-
den takia. 

Myös tilan isäntä Aulis pi-
tää tärkeänä omasta kunnosta 
ja terveydestä huolehtimista. 
Varsinkin homepölyvasta-
aineiden löytyminen veriko-
keissa on saanut isännän en-
tistä tarkemmin käyttämään 
suojaimia. 

TYÖTERVEYSHUOLTO ENERGIA

Marja-Leena Perälä
Kotieläinagrologi

O nko tilan-
ne mukana 
työterveys-
huollossa? 
Työterveys-

huolto on ajattelemisen ar-
voinen asia, sillä sen tavoit-
teena on taata terveellinen 
ja turvallinen työympäristö. 
Työterveyshuollolla myös 
ennaltaehkäistään työhön 
liittyvien sairauksien  ja tapa-
turmia sekä edistetään työ- ja 
toimintakykyä. 

Monia työterveyshuoltoon 
kuuluvia tiloja on pystytty 
auttamaan myös elinkeino-
tuen avulla. Melalle osoitetut 
hakemukset apuvälineistä 
tuottavat aika ajoin myöntei-
sen päätöksen. Ainakin lyp-
sykiskoja, pienkuormaimia, 
rehunjakovaunuja, sukkula-
ruokkijoita ja ilmaistuimia on 
alueellemme avustettu. 

Liittyäksesi viljelijöiden 
työterveyshuoltoon ota yhteyt-
tä omaan terveyskeskukseesi, 
Melan asiamieheen tai ProAg-
rian neuvojaan. Tyytyväisiä 
työterveyshuollon käyttäjiä on 
ympäri toimialuettamme. 

Sinikka ja Ville Saari, 
Lapuan Tiistenjoki, 
asiakkaina työterveys-
huollossa kymmenen 
vuoden ajan.

Alkuperäistä motiivia työter-
veyshuoltoon liittymiseen en 
enää muista, mutta epäilen et-
tä varmasti Mata-maksun 20% 
alennus oli yksi asiaan vaikut-
tava tekijä, Sinikka muistelee.
 Samoihin aikoihin syntyi en-
simmäinen lapsemme, joten 
myös maatilan turvallisuus 
lapsien kasvupaikkana on 
tuolloin ollut mielessä.

Tilalle on tehty liittymisen 
jälkeen kolme tilakäyntiä, 
joilla työolosuhteita ja –paik-
koja on kartoitettu, katsottu ja 
kierrelty. 

Itselleni on jäänyt parhaiten 
mieleen edellinen tilakäynti, 

HUOLLA 
ITSEÄSI,
älä vain koneitasi!

jolloin ajelimme tilalle työter-
veyshoitaja Raija Koivuluoman 
kanssa puolen yön jälkeen 
tutustuaksemme broilerien 
lastaustekniikkaan, muistelee 
jutun kirjoittaja Marja-Leena 
Perälä, joka kiertelee maakun-
nassa työterveyshuollonkin 
merkeissä.

Sekä Sinikka että Ville pi-
tävät kaikkein tärkeimpänä 
työterveyshuollon etuna parin 
vuoden välein tapahtuvia ter-
veystarkastuksia. Sairauksien 
ennaltaehkäisy ja oman ter-
veydentilan kartoitus määrä- 
ajoin on myös pariskunnalle 
tärkeä juttu. 

Tulevaa liitosta Seinäjoen 
Työterveyshuolto-Liikelaitok-
seen ja sen myötä mahdollis-
tuvaa sairaanhoitosopimuksen 
tekemistä pariskunta lupasi 
harkita. 

Lapualla lääkäritilanne on 
ollut niin hyvä, että omalle 
lääkärille on päässyt melko 
nopeasti ja päivystykseen 
kiireellisissä asioissa samana 
päivänä. 

Saaren viljelijäpariskunta 
pitää hyvänä sitä, että sivul-
linen tutustuu työpaikkaan 
työterveyshuoltokäynneillä 
määräajoin. Ihmisillähän on 
taipumus sokeutua omien 
työtapojensa suhteen. Tila-
käynnillä tehtävät mittaukset 
antavat selviä lukuja muun 
muassa valaistustehosta ja 
melutasosta, jolloin niitä voi 
verrata suosituslukuihin ja to-
deta onko tarvetta muutoksiin. 
Myös keskustelut työterveys-
hoitajan ja maatalouden asi-
antuntijan kanssa esimerkiksi 
suojaimista, saattaa antaa ajat-
telemisen aihetta.

Mervi ja Aulis 
Nieminen, Lapuan 
Lakaluoma, työterveys-
huollon asiakkaita 
lähes 20 vuoden ajan.

Olemme kuuluneet työterveys-
huoltoon heti vuonna 1987 
tapahtuneen sukupolvenvaih-
doksen jälkeen. Joitakin vuo-
sia sitten Mervi pääsi Lapuan 
ja Kauhavan työterveyshuol-
tojen yhdessä anomaan vilje-
lijöiden Aslak-kuntoutukseen 

”Työkoneet 
huolletaan 

määräajoin, 
muista huoltaa 
myös itsesi!”

Kerimäelle Herttuan kuntou-
tuskeskukseen. 
Kolme kuntoutusjaksoa Hert-
tuassa antoivat kipinää liikun-
taan ja ohjeita arjen töihin, 
työtapoihin ja ravitsemukseen, 
pohtii Mervi. 

Myöhemmin Lapuan työ-
terveyshuolto järjesti ryh-
mälle vielä seurantapäivän 
luentoineen ja liikuntatuoki-
oineen. Parasta kuitenkin on 
ollut vertaistukiryhmä, joka 
on kuntoutusjakson jälkeen 

Jari Luokkakallio
Kasvintuotantoagrologi

M a a tilalla 
e n e r g i a 
on yksi 
m e r k i t -
tävä kus-

tannustekijä.  Samanlais-
tenkin maatilojen välillä on 
suuria eroja energiakulutuk-
sessa.  Energiakulutuksen erot 
selittyvät pitkälti eri tuotanto-
muodoista, kuitenkin kahdel-
la samantyyppiselläkin tilalla 
energiakulutuksen ero voi olla 
tuhansia euroja.

Energiatehokkuus-
sopimukset tulossa
Suomi on sitoutunut energian 

Maatilan energiatehokkuus 
käytön tehostamiseen. Ener-
giatehokkuussopimusten taus-
talla on EU:n palveludirektiivi 
energian käytön tehostamises-
ta. Ohjelma on käynnistynyt jo 
teollisuudessa ja kuntasektoril-
la.   Maatalouden osalta ohjel-
ma käynnistyy syksyn aikana. 
Maa ja metsätalousministeriön 
valmisteleman ohjelman nimi 
on maatilojen energiatehok-
kuussopimukset.  Järjestelmä 
on vapaaehtoinen.  Ohjelman 
tavoitteena on tehostaa maati-
lojen energiankäyttöä ja lisätä 
maatilojen uusiutuvan energi-
an käyttöä. 

Käynti tilalla
Energiatehokkuussopimuk-
seen sisältyy neuvontakäynti, 

jossa kartoitetaan tilan energi-
an kulutus.

Kartoitustyön pohjalta an-
netaan suosituksia tilan ener-
giankäytön tehostamiseen.  
Tilan kannalta oleellisinta on 
se, että energiankäytön tehos-
tamisen myötä tavoitteena on 
löytää ratkaisuja, jotka alen-
taisivat tilan tuotantokustan-
nuksia.  Energiasuunnitelman 
laadintaa on maksullinen. Sii-
hen saa kuitenkin saa tukea 
MMM:n kautta. Kuitenkaan 
tätä kirjoittaessa tarkkoja  pro-
sentti tai euromääriä ei ole 

Maa- ja kotitalousnaiset

K ahden minuutin 
suihku kymmenen 
minuutin sijaan 

säästää lämmintä vettä noin 
100 litraa ja asteen pudotus 
huonelämpötilassa tekee vii-
den prosentin säästön läm-
pölaskuun. Vaikka teot ovat 
pieniä, toistuvasti tehtynä 

Energian säästäminen on helppoa
ne vaikuttavat jokaisen omaan 
energiankulutukseen. 

Energiansäästöllä euroja on 
maa- ja kotitalousnaisten en-
si vuoden järjestökampanja. 
Kampanjan aikana osallistujat 
saavat käytännön esimerkkejä 
ja vinkkejä Energiansäästöpas-
sista ja Joka naisen energian-
säästöoppaasta. Valmiiksi on 
ideoitu kahdeksan erilaista 

energiaan liittyvää tapahtu-
maa. Yhdessä selätetään ko-
din energiasyöpöt, kokkail-
laan energiataloudellisesti, 
säilötään säästäen ja opetel-
laan ajamaan polttoainetta 
säästävästi. 

Nyt joukolla mukaan
Energiansäästöpassit ja Joka 
naisen energiansäästöoppaat 

toimitetaan yhdistyksille, 
jotka ilmoittautuvat mukaan 
kampanjaan. Ilmoittautu-
misen yhteydessä kerrotaan 
myös, mitä tapahtumia yhdis-
tys haluaisi järjestää. Ilmoit-
tautua voi lomakkeella, joka 
on postitettu kaikkiin yhdis-
tyksiin lokakuun yhdistyskir-
jeen mukana. Ilmoittautua voi 
myös netin kautta osoitteessa: 

www.maajakotitalousnai-
set.fi/energiansaastollaeu-
roja tai suoraan omaan 
piirikeskukseen.

Yhteistyössä mukana:
Suomen itsenäisyyden
rahasto Sitra 
ja ympäristöministeriö. 

vielä vahvistettu.
ProAgria Etelä-Pohjan-

maan neuvojista maatilan 
energiasuunnitelmia tulevat 

tekemään  Juha Mäkelä (vilja, 
sika ja siipikarjatilat sekä ko-
neurakointi) ja Minna Peltola 
(nautakarjatilat).   

   

MYEL-vakuutetun maa-
talousyrittäjän kannattaa 
liittyä työterveyshuoltoon 
ja huolehtia omasta työhy-
vinvoinnistaan. Maatalous-
yrittäjän työ on yksi riski-
alteimmista ammateista.

Maatalousyrittäjien työ-
terveyshuoltoon sisälty-
vät säännölliset yhden 
tai kahden vuoden välein 
tehdyt terveystarkastukset 
ja työolosuhteita ja vaa-
ranpaikkoja selvittävät ti-
lakäynnit. Tavoitteena on 
ennaltaehkäistä sairauksia 
ja parantaa tilojen työtur-
vallisuutta. Työterveys-
huollon kautta saa myös 
sairaanhoitoa.

Työterveyshuolto on 
maatalousyrittäjän etu

Työterveyshuoltoon voi liittyä 
terveyskeskuksissa sekä maa-
talousyrittäjien työterveys-
huoltoa hoitavilla yksityisillä 
lääkäriasemilla.

Työterveyshuollon kustannuk-
set ovat vähennyskelpoisia 
maatalousverotuksessa. Veroe-
tu koskee myös sairaanhoidon 
kustannuksia, kun sairaanhoi-
to on otettu työterveyshuollon 
yhteyteen. Maatalousyrittäjä 
maksaa työterveyshuollosta 
keskimäärin 50 - 100 euroa 
vuodessa.

Työterveyshuoltoon kuuluvat 
MYEL-vakuutetut yrittäjät 
saavat 20 prosentin alennuk-
sen maatalouden MATA-
työtapaturmavakuutuksen 

vuosimaksusta. Lokakuun 
1. päivään mennessä työ-
terveyshuoltoon liittyneet 
uudet asiakkaat saavat 
tämän alennuksen ensim-
mäistä kertaa ensi vuoden 
maksustaan. 

Lisätietoja: 
www.mela.fi  -> Työturval-
lisuus -> Työterveyshuolto

Onko valaistus kunnossa? Työterveyshoitaja Raija Koivuluoma mittaa valaistustehoa Sinikka 
Saaren työpisteellä.

Säästä. Energiansäästöllä euroja –kampanja innostaa kehittymään energiamestariksi.
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Miia Lenkkeri
Seinäjoki

Y h d eksänvuotias 
Riina-koira juok-
see tulijaa vastaan. 
Iloinen ja leikkisä 
bordercollie on 

Heikkilän emolehmätilan tär-
keä apuri. Koiran ohjauksessa 
eläimet siirtyvät paikasta a 
paikkaan b. Kuinka koira hoi-
taa paimentamisen?

- Bordercolliet paimentavat 
eläimiä katseellaan sekä liik-
keellään ja tarvittaessa näyk-
käävät eläimiä kintereestä tai 
turvasta. Jälkiä  näykkäykses-
tä ei kuitenkaan Riinan jäljiltä 
jää. Lampaat paimentuvat pel-
källä painostavalla katseella, 
mutta lehmät ovat niin kova-
päisiä että pieni näykkäys on 
joskus paikallaan, bordercol-
lieita työkoiriksi kasvattava 
Sari Heikkilä kertoo.

- Lehmät ja koira eivät ole 
tilalla kavereita, vaan eläimet 
kunnioittavat koiraa ja siirty-
vät haluttuun paikkaan. Koi-
raan oppiessaan lehmät 

Työkoira paimentaa 
katseellaan ja liikkeellään

rauhoittuvat ja tulevat 
ihmisystävällisimmiksi.

Paimentava koira on periaat-
teessa yksi tilan konehankin-
noista, sillä työkoiraksi myy-
tävän pennun hankintahinnan 
voi ilmoittaa veroilmoituksen 
vähennyksiin.  

