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Se juoksi töyrästä alas, sitten tiukka u-käännös, ja ylös. 
Välillä se leikki piilosta, kurkki mökin nurkan takaa ja 
lähti meidät nähtyään karkuun. Mutta aina vähän lais-
kan oloisesti, eikä ikinä kauas. Sillä oli selvästi hauskaa. 
Se oli aika pieni, mutta jo täysikasvuinen. Se oli kesän 
jäniskevennys.

Olimme selvästikin sen tiellä. Ehkä se oli syntynyt 
keväällä jokirantapenkalle. Ja sitten me ilmestyimme 
rikkomaan sen kotirauhaa: ihmisiä, grillin käryä, ruo-
honleikkurin pörinää. Heikkohermoisempi pupu olisi 
muuttanut muualle, mutta ei tämä. 

Sillä oli harvinaisen hyvä maku, sekin tykkäsi Saabeista. 
Se valitsi pihan ruosteisimman ajoneuvon ja alkoi huol-
taa sen pohjaa. Ihmettelimme, mistä metallin kaapimi-
sesta syntyvä ääni kuului. Lopulta ääni paikallistettiin 
auton alle. Pupu seisoi takajaloillaan ja jyrsi hampail-
laan auton pohjaa. Oliko se sielunvaellukselle joutunut 
entinen autofiksari? Vai täydensikö se vain villieläimen 
vaistolla rauta- tai kivennäisvarastojaan? Ehkä auton 
pohjasta löytyi maantiesuolan rippeitä? Joka tapaukses-
sa se jyrsi sinnikkäästi. Puolustimme autoa haravalla, 
mutta aina kun vartiointi loppui, pupu pomppi paikalle. 
Lopulta keksimme laittaa suosituimmalle kohdalle pe-
suvadin täynnä vettä. Siihen loppui autolla herkuttelu. 

Elukalla oli toinenkin outo herkku: vanhat kuvalehdet. 
Olemme perustaneet kukkapenkkejä suoraa heinämät-
täiden päälle peittämällä ne tiiviillä kerroksella vanhoja 
sanoma- ja aikakauslehtiä. Siihen päälle kariketta, kom-
postia ja multaa ja kohopenkki on valmis. Jäniskevennys 
kaivoi kuvalehtiä esille ja järsi niitä. Selluloosa ja auton 
pohja ei kuulosta sellaiselta ruokavaliolta, jota jänisten 
ravintoterapeutti suosittelisi. Seisoin siitä metrin päässä 
ja selitin sille, että tuosta ei mahda hyvää seurata. Kan-
nattaisi edes opetella pelkäämään ihmisiä, ennen kuin 
metsästyskausi alkaa. Se ei vastannut. 

Seuraavana viikonloppuna sitä ei näkynyt. Minulla oli 
vähän ikävä. 
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PÄÄKIRJOITUS  PUHEENVUORO   

Lähiruoka on trendikästä
Jäniskevennys

Valokuvaaja
Jarmo Vainionpää, puh. 040 569 5404, jarmo.vain@netikka.fi 

uoanlaitto on ollut jo useamman vuoden trendikäs aihe televisi-
ossa. Ruokaohjelmia löytyy moneen makuun, mutta yhteistä niil-
le tänä päivänä on lähiruoan käyttö. Sama suuntaus näkyy yhä 
enemmän kuluttajien arjessa. 

Nyt arvostetaan ja halutaan kotimaista, mahdollisimman vähän käsitel-
tyä lähiruokaa. Ateria valmistetaan mieluiten itse, jotta tiedetään tarkalleen, 
mitä syödään. Lähiruoan oletetaan olevan puhdasta ja terveellistä, se tuo-
tetaan omalla alueella työllistäen alueen ihmisiä. Meidän alueellamme se 
onkin elinehto. Tuttuus ja helppous ovat tekijöitä, joiden vaikutusta ei pidä 
aliarvioida, kun mietitään ruoan tulevaisuutta. 

Usein vallitsee käsitys, että lähiruoka tarjoaa ravitsemuksellisesti parem-
paa laatua kuin kansalliset tuotteet. Tutkimusnäyttöä tästä on kuitenkin 
paljon vähemmän kuin mielikuvia. Sen sijaan lähiruoan parempaa makua 
korostavat monet ruoanvalmistuksen ammattilaiset. Vihannesten ja hedel-
mien osalta on ainakin selvää, että lyhyet kuljetusmatkat ovat tuoreudelle 
ja maulle etu. 

Ohra haastaa riisin. Vanhat tutut juurekset, porkkanat, lantut, nauriit, 
punajuuret ja kaalit nousevat taas esiin. Niillä korvataan kaukomailta tuo-
tuja vihanneksia, samalla kun ohrasuurimot haastavat valkoisen riisin. Riit-

tävä rasvansaanti turvataan kotimaisella kalalla ja rypsiöljyllä. Puhtaasta 
luonnosta saatavat metsämarjat löytävät tiensä yhä useamman ruokapöy-
tään. Kotimaisia supermarjoja ovat tyrni ja lakka. 

Verkkokauppaa? Samaan aikaan kasvaa lähiruoan suoramyynti interne-
tissä. Harva kuitenkaan on innostunut siirtämään elintarvikehankintojaan 
kokonaan verkkoon. Vaikka ruoan verkkokauppaan suhtaudutaan melko 
epäillen, ruokaa koskevaa tietoa haetaan verkosta innokkaasti. Internetistä 
etsitään etenkin ruoanlaitto-ohjeita sekä ravitsemukseen ja ruokien koos-
tumukseen liittyvää tietoa. 