Lisää työturvallisuutta
Paimentavan koiran ansiosta 
tilan eläinten siirtely helpot-
tuu. Kesällä eläimiä siirrellään 
koiran avulla lohkolta toiselle, 
talvella puolestaan koirasta on 
suuri apu ruokinta- ja kuivitte-
lutilanteissa, jotta eläimet pitä-
vät päät pois ruokintapöydältä. 
Paimentavasta koirakaverista 
on apua myös muun muassa 

silloin, kun eläimiä siirretään 
teurasautoon.

- Tilan arjessa paimentavas-
ta koirasta on paitsi apua, mut-
ta sen lisäksi koira lisää työtur-
vallisuutta.  Kun koira pääsee 
paimentamaan kerta toisensa 
jälkeen, se on paras palkkio 
tehdystä työstä. Paimenkoiran 
pitää saada tehdä töitä, Sari 
Heikkilä vahvistaa ja kertoo et-
tei koulutettu koira mene omin 
luvin paimentamaan eläimiä. 
Käskyillä koira siirtää eläimiä 
paikasta toiseen. Kun koira 
hallitsee paimentamisen, sen 
käskyttäjänä voi olla vaikkapa 
käskyt hallitseva lomittaja. 

Haluttu työkaveri
Paimentavat työkoirat pitää 
totuttaa tuleviin työolosuh-
teisiin heti pennusta lähti-
en. Heikkilän tilalla kasva-
tettavat koirat viedään heti 
pentuina navettaan. Vuoden 
ikäisenä alkaa pentujen var-
sinainen paimennuskoulutus, 
siihen mennessä niille on 
opetettu perustottelevaisuus. 
Tilalta ostetut koirat palaavat 

silloin uuden isäntänsä kans-
sa Heikkilälle oppiin. Aluksi 
ei paimennusviettiä pääste-
tä testaamaan emolehmillä, 
vaan tilalla laiduntavat lam-
paat ovat koirille ensimmäisiä 
yhteistyökumppaneita. 
Etelä-Pohjanmaalla on vielä 
vähän paimentavia työkoiria. 
Valtakunnallisesti koirat ovat 
kuitenkin erittäin haluttuja, 
eikä niitä saa hankittua tuosta 
vain.

- Meidän tilalta koirat on 
myyty yleensä jo ennen kuin 

ovat syntyneet, Sari Heikkilä 
kertoo.

- Kenelle tahansa koiraa 
emme luovuta, vaan laitamme 
tarkan seulan lävitse ostajaeh-
dokkaat, jotta tiedämme koiran 
pääsevään hyvään yhteistyö-
kykyiseen kotiin töihin. 
 
KIINNOSTUITKO: Lisätietoja 
paimentavista koirista 
www.spky.fi, eläinten 
käsittelystä Urpu Tanner 
040 184 8166. 

Silmäpeliä. Yhdeksänvuotias työkoira Riina paimentaa ja paimennettava taipuu siirtymään toiseen paikkaan.

”Riinan työuran 
kohokohta: 350 
lampaan siirtä-

minen laitumelta 
lampolaan. 

Ja hyvin sujui!”
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TIESITKÖ?

Sommet de l’ElevageTUOTOSSEURANTA

Urpu Tanner
Kotieläinagrologi

L ehmänkellojen kilka-
tus kuului vaimeana 
puheensorinan seasta. 

Karjatalousnäyttely Sommet 
de l’Elevagin eläinhalliin saa-
puessamme meillä oli edes-
sämme upea kokemus: tosiaan 
noin 500 lehmänkelloa ku-
mahteli kantajiensa kaulassa 
arvokkaasti. 

Näyttelyissä oli 1800 eläin-
tä joista 1000 oli pihvikarjaa 
ja niistä puolet 2009 vuoden 
päärotua eli Salers -nautoja. 
Salersit ovat tumman ruskeita 
sarvellisia nautoja ja hyviä kar-
kearehun hyväksi käyttäjiä. 

Terveiset Sommet de l’Elevage 
näyttelystä Ranskasta

Kaikkiaan pihvinautojen 
hallissa oli yli kymmenen eri 
eteläeurooppalaista pihviro-
dun edustajaa. Eläimet eivät 
olleet mitään rimpuloita vaan 
valtavia ja näyttäviä otuksia. 
Monien rotujen suurimmat 
sonnit painoivat lähes 1500 
kiloa. Isoimmat lehmät eivät 
jääneet paljoa pienemmik-
si. Minulle heräsikin epäilys 
näiden eläinten taloudelli-
sesta kasvattamisesta näin 
valtaviksi. Opimme kuitenkin 
että Keski- Ranskassa hiehot 
poikivat kolme -vuotiaina ja 
ovat laitumella kahdeksan 
kuukautta vuodessa. Rans-
kassa lehmänlihasta saatava 
kilohinta on myös meidän 

hintoja korkeampi joka sel-
vitti osaltaan lehmien kasva-
tuksen näin suureksi. Sikäläi-
sillä leveysasteilla kuitenkin 
kuivuus on yleistymässä koko 
ajan ja kastelua voidaan jou-
tua käyttämään myös osilla 
laitumista. 

Oli hienoa huomata miten 
ranskalaiset kunnioittavat 
maanviljelijöidensä työtä. 
Ruoan eteen nähdään vaivaa. 
Ruoan alkuperä selvitetään, 
sekä valmistukseen ja ruokai-
luun varataan aikaa.  Meidän 
ei kuitenkaan tarvitse heitä 
kaikin puolin kadehtia. Tauti-
tilanne on heidän karjoissaan 
hankalampi. Näyttelymatka 
oli osa SikaNauta-hanketta.

Koulutuspäivät: 20 euroa/henkilö + alv, 

E-P:n ulkopuoliset  osallistujat 30 euroa/henkilö + alv. 

KARJAN HYVÄ 
HEDELMÄLLISYYS

16.11 Alavus, 19.11 Jalasjärvi kello 9.30 – 14.45
Hyvällä hedelmällisyydellä taloudellista tulosta

Apuvälineitä hedelmällisyyden hallintaan
Kuukausittaiset hedelmällisyystarkastukset
Terveydenhuoltotyö hedelmällisyyden apuna

Lisätietoja Tiina Soisalo 040 502 5590

ELÄINAINES- JA TERVEYSPÄIVÄ 
EMOLEHMÄTILALLISILLE

17.11.2009 klo 9.15 – 14.45 Seinäjoki Areena
Eläinten myynti ja osto, tuontisperma, alkiot sekä jalostusar-

vojen tulkinta eri maiden välillä  
Suomen tautivapaustilanne ja mitä huomioitavaa kansainvä-

lisessä eläinkaupassa sekä ketjuinformaatiovaatimus & Naseva
Teurastamon näkökulma ketjuinformaatioon

Ilmoittaudu 12.11.2009 mennessä.
Lisätietoja Urpu Tanner 040 184 8166

TURVALLINEN LIHANAUTOJEN 
KÄSITTELY JA HOITO

19.11.2009 klo 9.15 – 14.45 Ilmajoki
Miltä oman tuotantorakennuksen 
käsittelytilavaihtoehdot näyttävät?

Nautojen käsittelytilojen mittoja ja mallipiirroksia
Käsittelylaitteita ja –tarvikkeita, irtoaitojen käyttöä

Tutustuminen kiinteään käsittely- ja lastaustarhaan, käsittelyp-
ilttuuseen ja eläinten punnitsemiseen

Eläinten käsittelydemonstraatioita
Ilmoittaudu 16.11.2009 mennessä.

Lisätietoja Urpu Tanner 040 184 8166

KETJUINFORMAATIO, 
miten se toimii vuoden alusta?

Koulutus naudanliha- ja maidontuotanto sekä emolehmätiloille
4.12.2009, kello 10.00- 14.30 Seinäjoki 

Naseva karjanhoitajan työkaluna
Teurastamojen puheenvuorot ketjuinformaatiosta

Ilmoittaudu 1.12.2009 mennessä.
Lisätietoja Ulla-Maija Leskinen 040 504 5591

NAUDAN ENSIAPU, 2. PÄIVÄ
8.12.2009 kello 9.30 – 15.00, Seinäjoki

Ensiaputilanteet karjassa
Jalka- ja sorkkasairaudet sekä ennaltaehkäisy

Ilmoittaudu 1.12.2009 mennessä.
Lisätietoja Urpu Tanner (emolehmät) 040 184 8166

Sari Perälä (lypsylehmät) 040353 6634

KOTIMAISET VALKUAISKASVIT 
SIKATILALLA

8.12.2009 kello 9.00 - 15.00, Seinäjoki
Luennoitsijoina Kirsi Partanen, Jarkko Niemi ja Arjo Kangas MTT

Ilmoittaudu 4.12.2009
Lisätietoja Marja-Leena Perälä 0400 166 200

LUOMUMAIDON 
TUOTANTOKATSAUS – 

SIIRTÄISINKÖ LEHMÄT LUOMUUN
18.12.2009 kello 10 – 14.30, Seinäjoki

 Luomumaidon keräily
Luomumaidontuotanto nyt ja tulevaisuudessa
Minä luomumaidontuottajana, tuottajan ääni

Luomuohje – säännöt

Ilmoittaudu 15.12.2009
Lisätietoja Ulla-Maija Leskinen 040 504 5591

Ilmoittautuminen: (06) 4163 400, 

koulutus.ep@proagria.fi, 

 www.proagria.fi/ep > tapahtumat
 www.proagria.fi/ep > tapahtumat

Tilatutustuminen lypsyrobottitilaan – 
lypsyasemapihaton muuttaminen 

lypsyrobottipihatoksi
maanantai 16.11.2009 alkaen klo 10.00-12.00 , tila Lapualla

Vuonna 2000 valmistunut pihatto, johon laitettu  lypsyrobotti (DeLaval VMS) v.2006. Lehmillä on 
vapaa kierto, makuuparret kolmessa rivissä. Seosrehu jaetaan hinattavalla seosrehuvaunulla leveälle 
ruokintapöydälle.   Lypsyaseman paikalle on rakennettu poikimakarsina, erottelutila umpeutettaville 
ja siemennettäville. 

Tilatutustuminen ja lypsy lypsyasemalla

maanantai 30.11.2009 alkaen klo 15:00, tila Kuortaneella
Tilatutustuminen ja kahvi, lypsy alkaa klo 17:00. Tilalla verhoseinänavetta 40 lehmälle,lypsy 2x6–ka-
laruotolypsyasemalla (Strangko).  Vasikka- ja nuorkarjatilat ovat samassa hallissa. Navetta valmistui 
keväällä 2009.  Kokooma-aluetta ei ole, lehmien ajossa käytetään paimenkoiraa.  Seosrehuruokinta 

sivulla olevalta läpiajettavalta ruokintapöydältä.

Tilatutustuminen lypsyrobottitilaan – 
lypsyasemapihaton muuttaminen 

lypsyrobottipihatoksi

tiistai 15.12.2009 alkaen klo 10.30-12.30, tila Seinäjoella (Peräseinäjoella)
Vuonna 1999 valmistunut pihatto, johon laitettu lypsyrobotti (Lely A3) v  2007.  Laajennus valmistui 
vuonna 2008,  lehmiä on 60. Lehmillä on vapaa kierto, makuuparret kolmessa rivissä. Lantaritilät 
puhdistetaan robotilla (Lely Discovery). Seosrehu jaetaan ja sekoitetaan kiskovaunussa (Mullerup). 
Vasikoilla  juottoautomaatti.

Osallistumismaksu 20 euroa (+alv)/henkilö/koulutus, Etelä-Pohjanmaan TE-Keskuksen ulkopuoliset 
30 euroa. Suojavarusteet (haalari + kenkäsuojat) sisältyvät hintaan. Tarkemmat ajo-ohjeet lähetetään 
ilmoittautumisen jälkeen. Kerralla otetaan mukaan 10 henkilöä.

Tilatutustumiset ovat osa ProAgria Etelä-Pohjanmaan Maito -hanketta
Ilmoittautumiset ja tiedustelut Johanna Mäntyharju, 040 512 1901, 

johanna.mantyharju@proagria.fi, Marita Öhage 040 581 0772

K o t ieläinasian-
tuntija Johanna 
Mäntyharju lis-
tasi tuotosseu-
rannan etuja 

automaattilypsytilalle:
Oman tilan tuotannon ja ta-

louden tunnuslukujen vertaa-
minen muihin vastaaviin tiloi-
hin antaa enemmän näkökul-
maa omantilan kehittämiseen 
ja talouden parantamiseen. 

ProAgrian verkkopalvelui-
den kautta tila voi hakea ver-
tailuryhmää, jonka tuloksia 
on mielenkiintoisempi seura-
ta. Esim. robottitilan tunnus-
lukujen vertaaminen muihin 

UUTUUS: 
Tiedonsiirto 
navettajärjestelmien 
ja tuotosseurannan 
välille

ProAgria

ProAgrian ja DeLavalin 
yhteistyönä on rakennet-
tu tiedonsiirtoyhteys na-
vettajärjestelmistä ProAg-
rian tuotosseurantaan ja 

Tuotosseurannan 
tiedot kertakirjauksella 
tietojärjestelmiin

robottitiloihin antaa näkymän 
kehittymismahdollisuuksista. 

ProAgrian tietokannan vertai-
luryhmässä on kaikki robottiti-
lat merkistä riippumatta, mistä 
syystä aineisto on merkkikoh-
taista vertailua laajempi.

Tuotosseurannan ansios-
ta tilan tiedot tallentuvat 

järjestelmään ”ikuisesti” eli 
mikään ohjelmistopäivitys ei 
tietoja hävitä. Joillakin tiloil-
la tietokannassa on historiaa 
kymmeniltä vuosilta. Tieto-
kannassa olevia tietoja voi vii-
me vuosilta hyödyntää esim. 
tilan johtamisen kehittämises-
sä – mistä on lähdetty ja mihin 
on tultu.

ProAgrian ruokintasuun-
nittelu käyttää tuotosseuran-
nan tietokantoja niin suun-
nittelussa kuin seurannassa. 
Verkkopalveluiden kautta 
voidaan tilan ruokintaa ja 
hoitoa analysoida ja löytää 
tilan toistuvat ongelmat esim. 

ensikoiden ruokinnassa tai re-
hun vaihdoksissa.

Monipuoliset raportit
Tietokannasta tulostettavat 

raportit ovat monipuolisia. 
Niistä on apua ja ajatusta se-
kä tilalle itselleen mutta myös 
työkaluiksi esim. eläinlääkäri-
en terveydenhuoltokäynneil-
le. Tuotosseurannan tietojen 
hyödyntämistä osana tervey-
denhuoltoa kehitetään jatku-
vasti mm. yhteistyössä Nase-
van kanssa.

Maataloustutkimus hyö-
dyntää tuotosseurannan tie-
toja ja tämä hyödyttää koko 

päinvastoin. Uutuus vähentää 
maitotilalla syntyvien tieto-
jen monikertaista kirjausta eri 
järjestelmiin. 

Suurin tietomäärä eri jär-
jestelmien välillä kulkee au-
tomaattisesti, kun poikimiset, 
siemennykset, poistot, ostot, 
umpeenpanot ja tiineystar-
kastukset kirjataan yhteen 
paikkaan. Nämä tiedot ja leh-
mäkohtaiset maitomäärät siir-
tyvät navettajärjestelmistä tuo-
tosseurantaan ja päinvastoin. 

ProAgrian tuotosseurannas-
ta siirtyy navettajärjestelmiin 
lehmäkohtaiset maidon rasva- 
ja valkuaispitoisuudet ruo-
kinnan tarkentamiseksi sekä 
eläin- ja tapahtumatiedot uutta 
järjestelmää käynnistettäessä 
ja käytössä olevaa täydennet-
täessä. Tuotosseurantaan siir-
tyvät navettajärjestelmistä leh-
mäkohtaiset maitomäärät sekä 
päivittäiset kirjaukset poikimi-
sista, siemennyksistä, umpeen-
panoista, poistoista, ostoista 

sekä tiineystarkastuksista.
Hyöty tiedon siirtymisestä 

on moninkertainen. Päivittäi-
set työt helpottuvat ja tiedot 
yhdistyvät helpommin pitkän 
aikavälin suunnitteluun ja 
tuotannon kehittämiseen. 

ProAgria käynnistänyt en-
simmäisenä Suomessa tietojen 
siirtoon liittyvän yhteistyön  
DeLavalin kanssa. Jatkossa 
myös muut tuotannonohjaus-
järjestelmät pystyvät hyödyn-
tämään AmmuLink-ohjelmaa 

Tietoja pitkältä ajalta. 
Tuotosseuran ansiosta tilan 
tiedot tallentuvat tietojärjes-
telmään ”ikuisesti”. Joiden-
kin tilojen tietoja tietokan-
nassa on jopa kymmenien 
vuosien ajalta.

tiedonsiirtoalustana. Li-
sätietoja tiedonsiirtouu-
tuudesta saa oman tilan 
maitotilaneuvojalta. 

”Tuotosseuranta 
tuo tilalle 

ulkopuolisen 
asiantuntijan. ”

suomalaista maitosektoria. 
Tutkimuksiin osallistuvat tilat 
saavat usein apua oman tilan-
sa kehittämiseen osallistues-
saan tutkimukseen.

Apuna kehittämisessä
Suomalainen karjanjalos-
tus käyttää tuotosseurannan 
tietoja eläinaineksen kehit-
tämiseen. Jalostustietoja voi 
jokainen tuotosseurannan 
asiakas hyödyntää tarpeen 
mukaan. Tuotosseurantakar-
jat saavat alennusta myös 
siemennysmaksuista.
Tuotosseuranta tuo tilalle 
ulkopuolisen asiantuntijan, 
joka omalla osaamisellaan 
tuo ulkopuolista näkemystä 
tilan tuotantoon. Asiantun-
tijan avulla voidaan etsiä 
kehittämiskohteita.

Tuotosseurantaan kuuluu 
vähintään joka toinen kuu-
kausi otettavat maitonäytteet, 
joista analysoidaan rasvan 
ja valkuaisen lisäksi utare-
terveyden hallintaan lehmä-
kohtaiset solut ja ruokinnan 
analysointiin lehmäkohtainen 
urea. Maitonäytteet saa ilman 
kustannusta ottaa vaikka joka 
kuukausi – mikä olisi suosi-
teltavaa utareterveyden hallin-
nan kannalta robottitilalla. 

Lisätietoja:
Johanna Mäntyharju 
040 5121 901, 
Hannu Putula 040 5105 965 
tai omalta neuvojalta. 
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pellon kunto ja etäisyydet huo-
mioiden. Käytettävä koneketju 
antaa myös omat haasteensa 
suunnittelulle. 

kuin ympäristönkin kannalta. 
Myös valkuaiskasvien ja rehu-
viljojen viljely voidaan ottaa 
suunnitteluun mukaan. Re-
hunkorjuutyötä pystytään jär-
keistämään suunnittelemalla 
viljelykiertoa myös maaperä, 

matkoja, koska viljan hintaan 
suhteutettuna kuljetuskustan-
nukset muodostuvat korkeik-
si. Hyvätuottoisia peltoloh-
koja ei kannata kesannoida. 
Leipäviljalla ja rypsillä on 
taattu menekki, mutta myös 
rehuvilja on varteenotettava 
vaihtoehto, kunhan on muis-
tanut huolehtia etukäteen 
sadon markkinoinnista. Sopi-
mus kannattaa tehdä ajoissa, 
että viljan menekki on taattu. 
Esimerkiksi tulevaisuudessa 
Altia ottaa Koskenkorvalla 
yhä suuremman osan viljasta 
vastaan sopimusten kautta. 
Huolehdi siis sadon markki-
noinnista jo ennen kylvöjä, 
niin voit mitoittaa viljelytoi-
menpiteet tuotettavan laadun 
mukaisiksi.

VILJA NURMET

Henri Honkala
Palvelupäällikkö

J ulkisuudessa on kovas-
ti hehkutettu, että vil-
jasta on ylituotantoa. 
Ensi vuonna ei kuu-
lemma kannata viljellä  

           mitään, vaan pellot on 
parasta laittaa luonnonhoito-
pelloiksi ja kesannoiksi. Ennen 
päätöksen tekemistä on hyvä 
pysähtyä miettimään hetkeksi. 
Ensinnäkin tulee pitää mieles-
sä, että Suomessa on vain rehu-
viljasta ylituotantoa. Leipävil-
jan ja öljykasvien osalta olem-
me alituotantotilanteessa.

Heikkotuottoiset 
lohkot
Heikkotuottoisten lohkojen 
osalta kesanto onkin oikea 

Jäitä hattuun viljan
suhteen?

ratkaisu. Tämän hetkinen 
markkinatilanne kannattaa 
hyödyntää ja tehdä lohkoilla 
perusparannuksia. Kalkituk-
sesta kannattaa huolehtia, 
jotta annetut ravinteet saa-
daan täysin kasvien käyttöön. 
Salaojituksiin on saatavissa 
investointitukea 20 % ja kor-
kotukilainaa 70 %. Avustusten 
saanti edellyttää suppean elin-
keinosuunnitelman laadintaa 
ja tiettyjä kriteerejä hakijalta. 
Nyt on oikea aika laittaa pellot 
iskuun seuraavaa nousukautta 
odotellessa.

Rehuviljaa E-P:lle
Etelä-Pohjanmaalle tuodaan 
noin 60 miljoonaa kiloa re-
huviljaa muualta Suomesta. 
Matalien hintojen aikana vil-
jaa ei kannata kuljettaa pitkiä 

Sari Vallinhovi
Kasvintuotantoagrologi

K a s vustokäynti 
on uusi nurmiti-
loille suunnattu 
palvelu. Palve-
lussa nurmituo-

tantoon erikoistunut neuvoja 
kiertää yhdessä viljelijän kans-
sa nurmilohkoja havaintoja 
tehden. 

Kasvun alettua keväällä näh-
dään, kuinka talvehtiminen on 
onnistunut ja kuinka tasainen 
kasvusto on. Esimerkiksi pal-
kokasvien osuuden arvioin-
ti on tärkeää tavanomaisilla 
tiloilla lisälannoitustarpeen 
määritystä varten. 

Kasvukauden edetessä voi-
daan mitata satotasot mitta-
lautasen avulla, jolloin näh-
dään erot eri lohkojen välillä 
konkreettisesti. Samoin voi-
daan mitata laidunten satoa. 
Samalla nähdään kasvuston 
tasaisuus, rikkakasvilajit ja tor-
juntatarve, karjalannan käytön 
onnistuminen sekä yleensä 
pellon kasvukunto. Kasvusto-
käynnillä voidaan miettiä so-
pivia kasvilajeja ja –lajikkeita 
kullekin lohkolle. Viljelijä 

Ensi kesänä 
JALKAUDUTAAN
pelloille

saa myös opastusta korjuu- ja 
raaka-ainenäytteiden ottoon 
sekä niiden hyödyntämiseen 
säilörehun korjuussa. Käyn-
niltä viljelijä saa kirjallisena 
yhteenvedon ja mahdolliset 
toimenpide-ehdotukset.  Luo-
mutiloilla kasvustokäynnit 
tekee luomuun erikoistunut 
neuvoja. 

Kehitä jo talvikaudella
Peltoviljelyn kehittämissuun-
nitelman tekoon on parhaiten 
aikaa talvikaudella, joten voit 
tilata suunnitelman jo nyt. 
Kasvustokäynnistä on hyvä 
lähteä suunnittelemaan pel-
toviljelyä tarkemminkin kuin 
pelkän viljelysuunnitelman 
muodossa. Peltoviljelyn kehit-
tämissuunnitelmassa voidaan 
tilakohtaisesti miettiä tilalle 
sopivat kasvilajit ja – lajikkeet, 
viljelykierrot, siemenseokset ja 
palkokasvien käyttö. 

Kehittämissuunnitelma so-
pii hyvin myös investoiville 
tiloille, koska samalla voidaan 
mitoittaa sekä lanta – että re-
huvarastot. Karjanlannalle voi-
daan tehdä oma käyttösuun-
nitelma, minkä mukaan lanta 
saadaan tehokkaasti hyödyn-
nettyä niin kasvien, eläinten 

Satotasolautanen. Luomutilaosaaja Ulla-Maija Leskinen on jalkautunut pellolle.

Lisätietoja: www.suomenymparistopalvelu.fi

Suomen Ympäristöpalvelu Oy
Sammonkatu 8, 90570 Oulu

Puh. (08) 514 5600
fax. (08) 311 3029

Viljavuus-
 tutkimukset 

MTK:n jäsenalennukset
Maatalouden tutkimukset -4%
Hivenravinnepaketit (maa) -8%
Metsän neulasanalyysit -8%

Postitus 6,50 € (+ alv 22%) 
pakettikortilla tai asiakaspalautuksena.

NOPEA JA 

LUOTETTAVA

RETU BOR ainoa Suomessa 
tuotettu ruokonata!

Re
tu       

suomalainen s
ie

m
e
n
!

Myynti alan liikkeet sekä

92400 Ruukki, Puh. (08) 270 7200, (02) 762 6200

www.ruokonata.net
Keväällä 2010 Retu myynnissä siemenseoksissa

Lisätietoja: 
Sari Vallinhovi 0400 764 217; 
Luomutilat: Ulla Maija 
Leskinen 040 504 5591;
Lihanauta- ja emolehmätilat 
Urpu Tanner 040 184 8166

Ylituotantoa? Ennen kuin tekee päätöksiä ensi kasvukauden suhteen, kannattaa muistaa että 
Suomessa on ylituotantoa vain rehuviljasta.

Nyt pelto puhuu:

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

Lisätietoja www.ruukki.com/maatalous
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verhoseinäisessä lypsykarjapi-
hatossa, jossa asennettiin pa-
rasta aikaa myös 3-paikkaista 
lypsyrobottia. Lehmät on mah-
dollista ohjata erottelukarsi-
naan lypsyn jälkeen. 

Pihaton makuuparret ovat 
neljässä rivissä. Lannanpois-
to tapahtuu pihatossa avoko-
uruista raapalla. Lietesäiliö 
on kumirakenteinen. Karke-
arehu jaetaan kiskoruokkijal-
la. Väkirehun lehmät saavat 
väkirehuautomaateista.

ulkona. Ne saavat yksilöllises-
ti väkirehua automaateilta ym-
päri vuorokauden. Heinälle on 
oma ruokinta-asema. Yhtä hei-
näautomaattia kohden voi olla 
neljä hevosta ja väkirehuauto-
maattia kohden 20 hevosta. 
Mahdollisuus liikkumiseen ja 
seurusteluun takaa terveempiä 
ja rauhallisempia hevosia. Si-
sätilaa on oltava 13 - 15 m2/
hevonen.  

ROBOTTIPIHATTO
Vierailimme myös raken-
teilla olevassa 155 lehmän 

RAKENTAMINENRAKENTAMINEN

Timo Korpela
Palvelupäällikkö

R akennusratkai-
sujen vaihtoeh-
tojen selvittä-
minen ja niiden 
hyvien ja huo-

nojen puolien puntaroiminen 
vaatii aikaa ja kokonaisuuden 
hallintaa. Rakennushanke 
etenee vaiheittain. Jokaisessa 
vaiheessa on tehtävä selkeät 
päätökset valinnoista, muuten 
suunnittelu ei etene.

Rakentaminen vaatii eri vai-
heiden oikea-aikaista toteutta-
mista ja riittävää valmistelua 
oikeiden päätösten aikaan saa-
miseksi. Puolueettomien Pro-
Agria asiantuntijoiden käyttö 
antaa mahdollisuuden mah-
dollisimman hyvään etukä-
teissuunnitteluun, josta seuraa 
nopea ja sujuva lupakäsittely-
vaihe, rahoituksen saanti sekä 
kilpailuttamisen tuoma hyvä 
hinta-laatu suhde. ProAgria 
tarjoaa ammattitaitoista apua 
tarveselvitykseen, hankesuun-
nitteluun, rakennussuunnitte-
luun ja rakentamisen kilpailu-
tukseen sekä vastaanottoon ja 
toiminnan käynnistämiseen. 

Kehityskeskustelusta 
liikkeelle
R a k e n n u s i n v e s t o i n n i n 

Suunnitteilla rakennusinvestointi:
Rakentamisen päätökset oikeaan aikaan

suunnittelu alkaa kun on teh-
ty tarveselvitys jossa on saatu 
yhdeksi vaihtoehdoksi lisära-
kentaminen tai peruskorjaus. 
ProAgrian kehityskeskustelu 
palvelu on erinomainen tapa 
lähteä liikkeelle suunnittele-
maan tilan kehittämistä lyhyel-
lä ja pitkällä aikavälillä. Kehi-
tyskeskustelun tueksi voidaan 
tehdä erilaisia suunnitelmia 
tilan nykyisen tuotannon ana-
lysoimiseksi ja kehittämisen 
painopisteiden löytämiseksi. 
Kehityskeskustelun ja mah-
dollisten selvitysten jälkeen 
tehdään hankepäätös.

Apuna 
asiantuntijajoukko
Rakennushankesuunnittelu 
käynnistyy hankepäätökses-
tä. ProAgria rakennustiimin 
tuotanto-, tekniikka- ja talous-
asiantuntijat ovat apuna han-
kesuunnittelussa. Hankesuun-
nittelussa tehdään rakentami-
sen tilaohjelma ja arvioidaan 
sitä kautta kustannukset. 
Yhdessä mietitään erilaisia 
työn tekemisen ratkaisuja 
ja niiden vaatimaa työajan 
käyttöä sekä investointi- ja 
käyttökustannuksia. Tässä 
vaiheessa selvitetään eri ra-
kennuspaikkavaihtoehdot se-
kä niiden hyvät ja huonot puo-
let. Aikataulutetaan hankkeen 

suunnittelu, rahoituksen ja 
lupien hakeminen, rakenta-
misen kilpailutus ja rakenta-
minen sekä käyttöönotto ja 
tehdään investointipäätös.

Suunnitelmilla luvat
Investointipäätöksen jälkeen 
suunnitellaan rakennus ym-
päristölupaa, rakennuslupaa 
ja rahoituksen hakua varten. 
Rakennus saa näillä suunnitel-
milla tarvittavat luvat eikä niitä 
voi enää ilman viranomaisten 
muutoshyväksyntää muuttaa. 
Kun hanke etenee hallitusti 
ja päätökset tehdään kussakin 
vaiheessa vaihtoehtojen tutki-
misen ja selvitysten jälkeen, ei 
suunnitelmien muuttamiselle 
pitäisi olla mitään tarvetta. 
S u u n n i t t e l u v a i h e e s s a 

päätetään myös rakentamisen 
toteutustapa omatoimisen ra-
kentamisesta ja erilaisten osa- 
ja kokonaisurakkamuotojen 
välillä. Eri toteutusvaihtoehdot 
vaativat erilaiset kilpailutta-
misasiakirjat. Tässä vaiheessa 
hanke kilpailutetaan ja sen jäl-
keen, jos hinnat ovat sellaiset 
että hanke voidaan toteuttaa, 
tehdään rakentamispäätös.

Sopimukset kuntoon
Rakentamispäätöksen jäl-

keen tarkennetaan rakenta-
misen aikataulu ja tehdään 
sopimukset tavarantoimittaji-
en ja urakoitsijoiden kanssa. 
Täydentävät suunnitelmat 
tehdään ja sovitetaan yhteen 
eri tavarantoimittajien detal-
jien kanssa. Suunnitelmien 

mukaisen toteutuksen val-
vonta on sovittava valvojan 
ja suunnittelijoiden kanssa. 
Kun toimitukset on tehty ja 
asennettu sovitusti, tehdään 
vastaanottopäätös.

Vastaanoton jälkeen alka-
vat vielä sovitut takuuajat. 
Käyttö- ja huolto-ohjeet luo-
vutetaan tilaajalle viimeistään 
vastaanottotarkastuksessa. 

Rakennuksen takuuajan 
käytön jälkeen pidetään vielä 
takuutarkastus.

Lisätietoja: 
Palvelupäällikkö Timo 
Korpela, 040 596 4032, 
timo.korpela@proagria.fi

Timo Korpela
Palvelupäällikkö

P o h j o i smainen 
epäv i r a l l inen 
m a a t a l o u s r a -
kentamisen am-
mattilaisten ko-

koontuminen pidettiin tänä 
vuonna Ruotsissa. Tapaamisen 
parhaista paloista voit poimia 
vinkkejä omiin suunnitelmiisi 
alta.

LUOMUPIHATTO
Vierailimme rakenteilla ole-
vassa 1100 lehmän lypsykar-
japihatossa, jossa on tarkoitus 
tuottaa luomumaitoa. Navetta 
on seitsemän tilan yhteis-
omistuksessa. Rakennukset 
on sijoiteltu siten, että kaik-
kia toiminnallisia yksikköjä 
on helppo laajentaa. Keskellä 
olevassa rakennuksessa on 60 
paikkainen karusellilypsyase-
ma, jossa voidaan lypsää 300 
lehmää tunnissa.  Molemmin 
puolin pihattoa eläinhallit 
on yhdistettynä käytävillä. 
Molempiin suuntiin on myös 
mahdollista laajentaa lisää 
samanlaisia eläinhalleja. Pi-
hatossa vasikoille ja poikiville 
lehmille on rakennettu oma 
kuivikepohjainen rakennus

HEVOSPIHATTO
Erittäin tyytyväisiä hevosih-
misiä tapasimme hevospihat-
totilalla. Heillä oli rakennet-
tuna aktiivitalli 12 hevoselle. 
Hevoset saavat itse valita, 
haluavatko olla sisällä vai 

Näin Pohjoismaissa 
rakennetaan

tiistaina 17.11. kello 10.00 – 12.30 Evijärvi: AY, FR, SK; Maanantaina 
23.11. klo 10.00 – 12.30 Soini: FR

OHJELMASSA
l Mitä lehmien rakennearvostelu ja rakenneindeksit ovat?
l Rakenteen yhteys eläinten terveyteen ja  kestävyyteen
l Periytymisaste ja ympäristötekijät
Kouluttajana Faba-palvelu, mukana ProAgrian osaajia
Ilmoittautumiset 06 416 3400, 
koulutus.ep@proagria.fi,
www.proagria.fi/ep > tapahtumat. 
Koulutuspäivän hinta on 30 euroa/hlö + alv. 
E-P:n ulkopuolisille 45 euroa/hlö + alv. 

Mistä hyvät lehmät on tehty?
RAKENNEOMINAISUUDET 
JALOSTUKSESSA -koulutus

Maaseuturahasto

INVESTOINTIPÄIVÄ 
MAATILOILLE 
MAITO-, EMOLEHMÄ-, 

LIHANAUTA- JA VILJATILAT
tiistai 1.12.2009 Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, 

Huhtalantie 2, Seinäjoki
OHJELMA
9.30 Avaus, ProAgria Etelä-Pohjanmaa
9.45 Investointituet, Laila Luoma Etelä-Pohjanmaan TE-keskus
10.30 Elinkeinosuunnitelma, Erkki Riihikangas ProAgria Etelä-
Pohjanmaa
11.30 Lounas (omakustanteinen)
12.15 Rakennuttaminen,valvonta sekä rakentamisen 
runkoratkaisut, Timo Korpela ProAgria Etelä-Pohjanmaa  
13.45 Kahvi
14.00 Ajankohtaista EU-tuista ja uudet korvaavat 
tukijärjestelmät, Veikko Tuominen Etelä-Pohjanmaan TE-keskus

Ilmoittautumiset pe 27.11.2009 mennessä 
040 706 3386, koulutus.ep@proagria.fi. 
Koulutuksen hinta on 20 €/tila + alv 22 %. 
Koulutus on osa ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
Maito- ja SikaNauta- ja Vilja 5000 -hankkeita.

Koko koulutustarjonta 
osoitteessa 
www.proagria.fi/ep

Hevospihatto. Tällä tilalla hevosilla on käytössään laajat ulkoalueet. Kuvassa näkyvät hevosten 
heinäautomaatit.

Monistettu.  
Niin sanottu monistettava 
eläinhalli on yhdistetty käytä-
vällä lypsyasemahalliin.

Lypsyrobotti. Westfalian 
lypsyrobottiboksit.
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jos investointituet avautu-
vat, ovat paperit valmiina ja 
ne saadaan sisään hyvissä 
ajoin. Tämä vähentää monta 
paniikkitilannetta.

Vinkkejä muualta
Uusi sikala kannattaa myös 

suunnitella huolellisesti. Kun 
yksiköt ovat entistä suurem-
pia, on toiminnallisuudella 
entistä suurempi merkitys. 
Luonnoksia kannattaa tehdä 
useita sekä mahdollisuuksien 
mukaan kierrellä ja katsella, 
millaisia ratkaisuja muualla on 
tehty, myös Suomen ulkopuo-
lella. Sikalavierailut avartavat 
näkemystä. Rakentaneilta saa 
myös paljon vinkkejä, mitä he 
itse olisivat tehneet toisin.

Yhä useampi uusi sikalain-
vestointi teetetään ulkopuo-
lisen rakentajan toimesta. On 
järkevää keskittyä itse siihen 
minkä parhaiten osaa, eli si-
kojen hoitamiseen ja antaa ra-
kentamisesta huolehtiminen 
ammattilaisten käsiin. Vältä 
siis paniikki ja ota yhteyttä 
Sikatiimiimme. 

Lisätietoja: Juha Peltokangas, 
sikatilaneuvoja, 0400 264 448 
Juha Peltokangas@proagria.fi

SIKALAINVESTOINNIT VEROT 

Juha Peltokangas
Sikatilaneuvoja 

M o n e l l a 
s i k a t i -
lalla on 
odotettu 
sikatalou-

den investointitukien avautu-
mista. Nyt näyttäisi siltä, että 
investointituet saattaisivat 
vihdoinkin avautua myös laa-
jennusinvestointien osalta.

Sikamäärä ei vähene
Sikatilalla investointi tulee 
aiheelliseksi, kun vanha tuo-
tanto on saatu kuntoon. Jos 
olemassa oleva tuotanto on 
kannattamatonta ja tehotonta, 
ei laajennusinvestoinnin te-
keminen välttämättä paranna 

tilannetta yhtään, päinvastoin 
se voi entistä enemmän hei-
kentää mahdollisuuksia pär-
jätä. Kun vanha tuotanto on 
kunnossa, on järkevää lähteä 
suunnittelemaan tuotannon 
laajentamista. Tulevaisuudes-
sa rakennekehitys näyttäisi 
jatkuvan niin, että sikatilat 
vähenevät, mutta tuotettu si-
kamäärä ei kuitenkaan vähe-
ne. Tämä tarkoittaa sitä, että 
jäljellä olevat tilat ovat entistä 
suurempia, joku siis kuitenkin 
laajentaa.

Paperit kuntoon
Kun laajennuspäätös on teh-
ty, on tärkeää, että ympäris-
töluvat sekä muut tarvittavat 
luvat ja paperit haetaan ja teh-
dään hyvissä ajoin. Tällöin, 

Sanna Höykinpuro
Talousagrologi

Hyvissä ajoin ennen joulukii-
reitä kannattaa istahtaa pöy-
dän ääreen ja kuluttaa muu-
tama tunti paperiasioiden 
miettimiseen. Veroilmoituk-
sen viimeinen palautuspäivä 
vuonna 2010 on maaliskuun 
ensimmäinen. Sitä varten on 
hyvä käydä läpi vuoden ta-
pahtumia, jotta veroilmoitus 
saadaan tehtyä verovelvolli-
sen etujen mukaisesti. Viime-
aikaisten hintavaihteluiden 
vuoksi kannattaa tehdä väli-
tilinpäätös ja tarkistaa missä 
mennään, kun tuloihin ja me-
noihin ehtii vielä vaikuttaa en-
nen vuoden vaihdetta. 

Muistiinpanot tärkeitä
”Kuitittomista” kuluista kan-
nattaa tehdä muistilista. Näitä 
kuluja on esim. työhuonevä-
hennys, yksityisauton kulut 
maatalousajoissa, päivära-
hat, elintarvikeostot lomit-
tajille, neuvojille ym. Näistä 

Verovelvollisen 
muistilista

Maatalous

Kalkitussa maassa 
tuotettu nurmirehu 

sisältää  kalsiumia ja 
magnesiumia.

kuitittomista kuluista on syy-
tä olla kunnon muistiinpanot, 
joista käy ilmi mistä asioista 
ne koostuvat. Oman auton 
käytön saa vähennyksiin ajo-
päiväkirjan tai muun luotet-
tavan selvityksen perusteella. 
Muista lisäksi, että erityisesti 
investointitukea saaneiden 
kohteiden kuitit on merkittä-
vä erilleen verotuksen lisäksi 
myös avustuksen ja korkotu-
kilainan maksatushakemusta 
varten.

Tarkkana ALV:n kanssa
Tänä vuonna alv-asiaan kan-
nattaa kiinnittää kirjanpidos-
sa erityistä huomiota. Rehujen 
ja elintarvikkeiden alv-kanta 
aleni 1.10 alkaen 17 %:sta 12 
%:iin. Alv-kannan määrää ta-
varan toimitusaika, ei laskun 
maksuaika. Erityisesti kan-
nattaa tarkistaa muutoskuu-
kauden eli lokakuun laskut ja 
varsinkin tilojen keskinäiset 
viljakaupat. 

Tulonsiirrot
Viimeistään tilinpäätösvai-
heessa täytyy palautella muis-
tiin myös lähivuosina tehdyt 
maatalouden tasausvaraukset 
ja metsätalouden menovarauk-
set. Varaukset on jossain vai-
heessa aina myös tuloutettava 
tai purettava investointeihin, 
joten jonkinlainen suunnitel-
ma kannattaa tehdä varausten 
purkuun jo niitä tehdessä. 

Muut lomakkeet
Palkkoja maksaneen täytyy 
tehdä maksetuista palkoista 
vuosi-ilmoitus verottajalle 
maksuvuotta seuraavan vuo-
den tammikuun loppuun 
mennessä. Vakuutusyhtiöt 
tarvitsevat palkoista yhteen-
vedot lopullisia Tyel-maksuja 
ja tapaturmavakuutusmaksu-
ja varten. Verottajalle täytyy 
tehdä kiinteistöselvityslomak-
keella ilmoitus, jos tilalle on 
rakennettu uusia rakennuksia. 
Valmisteveron palautusloma-
ke jätetään verottajalle verolo-
makkeiden jätön yhteydessä.

Verovelvollisen muistilista 
pähkinänkuoressa

- Kuittien läpikäynti ja järjestäminen aikajärjestykseen
- Kuitittomien kulujen erittely muistiinpanoihin
- Alv-%:n tarkistukset kuiteista. 1.10 muutos 17 %:sta 12 %:in
- Välitilinpäätös kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen joulua! 
- Muista vanhojen tasausvarausten ja menovarausten tuloutus. 
- Maatalousverolomakkeiden viimeinen palautuspäivä 1.3.2010
- Muiden tarpeellisten lomakkeiden palauttaminen
- Verotilin myötä maatalousyrittäjän työnantajasuoritusten ilmoitukset ja 
maksut suoritetaan neljännesvuosittain v. 2010 alkaen

Kysy lisää vero- ja kirjanpitoasioista:
Sanna Höykinpuro, 040 554 2669

Pari sanaa 
sikatilojen 
investoinneista

Markku Suomela 
Rakennusinsinööri

Uudisrakentaminen ja laa-
jennusinvestoinnit ovat 
olleet vähäistä sikatiloilla 
viime vuosina. Syynä ovat 
olleet muun muassa sika-
talouden  kannattavuus ja 
rahoitus. Peruskorjauksia 
on tehty ja niihin on saatu 
ja saa korkotukilainaa sekä 
avustusta TE-keskusten 
kautta haettuna. Perus-
korjauksen avulla voidaan 
parantaa tuotanto-olosuh-
teita ja edistää eläinten hy-
vinvointia, mikä vaikuttaa 
suoraan lopputulokseen, 
eli vieroitettuja porsaita/
emakko/vuosi tai lihasiko-
jen kasvulukemiin.

Peruskorjauksen yhtey-
dessä voidaan esimerkik-
si osastoida vanha halli-
tyyppinen sikala ja uusia 
ilmastoinnit ja lämmitys-
verkosto. Tällöin voidaan 

Peruskorjauksilla parempaan 
tuotantotulokseen

joka osastolla lämmitys ja 
ilmastointi säätää oikealle 
tasolle. Samoin kalusteet 
uusimalla saadaan sioille 
oikean kokoiset karsinat ja 
tarvittavat ruokintaruuhipi-
tuudet. Lattioiden korjaus 
on usein myös aiheellista 
peruskorjauksen yhteydes-
sä. Ruokinta ja ruokintalait-
teet vaikuttavat myös sika-
talouden lopputulokseen. 
Kun ryhtyy sikalan perus-
korjaus-/ laajennusvaihto-
ehtoja ja –tarpeita, kannat-
taa se tehdä yhteistyössä 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
tuotanto-, talous- ja raken-
nusasiantuntijoiden kans-
sa, niin voidaan päästä 
taloudellisesti ja toimin-
nallisesti onnistuneeseen 
lopputulokseen.

Lisätietoja:  Markku 
Suomela, rakennussuunnit-
telija, 040 524 5913, mark-
ku.suomela@proagria.fi

Investointien rahoituksista
Mika Mäenpää
TalousAgrologi

Avustusten sekä korkotuki-
lainojen hakemista varten 
on tehtävä Elinkeinosuun-
nitelmat sekä muut tarvit-
tavat laskelmat investoin-
teja varten.
- Sikalan peruskorjauksiin 
on saatavissa avustusta 15 
% (nuoret 25 %) sekä kor-
kotukilainaa 70 % kustan-
nusarviosta. - Haettavissa 

on rahoitusta myös muihin 
investointeihin kuten läm-
pökeskuksiin, tuotevaras-
toihin yms. 
- Teetä ajoissa tarvittavat 
asiapaperit ja hyödynnä 
haussa olevat rahoitukset 
hakukierroksiin.

Lisätietoja: 
Mika Mäenpää, talousag-
rologi, 040 528 7922, mika.
maenpaa@proagria.fi

Mallia muualta. Kun edessä on investointi, muiden ratkaisuihin perehtyminen on paikallaan.
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YRITYS YRITYS 

Miia Lenkkeri
Ilmajoki

L asiateljee Minna 
Tuohisto-Kokko 
sijaitsee ilmajo-
kelaisen maitoti-
lan pihapiirissä. 

Lasiateljee Minna Tuohisto-
Kokon näyttely- ja työtila on 
ulkoasultaan sekoitus aittaa 
sekä riihtä. Vaikka rakennus 
on täysin uusi, sen sisällä 
käytetyt vanhat ruutuikkunat 
ja ajan patinaa kertovat ovet 
saavat kävijän hetkeksi luule-
maan olevansa jossakin tilan 
vanhoista rakennuksista. 
- Lasi astui elämääni jo var-
hain. Nyt ateljeeni on tilan lii-
tännäiselinkeinona. Aamulla 
mieheni  Jussi suuntaa tilan 
töihin, minä tänne peltomai-
seman keskelle lasin ja värien 
äärelle, joista tärkeimpiä mi-
nulle ovat violetin sävyt. On 
onni olla maatilan pihapiiris-
sä töissä, vaikka en varsinaisia 
tilan töitä teekään kuin apu-
voimana tarvittaessa, Minna 
Tuohisto-Kokko toteaa ja ker-
too tulevansa ateljeehen työn 
pariin aina aamutuimaan.
-Töissäni maaseutu,   maata-
lousyrittäjyys ei sinänsä näy. 
Tärkeää on kuitenkin viedä 
taidetta esille myös näihin 
ympäristöihin, ettei sitä olisi 
tarjolla vain kaupungeissa.

Peltoretriitti 
pohjalaismaisemissa
Pelto, kasa tuoleja ja lakeus-
maisema. Siinä ainekset Min-
na Tuohisto-Kokon viime 
kesän osallistavalla taideteok-
selle, joka toi paikallista väkeä 
peltovaellukselle.
- Keskelle peltoja olin rakenta-
nut tuoleista peltoretriitin. Oli 
hienoa seurata kun väkeä saa-
pui kerta toisensa jälkeen vael-
tamaan pelloille kohti tuoleja 
ja rauhoittumaan maiseman 
keskelle. Peltoretriitti -teos 
oli 20-vuotisjuhlanäyttelyni 
pääteos.

Tuolit ovat lasitaitajan elämäs-
sä elementti, joita vain tuntuu 
kerääntyvän ympärille. Tuo-
lit ovatkin Minna Tuohisto-
Kokon töissä usein läsnä joka 
aidon kokoisina tai pienois-
malleina, kuten parhaillaan 
Riihimäelle Suomen Lasimu-
seossa olevassa näyttelyssä. 
Sieltä ilmajokelaistaiteilijan 
teokset matkaavat seuraavaksi 
näyttelyyn Berliiniin.

Taantuma näkyy 
laatuna
Rahojen ollessa tiukalla, ku-
luttajat peräänkuuluttavat 
laatua. Tämä näkyy myös la-
sitaitajan arjessa, joka kertoo 
asiakkaiden pohtivan aiem-
paa tarkemmin, mitä ostavat 
ja päätyvät ostopäätöksissään 
suosimaan ennemmin korkeaa 
laatua kuin halpaa hintaa. 
Minna Tuohisto-Kokko on 
lyijylasitaitelija, eikä hänen 
kaltaisiaan täyspäiväisiä sa-
man alan taiteilijoita ole 

Maitotilan
pihapiirissä
VÄRILLÄ 
on väliä

kuin kourallinen Suomessa. 
Ammattitaitonsa ansiosta 
Tuohisto-Kokko on yksi niistä 
harvoista osaajista, jotka pys-
tyvät osallistumaan esimer-
kiksi kirkoissa olevien lasi-
maalausten restaurointitöihin.  
Minna Tuohisto-Kokko on 
ollut mukana muun muassa 
Kauhavan kirkon lasiteosten 
restauroinnissa.
- Taustaltani olen yrittäjäper-
heen kasvatti, eikä minua ole 
koskaan hirvittänyt ryhtyä 
yrittäjäksi. Ilman osaamista ja 

visiota tekemisestä yrittäjänä 
ei kuitenkaan luovalla alalla 
menesty.  Vaikka kaikki nämä 
elementit olisivat kunnossa, 
pitkin matkaa jokainen tarvit-
see ulkopuolisia silmiä arvioi-
maan sitä, millä mallilla oma 
yritystoiminta on. 
- Yrittäjyyttä maaseudulla 
erikoisella sektorilla ei kan-
nata tänä päivänä etäisyyksi-
en vuoksi pelätä. Sähköinen 
maailma on avartanut maail-
maa, eikä omalla alallani väli-
matkoilla ole merkitystä.

Lasitaiteilija Minna Tuohisto-Kokko.

”Tuoleja vain 
siunaantuu 
elämääni.”

ProAgria Yritys

 

V uonna 2009 maamme 
vientivetoista teolli-
suutta ja siitä riippu-

vaisia toimialoja ja alihankin-
taketjuja piinasi kohtalaisen 
paha taantuma. Kurimus ei 
jättänyt väliin Etelä-Pohjan-
maata, eikä sen maaseudulla 
toimivia pk-yrityksiä, vaikka 
näyttää siltä, että pohjalainen, 
elintarvikeklusteriin nojaava 
yrityskenttä ei dramaattisia 
kolauksia kokenutkaan,  ker-
too ProAgria Etelä-Pohjan-
maan yritysasiantuntija Kari 
Kallioniemi. 

ProAgrian asiakasyrityksistä 
jyrkimmin tilauskannan ehty-
minen näkyi vuoden mittaan 
metallialan alihankintayrityk-
sissä, joiden asiakastoimialoi-
na metsäteollisuus on merkit-
tävässä asemassa. Myöskään 

Yritystoiminta virkistyy 
taantuman jäljiltä

asema alihankintaketjun hän-
nillä ja joustoalihankkijan roo-
li eivät olleet kadehdittavia.

Ilonaiheitakin on kaikesta 
huolimatta koettu 

- Maaseudun pienet, lähin-
nä maakunnallisille asiakkail-
le palveluja tuottavat, matkai-
lu- ja majoitusyritykset ovat 
kirjanneet edellisiä vuosia pa-
rempia  käyttöasteita. 

Taitekohta  
alkusyksystä
Valoisampia suhdanneodotuk-
sia yrityksissä alkoi näkyä jo 
alkusyksystä.  

- Taitekohtana voidaan pitää 
elo-syyskuun vaihdetta.  Laa-
jennusinvestointeja suunnitel-
leet yritykset ovat kasvattaneet 
alkuperäisiä investointejaan ja 
varautuvat nousuun alun pe-
rin suunniteltua suuremmalla 
kapasiteetilla 

Uutta liiketoimintaa 
palvelualalle
Alkuvuonna uuden liiketoi-
minnan suunnittelu asiakas-
kunnassamme eli hiljaiseloa. 
Käänne ajoittui syyskuun al-
kuun, muistelee Kallioniemi. 

-  Uusia yritysideoita työs-
tetään  asiakkaiden kanssa nyt  
täyttä päätä, ja loppuvuosi 

YritysTutkalla syvyyttä lii-
keideaan :  YritysTutka on 
palvelu yksityisen ihmisen  
liikeidean ruotimiseen ja 
syventämiseen ennen aloit-
tamista. ”Parempi katsoa 
kuin katua.”

Palveluja yrityksen 
elinkaaren varrelle

  

Seinäjoki: Keskuskatu 13 
Kauhajoki: Topeeka 38
Lapua: Poutuntie 9 
Nurmo: Hyllykalliontie 2 (Prisma) 

Oma turvasi 
on heikko 
ilman Omaturvaa!

Alavus: Kuulantie 5
Alajärvi: Kauppakatu 18 
Kurikka: Keskuspuistikko 1-3 
Ilmajoki: Heikkilänkuja 3 B 5

Lakisääteinen turva on hieno asia. Mutta sen taso riittää harvoin kattamaan 
kaikkia elämisen kuluja, jos sinulle sattuisi jotain vakavaa. Mitä tämä merkitsisi 
yritystoiminnallesi? Miten perheesi tulisi toimeen?

Pyydä Tapiolan edustajaa kartoittamaan kokonaisturvasi. Et toimi luulon varassa. 
Uusi Maatilayrittäjän Omaturva tarjoaa sinulle ja perheellesi yksilöllistä lisäturvaa  
– juuri niin kattavasti kuin haluat. Kysy myös hyvistä eduista MTK:n jäsenille! 

Lisää maatilayrittäjän vakuutuksista: tapiola.fi tai omalta edustajaltasi.

Palveluntarjoajat: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola

YritysInvestillä rahoitus 
kohdalleen:  YritysIn-
vest on  palvelu toimivan 
yrityksen investoinnin 
rahoitussuunnitteluun. 

näyttää mukavan kiireiseltä. 
Maailmalla uusista yrityk-

sistä jopa 80 % perustetaan 
palvelualoille. ProAgrian asi-
akaskunnassa, jossa valmista-
minen on tuttu toimintatapa, 
osuus ei ole näin suuri, mutta 
uutta liiketoimintaa suunnitel-
laan täällä selvästi aikaisempaa 
enemmän palvelusektorille. 

Takavuosina kovin suosittu 
maatilamatkailu ja – majoitus-
toimiala ei enää houkuta taka-
vuosien tapaan.

Lisätietoja:
Kari Kallioniemi, yritysasian-
tuntija, 0400 267 384, 
kari.kallioniemi@proagria.fi 

Uutta yrittäjyyttä. Taantumasta huolimatta ProAgrian yritysneuvojat ovat olleet työllistettyjä, sillä Suomessa yritysintoa- ja uskoa riittää.
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Riikka Asunmaa
Maisemasuunnittelija

Mitä ympäristö viestii 
sinun yrityksesi 
toiminnasta ja 
arvomaailmasta?

Yrityksen imagon muodostu-
minen alkaa jo ennen ulko-
ovea. Se mikä saa asiakkaan 
viivähtämään nettikaupan 
etusivulla, toimii periaattees-
sa myös aidossa ympäristös-
sä; esteettisyys, toimivuus ja 
helppo saavutettavuus. Aidos-
sa ympäristössä on kyse myös 
tuoksuista ja tuntemuksista, 
jotka jäävät kävijän alitajun-
taan joko miellyttävinä tai epä-
miellyttävinä muistikuvina. 
Visuaalisuus on tärkeä osa ko-
konaisuutta, koska se heijastaa 
yrityksen arvoja ja vaikuttaa 
siitä syntyvään mielikuvaan. 
Se, mitä valinnoilla viestitään, 
vaikuttaa myös työntekijöiden 
käsitykseen omasta työstään. 
Halkeileva asfaltti ja rikka-
ruohottuneet istutukset eivät 
anna asiakkaalle hyvää kuvaa 
yrityksestä. 
Keskeisiä painopisteitä yritys-
ympäristöissä ovat edustuspi-
ha, tuotantoon, varastointiin, 
kuljetuksiin ja pysäköintiin 
käytettävät piha-alueet, jot-
ka ovat sekä asiakkaiden et-
tä henkilökunnan käytössä. 
Rakennuksen sisäänkäynti ja 
katujulkisivut ovat keskeises-
sä asemassa yrityksen imagon 

YHDISTYSYRITYS

Edustava ympäristö on 
yrityksen valttikortti

muodostamisessa. Parhaim-
millaan yrityksen luontee-
seen sopiva ulkoympäristö 
vahvistaa haluttua imagoa. 
Ympäristön merkitys maa-
seutumatkailussa, tuotteiden 
suoramyynnissä sekä laaduk-
kaan ja ympäristövastuullisen 
tuottajan imagon luomisessa 
kasvaa jatkuvasti.  

Osa markkinointia
Yritysympäristöjen toteutta-
misessa tarvitaankin helppo-
hoitoisia ja toimivia ratkaisu-
ja. Siisteys ja toimivuus ovat 
yrityksen fyysisen ympäristön 
vähimmäisvaatimukset, mutta 
edelläkävijät uskaltavat tehdä 
myös rohkeampia toteutuksia. 
Aina kannattaa pyrkiä ratkai-
suun, joka muistetaan vielä 
asiakassuhteen jälkeenkin. 
Ajattelutavan tulisi muuttua 
siihen suuntaan, että maisema-
suunnittelu katsottaisiin mark-
kinoinnin mahdollisuudeksi, 
ei pelkästään pakolliseksi ku-
luksi. Yritys voi markkinoida 
itseään myös oman toimin-
taympäristönsä ulkopuolella, 
toimimalla sponsorina esi-
merkiksi puistokalusteiden 
hankinnassa tai kylän lähilii-
kuntapaikan kehittämisessä. 

Muista nämä!
Järjestys ja toimintojen onnis-
tunut sijoittelu on kaiken a ja 
o. Esimerkiksi polkupyörät ja 
pysäköinti ohjataan suoriin ri-
veihin, erilleen toisistaan. Ros-
ka-astiat ja tupakointipaikka ei 

saa olla ensimmäisenä vastassa 
ulko-ovella. Pihan hoitotasoon 
ja siisteyden ylläpitoon kan-
nattaa sijoittaa, roska päiväs-
sä on paljon viikossa. Hyvin 
suunniteltu ja ideoitu piha il-
mentää yrityksen imagoa; mil-
laisen mielikuvan sinä haluat 
synnyttää yrityksestäsi?
Piharakentamisessa voi toteut-
taa yrityksen värimaailmaa ja 
logoa, muista yritysilmeen 
johdonmukaisuus.
Ainutlaatuiset ja rohkeat ratkai-
sut jäävät kävijän mieleen, väl-
tä ”halpoja” malliratkaisuja.
Ruukuilla saa helposti ja edul-
lisesti uutta ilmettä, ota piha-
neliöt hyötykäyttöön. 
Muista pihan toimivuus ja tyy-
likkyys myös talvella.
Mikäli pihalle järjestetään 
leikkipaikka lapsille, tulee sen 
täyttää SFS-EN turvallisuus-
vaatimukset. Leikkivälineiden 
turvallisuudesta ja huolloista 
vastaa kiinteistön omistaja. 

Lisävinkit yritysympäristön 
suunnitteluun 
www.proagria.fi/ep

 

Kartonomiljöö. Mikkeliläisessä Tertin kartanossa yrityksen 
miljööstä pidetään osaavaa huolta.

Muuntautumiskykyä. 
Yrityksen toiminnan 
muuttuessa ympäristö so-
peutuu uuteen toimintaan.

Tukea investointeihin
Investointihankkeissa tukea 
voidaan myöntää mm. raken-
nuksen, rakennelman ja ra-
kenteen rakentamiseen, kor-
jaamiseen ja laajentamiseen ja 
kone-, laite- ja kalustohankin-
toihin. Tukea on mahdollista 
saada myös kylän kehittämis- 
ja maisemanhoitosuunnitel-
man toteuttamiseen sekä maa-
seudun ympäristö- ja kulttuu-
rikohteen kunnostamiseen. 
Myös reitistöjen kunnostami-
nen – ja poikkeustapauksessa 
myös uusien perustaminen 

Hankerahaa yhdistysten investointeihin
Yhdistykset voivat hakea hanketukea maaseu-
dun kehittämiseen, koko yhteisöä hyödyttäviin 
investointi- tai kehittämishankkeisiin. Hakijana 
voivat olla rekisteröidyt yhdistykset, kuten esi-
merkiksi maa- ja kotitalousseurat, kyläyhdistyk-
set, nuorisoseurat ja 4H-yhdistykset.

– on mahdollista. Uusina 
kohteina tuen piiriin ovat lo-
kakuusta alkaen tulleet myös 
kylän tai kylän osan yhteis-
puhdistamon rakentaminen 
sekä pienimuotoiset,etenkin 
lasten turvallisuutta paranta-
vat kevyenliikenteenväylät ja 
niiden valaistus. 

Jopa 70% tukea
Yleishyödyllisissä investoin-
tihankkeissa tuen osuus voi 
olla maksimissaan jopa 70%, 
josta EU:n + valtion tukiosuus 
on 50%  ja kunnalta erikseen 

haettava tuki 20%. Hakijan 
vastuulle jää näin ollen hank-
keen kustannuksista 30%, 
josta ¾ voi olla talkootyötä ja 
¼ tulee olla rahaa. Investointi-
rahoituksessa hankkeen koon 
tulee olla vähintään 12 500 
euroa ja hankeajan enintään 
3 vuotta. Pienempiä hankkei-
ta on mahdollista rahoittaa 
ns. koordinaatiohankkeena. 
Se vaatii kuitenkin vähintään 
kolme eri tahon hakemaa 
hanketta.

Apua tarjolla 
Investointihankkeet rahoite-
taan pääosin Etelä-Pohjan-
maan TE-keskuksen rahoista, 
mutta jatkuva haku tapahtuu 
Leader-toimintaryhmien kaut-
ta. Toimintaryhmissä työsken-
televät kyläasiamiehet auttavat 
rahoituksen hakemisessa.

Lisätietoja: 
Pirkko Annala Liiveri ry. puh. 
050 5510 797; Anu Immonen, 
Suupohjan Kehittämisyhdis-
tys ry. puh. 040 7055 801; Ei-
ja Koskela, Aisapari ry. puh. 

0400 239 359 ja Jaana Sippola 
Kuusiokuntien kehittämisyh-
distys ry. 040 5710 184 

Talon antimia. Yrityksen ideologiaa kuvastaa asiakkaille 
avoin vihannes- ja yrttipuutarha, jossa voi käydä tutustu-
massa talon antimiin.

Onnela. Hyvin pidetty Kainaston Onnela Kauhajoella on vetävä tanssi- ja juhlapaikka. Oman kylätalon vetovoimaa voivat muutkin yhdistykset parantaa 
hakemalla remonttiin tukea yhteisöinvestointivaroista.
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TAULUKOTTAULUKOT

                            

1)     7) 
Sonni-

palkkio/
uuhi-

palkkio

2)  7) Emo-
lehmien 

tuotanto-
palkkio

3)   7)  
Raskaiden 
nautojen 

tuki/ eläin

pohjoinen 
tuki €/
eläin-

yksikkö

pohjoinen 
tuki €/ eläin-

yksikkö

4)    Pohj. 
tuki/ eläin

4)   Pohj. 
tuki/ eläin

5)   pohj. 
teuraseläin 
tuki €/eläin

Pohjoisen tuen 
eläinyksikkökertoimet

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

mähieho yli 2 v
1

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

0,6

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

Hanhi-, ankka- ja 
kalkkunaemot 

0,026

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

(sisältää v. 2009 maksettavan ns. jälkitilin 0.3 senttiä/kg ) - siitostammat 
(myös ponitammat)

1

- suomenhevoset 0,85

- muut 1-3 v 0,6
Sika-siipikarjatuki C1 C2
Viitemääräyksiköt 1-146 276
yli 146 menevät yksiköt 205
Viitemääyksiköt 1-170 241
yli 170 menevät yksiköt 176

1) Tilatuen sonnipalkkioihin käytettävissä kiinteä kokonaissumma, joten tuki eläintä kohden laskee, jos sonnien määrä lisääntyy. 2) Tilatuen 
tuotantopalkkio euroa/eläin, lukumäärä lasketaan eläinrekisteristä ruokintapäivien perusteella, mukaan otetaan max 40 % hiehoja. Tuki max 200 
euroa, taulukossa v. 2008 tuki. 3) Tilatuen raskaiden nautojen tuotantopalkkio yli 330 kg:n sonneille ja 210 kg:n hiehoille maksetaan  maximi 80 
euroa/eläin, taulukossa v. 2008 tukitaso. 4)luvut  6-23 kk sonnia kohti, poikinutta  emolehmää kohti. 5) hiehon teuraspaino yli 170 kg. 6 ) Kutuilla 
oltava maidontuotantoa/ pidettävä kirjanpitoa päivittäin tuotoksesta. 7) Tilakohtaisesti leikataan ennen maksua kaikista tilatuen pelto- ja eläintuista 
yhteensä 5000 euron ylittävästä summasta 7 %.  8)Hevosten oltava pääsääntöisesti rekisteröitynä  Hippoksen rekisteriin. Tuen ehtona 100 päivän 
pitoaika,joka alkaa 1.5. Tukea voi saada korkeintaan 5,0 ey suuremmalle hevosmäärälle kuin v. 2008.

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

       

Kotieläintuet v. 2009 C1-C2 alueella Etelä-Pohjanmaan TE-keskus/Veikko Tuominen 2.11.2009

Kotieläintuet v.2009

Siat/siipikarja    

Viitemäärä perustuu pääsääntöisesti vuoden 2007 kansallisen tuen sika/sii-
pikarjan eläinyksiköihin, jotka on kerrottu v. 2007 tukiyksikkökertoimella 
ja eläinlajikohtaisella muuntokertoimella. Viitemäärät vahvistetaan marras-
kuussa ja tuki maksetaan joulukuun alussa. Tuen saamisen ehtona on, että tila 
täyttää tänä vuonna lfa:n lisäosan kotieläintilan edellytykset eli vuoden 2008 
kansallisen tuen eläinyksöitä on suhteessa v. 2009 lfa-pinta-alaan vähintään 

0,4ey/ha tai väh. 0,2 ey ja samalla väh. 10 ey ja että kotieläintuotanto on jatku-
nut v. 2009. Kotieläintilan edellytykset voi täyttää muillakin kansallisen tuen 
eläimillä kuin sika/siipikarjalla. Tuotannosta irrotetun tuen saaminen ei  siis 
edellytä sika/siipikarjatuotantoa.

Vilja-, nurmi- ja öljykasvit            Etelä-Pohjanmaan TE-keskus/Veikko Tuominen 2.11.2009

Huom! 
Tänä vuonna tilatuki mak-
setaan täysimääräisenä 
5000 euroon asti. 
Yli 5000 eurosta 
leikataan 7 %.

rehu-
ohra,
kaura

10)
mallas-
ohra

4)
ruis

kevät-
ruis

kevät-
vehnä

4)
syys-

vehnä

4)
Syys/
kevät
rypsi
rapsi

20) 
Tilatason 

enrg.
käyttö
kevät 
rypsi
rapsi

öljy
pellava

came-
lina

herne,
härkä-
papu 

21) Seos-
kasvusto, 

valk, 
kasvia yli 

50%

heinä-
laidun-
säilö-
rehu-
nurmi

7)

viher-
lannoi-
tusnur-

mi

15)
Ruoko-
helpi, 

ei ener-
giakasvi 

sop.

6) 
ener-

giakasvi 
esim. 

ruoko-
helpi

9) 
kuitu-

pellava,
-hamp-

pu

19) 
Pysyvä 
laidun

C1-alue
Tilatuki (tasatuki)  1)            €/ha 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
valk.k. palkkio/energ.k.tuki 6) 30 55 55 30
LAF-tuki, kasvitila 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
LAF-tuki, kotieläintila 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298
Ymptuki 2), kasvitila ja 2 lisät. 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127
Ymptuki 2), kotieläintila ja 2 lisät. 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157
Pohjoinen tuki 10) 70 112 112 47 47 100 100 100 100 100 100
Tilatuen tuotantopalkkio 12) 50 50 50 50 50 50 50 50
yht., kasvitilan sitoumus 11) 541 611 703 653 588 638 691 721 691 541 746 746 541 541 541 571 691 195
yht., kotieläintilan sit.  11) 650 720 812 762 697 747 800 830 800 650 855 855 650 650 650 680 750 195
Mahd. nuoren vilj. tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
C2 -alue
Tilatuki (tasatuki)  1) 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152
valk.k. palkkio/energ.k.tuki 6) 30 55 55 30
LAF-tuki, kasvitila 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234
LAF-tuki, kotieläintila 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313
Ymptuki 2), kasvitila ja 2 lisät. 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127
Ymptuki 2), kotieläintila ja 2 lisät. 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157
Pohjoinen tuki 10) 70 112 112 47 47 27 27 27 27 27 27
Yleinen hehtaarituki 10) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 35 30 30 35 35 35 35 30
Tilatuen tuotantopalkkio 12) 50 50 50 50 50 50 50 50
yht., kasvitilan sitoumus 11) 543 613 705 655 590 640 620 650 620 548 675 675 548 548 548 578 620 152
yht., kotieläintilan sit.  11) 652 722 814 764 699 749 729 759 729 657 784 784 657 657 657 687 679 152
Mahd. nuoren vilj. tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

     

Vilja-, nurmi- ja öljykasvit, Pinta-alatukitaulukoiden viitteet

1) Taulukossa tilatuen tasaosa. Tilakohtaisesti tilatukea korottavat mahdol-
liset lisäosat. 
2) Taulukossa perustoimenpide + 2 lisätoimenpidettä kasvitila 93+23+11,  
kotieläintila 107+23+27 euroa/ha, puutarhakasveilla perust. + 1 lisät. , 1 
ryhmän 450+ 90, 2 ryhmän 438 + 256, siemenmausteilla 181+144.
3) Lfa-tuki eli luonnonhaittakorvaus  c1-alueella 200 + kansallinen lisäosa 
kasvitilalla 19, 65 ja kotieläintilalla 98,29 , c2-alueella 210 + kasvitilalla 24,57 
ja kotieläintilalla 103,21.
4) Eivät täytä ympäristötuen talviaikainen kasvipeitteisyys-
lisätoimenpidettä.
5) Hoidetun viljelemättömän pellon eri käyttömuotoja. LFA-tuki maksetaan 
vastaavalle alalle hoidettua viljelemätöntä peltoa kuin on viljeltyä peltoa, 
maksimi siis  50 %, jos toinen puoli viljeltyä.
6) Energiakasvituki  vaatii sopimuksen jalostajan kanssa tai rypsin kotipoltto-
sitoumuksen. Taulukossa v. 2007 tukitaso. Valkuaiskasvipalkkio maksetaan, 
jos valkuaiskasvia yli 50% siemenseoksen painosta.
7) Viherlannoitusnurmen siemenseoksessa oltava väh. 20% typensitojakasve-
ja. Sama lohko korkeintaan 2 v peräkkäin. Max. 50 % pinta-alasta.
8) Tärkkelysperunan cap-tasausmaksu on 66 euroa/tonni ekviva-
lenttitärkkelystä eli n. 360 euroa/ha 32 000kg:n ha-sadolla ja 17 %:n 
tärkkelyspitoisuudella.
9) Kuitupellavan/-hampun EU-jalostustuen hakee jalostaja. Tuki 100 euroa/
kuitutonni.
10) Kansallisten tukien tukitaso voi muuttua jos viljelyalat kasvavat. 

                            
Huom!
Velvoitekesantoa ei enää ole. 
Tilalle on hyväksytty luonnonhoito-
pelto, jolle maksetaanymptuki 
enint. 15 % p-alasta.
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18) 
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väh. 2v 
nurmi 
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15%.

18) 
Luonn. 

hoitopel-
to riista/
maisema 

max. 
15%

18) 
Luonn. 
hoito-
pelto 

niittykas-
vi max. 

15%

5)
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max. 
50%

5)
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max. 
50%

5)
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santo 
max. 
50%

5)
viher/
avo/

sänki/
viher-
kesan-
to joka 
yli 50%

19) 
Pysyvä 
laidun

C 1 -alue
Tilatuki 1)                                   €/ha    195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
Tärk. perunan tasausmaksu 8) 422
LFA-tuki, kasvitila 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
LFA-tuki, kotieläintila 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298
Ymptuki 2), kasvitila ja 2 lisätoimenp. 127 127 127 127 127 127 325 540 694 170 300 300
Ymptuki 2), kotieläintila ja 2 lisätoimenp. 157 157 157 157 157 157 325 540 694 170 300 300
Pohjoinen tuki 10) 133 430 348
Kansallinen perunatuki 14) 405 287 287
yht., kasvitilan sitoumus 11) 541 946 828 1096 828 971 739 1302 1108 584 714 714 414 414 414 195 195
yht., kotieläintilan sit.  11) 650 1055 937 1205 937 1080 818 1381 1187 663 793 793 493 493 493 195 195
Mahd. nuoren viljan tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36
C2 -alue
Tilatuki 1) 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152
Tärk. perunan tasausmaksu 8) 360
LFA-tuki, kasvitila 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234
LFA-tuki, kotieläintila 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313
Ymptuki 2), kasvitila ja 2 lisätoimenp. 127 127 127 127 127 127 325 540 694 170 300 300
Ymptuki 2), kotieläintila ja 2 lisätoimenp. 157 157 157 157 157 157 325 540 694 170 300 300
Pohjoinen tuki 10) 133 430 348
Kansallinen perunatuot. tuki 14) 405 287 287
Yleinen hehtaarituki 30 35 35 35 35 35 35 35 35
yht., kasvitilan sitoumus 11) 543 953 834 1041 835 978 746 1309 1115 556 686 686 386 386 386 152 152
yht., kotieläintilan sit. 11) 652 1062 944 1150 944 1052 825 1388 1194 635 765 765 465 465 465 152 152
Mahd. nuoren viljan tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Puutarhakasvit, peruna, sokerijuurikas sekä luonnonhoitopellot ja kesannot Etelä-Pohjanmaan TE-keskus/Veikko Tuominen 2.11.2009

Pinta-alatuet v.2009

Mallasohran tuki vaatii esiviljelysopimuksen tekoa mallastamon kanssa 15.6. 
mennessä. Rukiista ja vehnästä korjattava siemensato.
11) Taulukon oletuksena, että tila on sekä ympäristötuessa että LFA-tues-
sa joko kasvitila tai kotieläintila. Taulukossa lfa-tuki sisältää kansallisen 
lisäosan.
12)Muille cap-kasveille kuin kevätviljoille. Max 50 euroa/ha, taulukossa ar-
vio. Edellytys että ko. kasveja yht. väh. 10 % pinta-alasta, maksetaan yksit-
täiselle kasville  50% asti pinta-alasta.
13) taulukossa sokerijuurikkaan kansallinen tuki 350 euroa+ pohjoinen tuki 
80 euroa.
14) Kansallinen perunatuki 118 euro/ha korkeampi aloille, joista viljelysopi-
mus. Taulukon summat vuoden 2008 mukaan.
15) Ns. pysyviä kasveja ei enää ole. Mm ruokohelpi, tyrni, marja-aronia, 
omena ja saavat tilatuen.
16) Siemenmausteet ovat oma ympäristötukiryhmänsä. Taulukossa perustuki 
181+  puutarhalisätoimenpide 144 euroa/ha.
17) Kasvimaan tilatuessa ei enää 30 aarin maksimirajoitetta.
18) Luonnonhoitopellon ympäristötuki enintään 15 % pinta-alasta. Luonnon-
hoitopelto kuuluu hoidettuun viljelemättömään pelto-alaan. Siten lfa-tukea 
vain vastaavalle alalle kuin on viljeltyä peltoa.
19) Pysyvä laidun saa tilatuen. Jos pysyvä laidun peltoa ja lfa/ymp-sitoumuk-
sessa, saa myös lfa/ympin. Pysyvä laidun pidettävä avonaisena.
20) Edellyttää tilatason enrgiakäytön sitoumuslomaketta 417.
21)Viljan/valk.kasvin seoskasvusto, jossa on valkuaiskasvin siementä yli 50 
%, saa valkuaiskasvipalkkion, pohjoisen tuen ja tilatuen tuotantopalkkion. 
Valkuaiskasvipalkkio edellyttää korjuuta vasta maitotuleentumisen jälkeen.

Vuoden 2009 tukien maksu
Huhtikuussa maksettiin kansallisen kotieläintuen ennakko. Syyskuun alussa 
maksettiin 70 % ympäristötuesta ja luonnonhaittakorvauksesta. Lokakuussa 
on maksettu luonnonhaittakorvauksen kansallinen lisäosa. Marras/joulukuun 
vaihteessa maksetaan kansallisten kotieläintukien loppuosa. Marras/joulu-
kuun vaihteessa maksetaan sonnipalkkion ennakko, 60 prosenttia 1.-3. haun 

palkkioista. Joulukuun alkupuolella maksetaan loput 30 % ympäristötuesta ja 
luonnonhaittakorvauksesta. Joulukuun alkupuolella maksetaan tilatuki.
Helmikuussa 2010 kansalliset pinta-alatuet. Huhti/toukokuussa 2010 sonni-
palkkion loppuosa. Huhti/toukokuussa 2010 emolehmien tuotantopalkkio
Huhti/toukokuussa 2010 raskaiden nautojen tuotantopalkkio. Kesäkuun 2010 
loppuun mennessä energiakasvituki, valkuaiskasvipalkkio ja timotein siemen-
tuotantotuki. Joulukuun alkupuolella maksetaan noin puolet pinta-alatuista 
(tilatuki + 30% ymp/lfa-tuista) eli n. 250-300 euroa/ha.
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RUOKAA YHTEYSTIEDOT

Tuleeko hiki kairaa polkiessa vai
jääkö näytteet peräti ottamatta?
Olemme hankkineet ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan neuvojien 
käyttöön akkuporakoneella 
käytettäviä säilörehukairoja. 
Kairoja on kahta mallia, sii-
loon ja paaleihin sopivat, jo-
ten nyt on mahdollista saada 
kattavat näytteet rehusadoista. 

Sovi näytteenotosta oman ko-
tieläinneuvojasi kanssa.
Älä elä tietämättömyydessä 
säilörehun laadun ja rehuar-
vojen suhteen - Tilaa koneel-
linen rehunäytteenotto omalta 
neuvojaltasi!

 
- Toimitusjohtaja Antti Siljamäki  .......................................................................0400 365 997
- Tiedottaja Miia Lenkkeri  .................................................................................0400 159 118
- Hankepäällikkö , Maito-, SikaNauta- ja Vilja 5000-hankkeet Marita Öhage  ....040 581 0772
- Hankesihteeri Elina Iivari  ................................................................................0400 872 528
- Ilmoittautumiset ja tuotetilaukset  ...................................................................040 706 3386

Pro Agria Kasvi, Sika- ja Siipikarjatilat
- Palvelupäällikkö Henri Honkala  ..................................................................... 040 827 7100

Viljatilat
- Kasvituotantoasiantuntija Väinö Jantunen  .......................................................0400 166 202
- Kasvituotantoagrologi Jouni Leppä  .................................................................0400 361 250
- Kasvituotantoagrologi Jari Mäkinen  ................................................................040 510 2795
- Kasvituotantoagrologi Pekka Tuomisto ...........................................................0400 891 889
- Kasvituotantoagrologi Katariina Vihlman  ........................................................040 582 6775

Sika- ja siipikarjatilat
- Talousagrologi Mika Mäenpää  ........................................................................040 528 7922
- Kasvituotantoagrologi Juha Mäkelä .................................................................0400 267 535
- Kotieläinneuvoja Juha Peltokangas  ..................................................................0400 264 448
- Kasvituotantoagrologi Marja-Leena Perälä  ......................................................0400 166 200
- Kotieläinagronomi Maija Yliaho ...................................................................... 040 529 0832

 Peruna- ja erikoiskasvitilat
- Kasvituotantoagrologi luomutilat, Jari Luokkakallio  ........................................0400 297 235
- Kasvituotantoagrologi Markus Luoma .............................................................0400 180 071
- Kasvituotantoagrologi Anna-Kaisa Jaakkola  ....................................................040 525 0375
- Kasvituotantoasiantuntija Seppo Saari  ............................................................0400 350 425

Pro Agria Maito-, Lihanauta- ja Lammastilat
- Palvelupäällikkö, toim.joht.sij. Arja Talvilahti ...................................................0400 168 489

Lihanauta- ja Lammastilat
- Talousagrologi Kaija Ala-Luukko .....................................................................040 832 3521
- Talousagrologi Marjut Viitasalo .......................................................................040 353 0227
- Kotieläinasiantuntija lammastilat, Milla Alanco ................................................040 706 0558 
- Kotieläinagrologi lihanautatilat, Ulpu Tanner ...................................................040 184 8166

Maakunnallinen maito
- Kotieläinasiantuntija luomutilat, Ulla-Maija Leskinen  ......................................040 504 5591
- Kotieläinasiantuntija Johanna Mäntyharju  .......................................................040 512 1901
- Kotieläinagrologi Sari Perälä  ...........................................................................040 353 6634
- Talousasiantuntija Erkki Riihikangas ................................................................0400 160 041
- Kotieläinagrologi Tiina Soisalo  ........................................................................040 502 5590
- Kasvituotantoagrologi nurmiviljely Sari Vallinhovi  ...........................................0400 764 217

Itäinen maito (Järviseutu, Kuusiokunnat)
- Kotieläinagrologi Merja Ilomäki  ......................................................................040 702 3922
- Kotieläinagrologi Hannu Kivisaari  ...................................................................0400 798 580
- Kasvituotantoagrologi Janne Niemi  .................................................................0400 422 765
- Kotieläinagrologi Hannu Putula  ......................................................................040 510 5965
- Maitotilaneuvoja Johanna Sippola (Marika Kellokosken sijainen) .....................0400 159 802
- Kotieläinagrologi Saila Tuomi  .........................................................................0400 497 516

Eteläinen maito (Suupohja, Jalasjärvi, Kurikka, Ilmajoki)
- Kasvintuotantoagrologi Arja Kananoja  ...........................................................040 507 0475
- Maitotilaneuvoja Marketta Kivistö  ..................................................................0400 163 318
- Kotieläinagrologi Arja Kujala ...........................................................................040 759 8618
- Kotieläinagrologi Kirsi Mattila-Löppönen  ........................................................ 040594 5745
- Maitotilaneuvoja Kerttu Reuhkala ....................................................................040 513 3564
- Kotieläinagrologi Marja-Leena Saarenpää ........................................................040 540 4777
- Kotieläinagrologi Alli Tanner  ...........................................................................0400 184 146
- Kotieläinagrologi Auli Yli-Rahnasto  .................................................................040 526 2467

Pohjoinen maito (Kauhava, Kyrönmaa, Lapua, Seinäjoki)
- Kotieläinagrologi Seija Autio  ...........................................................................0400 720 956
- Maitotilaneuvoja Marianne Minni ....................................................................040 528 4582
- Kotieläinagrologi Teija Onkamo  ......................................................................040 481 3818
- Kotieläinagrologi Sami Sillanpää  .....................................................................040 521 2930

Pro Agria Rakennus-, Salaoja -ja Mittauspalvelut
- Palvelupäällikkö Timo Korpela .........................................................................040 596 4032
- Rakennusinsinööri Minna Peltola  ....................................................................040 509 9928
- Rakennusinsinööri Markku Suomela  ...............................................................040 524 5913
- Rakennusmestari Erkki Yli-Kohtamäki  ............................................................0400 364 230
- Rakennusinsinööri Elina Tiinanen, Keski-Pohjanmaa  .......................................040 560 9038
- Suojateknikko Rakennusmestari Juha Laakso ...................................................040 526 4930
- Salaojateknikko Erkki Orrenmaa  ....................................................................0400 367 127
- Salaojateknikko Heimo Pirttimäki ....................................................................0400 367 212
- Salaojateknikko Markku Keltto ........................................................................040 730 9820
- Agrologi Harri Niemelä ....................................................................................040 544 4510

Pro Agria Spv-, Tili- ja Yrityspalvelut
- Palvelupäällikkö Timo Pajula  ..........................................................................040 503 2650
- SPV-asiantuntija Unto Kangas .........................................................................040 766 7598
- Talousagronomi Samuli Lampinen ...................................................................040 526 0147
- Talousagrologi Sanna Höykinpuro (Tilipalvelut)  ..............................................040 554 2669
- Talousagrologi Seija Yli-Hukkala  ..................................................................... 040580 2258
- Yritysasiantuntija Kari Kallioniemi ....................................................................0400 267 384

Maa- ja kotitalousnaiset
- Toiminnanjohtaja Terhi Välisalo  ......................................................................0400 463 129
- Kotitalous- ja yritysneuvoja Asta Asunmaa ......................................................040 592 9226
- Kotitalous- ja yritysneuvoja Anna-Liisa Saari ....................................................0400 993 226
- Maisemasuunnittelija Riikka Asunmaa  ........................................................... 040 534 9337

TRAHTEERI
Elinkeinotalon Lounas- ja tilausravintola (www.trahteeri.net)  ...........................(06) 4163 491

Pro Agria Etelä-Pohjanmaa

Miten voimasi ja varasi 
riittävät?

Voimavarariihi –palvelussa 
asiantuntija tulee kanssasi 
keskustelemaan ja etsimään 
ratkaisuja sinun työhyvin-
vointiisi liittyvistä asioista 

Maidontuottaja!
(esim. jaksaminen, työmää-
rä, muutoksen hallinta, 
rahojen riittävyys)
Ota yhteyttä!

Kotieläinagrologi Arja 
Kujala p. 040-7598618
ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Asta Asunmaa
Kotitalousneuvoja

J ouluherkut notkuvat 
pian pöydillä. Kun 
ruoat alkavat maistua 
puulle, tuunaa joulu-
ruoan tähteet uuteen  

            uskoon.  

Jouluruokien 
uusi elämä

Kinkku, kalkkuna ja lammas: 
pitsoihin, lämpimiin voilei-
piin, pyttipannuun, keittoihin, 
patoihin, piiraiden täytteeksi.
Lanttu-, peruna-, porkkana-
laatikko: leipätaikinaan, so-
sekeittoon, kasvisohukaisiin, 
pannukakkuun, lättyihin.
Rosolli: hyytelöön, pyt-
tipannuun, keittoihin, 
kasvismuhennoksiin.
Graavi- ja kylmäsavustetut 
kalat: voileipiin, piiraiden 
täytteeksi, kala-perunalaati-
koon, uuniperunan täytteisiin, 
paistettuna perunoiden kans-
sa, kastikkeiksi.

Tuunaa tähteistä uudet herkut
Puolukkajälkkäri
1-2 dl kakun tai piparin muruja
(1-2 rkl kaakaojauhetta)
3 dl puolukkasurvosta (sokeroitua)
½ dl maitoa, ½ dl rahkaa (ripaus fariinisokeria)

Sekoita maito, fariinisokeri ja rahka keskenään ja laita 
jääkaappiin maustumaan. Murenna kakut ja/tai piparit ja 
sekoita niihin kaakaojauhe (kaakaon voi jättää pois, mikä-
li murut ovat hyvin maukkaita). Sekoita puolukkasurvos 
ja muruseos keskenään juuri ennen tarjoilua. Jaa herkku 
annosmaljoihin ja koristele rahka-maito kastikkeella ja 
kokonaisilla puolukoilla tai ripauksella fariinisokeria. Syö 
heti.

Victorian kiisseli
3-5 dl  riisipuuroa
¾ dl  sokeria, 3 tl vaniljasokeria
 sitruunan mehu
 raastettua sitruunan kuorta (mantelilastuja)
3  liivatelehteä
3 dl  kuohukermaa
 
Anna puuron jäähtyä ja mausta se sokerilla, sitruunan me-
hulla ja kuorella sekä vaniljasokerilla. Pehmitä liivatteita 
kylmässä vedessä noin viisi minuuttia ja sulata ne kuu-
maan maitoon tai vesitilkkaseen. Lisää puuroon vatkattu 
kerma ja liivatteet. Kaada seos huolellisesti voideltuun 
rengaskakkuvuokaan hyytymään (hyytymisaikaa saa va-
rata ihan reilusti). Kasta vuoka kuumaan veteen ennen 
kumoamista. Tarjoa puolukkakastikkeen tai kiisselin kans-
sa. Voit hyydyttää Victorian kiisselin myös tavallisessa 
tarjoilukulhossa.

Rosollikeitto kinkulla tai ilman
½ l. rosollia
1-2 sipulia
2 - 3 rkl öljyä
2  valkosipulinkynttä
1 tl  basilikaa
1 tl  meiramia
1  laakerinlehti
1  kasvisliemikuutio 
 mustapippuria, suolaa maun mukaan
2 dl  punaviiniä tai rypälemehua
3 - 5 dl  vettä

(voit lisätä keittoon myös hienonnettua kypsää lihaa)
Hienonna rosolli veitsellä sekä kuori ja hienonna sipulit. 
Kuumenna rosollia ja sipulia hetki öljyssä kattilan poh-
jalla. Lisää murskattu valkosipuli ja mausteet sekä osa 
viinistä. Anna hautua 5 - 10 minuutin ajan. Lisää loput 
viinistä sekä vesi, poista laakerinlehti. Maista ja mausta 
lisää tarvittaessa. Soseuta keitto tai tarjoa sellaisenaan. 
Mikäli haluat borssiin myös lihaa, pilko mukaan myös 
kinkkua tai kalkkunaa.

Seinäjoen maa- ja koti-
talousnaisten järjestön 
80-vuotisjuhlilla oli lep-
poisa tunnelma vanhoja 
muistellessa. Tilaisuudes-
sa oli nähtävillä kaikki jär-
jestön leikekirjat vuodesta 
1937 lähtien sekä näyttävä 

Pitkä taival takana
otos vanhoja järjestöasuja ja 
esiliinoja. Valokuvasuuren-
nokset vuosien takaa kirvoit-
tivat myös monta muisteloa. 
Etelä-Pohjanmaan maa- ja ko-
titalousnaisten piirikeskuksen 
tervehdyksen juhlaan toi pu-
heenjohtaja Ritva Mäkiniemi. 

Juhlivalla osastolla on 
takanaan hieno ja moni-
puolinen 80 toimivuotta, 
toivottavasti myös jatkos-
sa toiminta on yhtä vireää 
ja jäsentensä ”näköistä”. 
Onnittelumme!

Etelä-Pohjanmaan Maa- ja 
kotitalousnaiset sekä Tori-
keskuksen Kauppiasyhdis-
tys järjestävät yhteistyössä 
perinteiset maalaismark-
kinat pari viikkoa ennen 
joulua. Tule mukaan mark-
kinatunnelmaan sekä teke-
mään löytöjä runsaista pöy-
distä. Maakunnan tuottajat 
valmistavat herkkuja juhla-
pöytään ja runsaasti erilai-
sia tuotteita pukinkonttiin.
 

Mikäli olet kiinnostunut 
tulemaan markkinamyyjäk-
si, ota yhteyttä Asta Asun-
maahan joko sähköpostilla 
osoitteeseen asta.asunmaa@
proagria.fi tai puhelimitse 
puh. 040 592 9226

Jouluiset maalaismarkkinat 
Seinäjoen Torikeskuksessa 
12-13.12.2009

Tuoretta leipää. 
Leipätaikinaan sopii joulu-
puuron loppu sekä joululaa-
tikoiden rippeet.

Marjaa ja keksimurua.
Helppo jälkiruokaa syntyy 
rahkasta, marjoista/kiisselin 
lopusta sekä joulukakku ja 
keksimuruisa. Nam!

Kinkkutäyte. Joulukinkku 
maistuu pyhien jälkeen uuni-
perunan täytteessä.

Juusto: voileipiin, pitsoihin, 
piiraisiin, juustoperunoi-
hin, keittoihin, kastikkeisiin, 
muhennoksiin…
Lipeäkala: keittoon, kohok-
kaaseen, lipeäkalapaistokseen, 
kalalaatikkoon.
Riisipuuro: Laatikoihin,  lei-
pätaikinaan, piirakoihin, 

maustettuna jälkiruokiin.
Kakut: jälkiruokiin, korppu-
jauhoksi.
Piparit: jäätelön sekaan, jälki-
ruokiin, korppujauhoksi.
Joululeipä: korppujau-
hoiksi,  leipäpuuroon, 
leipävanukkaaseen.



Lämpöistä 
Joulun Odotusta!

Menestystä 
Vuodelle 2010

 

Yhteistyöstä kiittäen
ProAgria 

Etelä-Pohjanmaa

Loppuvuoden tarjouksia
Agrimarketista!