Myös poliittisten päätösten toivoisi edistävän lähiruoka-ajattelua esi-
merkiksi tukemalla kestävää kehitystä, maaseudun elinvoimistamista ja 
alueellisen tuotannon kehittämistä. Elintarviketeollisuuden ja kaupan pää-
intressejä näyttäisi olevan kuitenkin tehokkuus ja keskittäminen. 

Lähikaupastako. Koska lähiruokamarkkina on elinkaarensa alkuvaihees-
sa, markkinoilla on tilaa kilpailulle. Lähiruoan kulutuksen oletetaankin 
kasvavan vahvasti lähivuosina. Perinteisesti lähiruokaa myydään torilla, 
myyjäisissä, tilamyymälöissä ja markkinoilla. Keskivertokuluttajan joka-
päiväistä ruokahuoltoa ne eivät kuitenkaan ratkaise. Luonnollisin paikka 
lähiruoalle olisi lähin ruokakauppa. 

 Pääkirjoitus, Tuula Mäki-Fränti   Kirjoittaja on maaseutuperäinen kerrostaloasuja.

Farmari saapuu Seinäjoelle 

KoneAgria on ammattilaisten 
kohtaamispaikka

Päivän reissulle KONEAGRIAAN?

PUHEENVUORO
Nina Harjunpää

PARI SANAA KANNESTASISÄLLYSLUETTELO

Tänä vuonna eteläpohjalaisilla 
pelloilla kasvoi huomattavasti 
edellisvuotista suurempi kau-
rasato. Sato oli hyvälaatuinen ja 
sopii elintarvikekäyttöön. Satoja 
miljoonia kiloja kaurasadosta me-
nee vientiin. Pääkohde suoma-
laiselle myllykauralle on Saksa.  

Lue lisää edellisestä 
kasvukaudesta sivulta 12. 

Kolumni

F armari, aito ja oikea 
maatalousnäyttely, saa-
puu Seinäjoella vuonna 

2013. Satakunnassa Farmari 
onnistui viime kesänä hyvin. 
Kävijämäärätavoite saavutet-
tiin ja sekä näytteilleasettajat 

K oneAgria on maa-
talouden koneiden 
ja laitteiden erikois-

näyttely. Näyttelyn antia täy-
dentävät omilla osastoillaan 
tuotantopanosten ja tietoko-
neohjelmistojen myyjät sekä 
maataloustuotteita ostavat 
tahot. Mukana ovat myös 
neuvonta, koulutus, rahoitus, 
hallinto sekä työhyvinvointi. 
—Uutuustuotteita on myös lu-
vassa, kertoo näyttelypäällik-
kö Marko Toivakka. Uutuudet 
julkaistaan näyttelyoppaassa.

— Odotamme, että tästäkin 
näyttelystä tulee ammattilais-
ten kohtaamispaikka, Toivak-
ka sanoo.

ProAgrian osastolla ovat esil-
lä mm. energiasuunnitelmat 
ja rakentamisen kokonaisuus. 
Maidontuottajat voivat tehdä 
kiperiä kysymyksiä ProAgrian 
huippuosaajille. Osastolla voi 
keskustella asiantuntijoiden 

H yppää mukaan KoneAgria- bussin kyytiin. Linja-
auto kulkee keskiviikkona  19.10.2011 reittiä Vaa-
sa- Seinäjoki- Ähtäri- Jyväskylä. Bussi pysähtyy 

tarpeen mukaan ajoreitin varrella. Kerro ilmoittautuessasi 
toiveesi siitä, missä hyppäät bussin kyytiin.  

Matkan hinta 40 e pitää sisällään matkan
 ja näyttelylipun.  

Ilmoittaudu mukaan 5.10.2011 mennessä 
numeroon 06 4163 400.    

että näyttelyvieraat olivat ta-
pahtumaan tyytyväisiä. 

— Tästä meidän eteläpohja-
laisten on hyvä jatkaa Farma-
rissa kesällä 2013, ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan toimitus-
johtaja Antti Siljamäki toteaa 

kanssa lehmien ruokinnasta ja 
tutustua Karjakompassin ruo-
kintaosioon. Se tuo ruokintaan 
liittyvät tutkimuksen tulokset 
maidontuottajan käyttöön.

Näyttelyalue uusiksi 
Näyttelyalue tulee näyttämään 
erilaiselta kuin viime vuonna. 
Jyväskylän Paviljongin vie-
reen rakennetaan parhaillaan 
ja myös liikenne on uudessa 
järjestyksessä. 

— Muutoksista johtuen 
näyttelyvieraan on katsotta-
va aluetta uusin silmin. Hal-
lit ovat pysyneet ennallaan, 
mutta ulkoalueet sijoittuvat 
eri tavoin kuin viime vuonna. 
Ulkoaluetta on aikaisempaa 
enemmän, sanoo näyttelypääl-
likkö Marko Toivakka.

KoneAgrian aikaan Jyväsky-
län Paviljongin alue on täynnä 
näytteilleasettajia. - Sisätila on 
myyty kokonaan ja ulkoalue 

ja kertoo tarkan Farmari-ajan-
kohdan olevan vielä avoinna. 

— Samassa paikassa, Aree-
nan ympäristössä, maatalous-
näyttely kuitenkin on. 

täyttyy parhaillaan, kertoo 
näyttelypäällikkö Toivakka.

KoneAgrian kotisivut ovat 
uudistuneet. Kotisivujen kaut-
ta voi ostaa esimerkiksi pääsy-
lippuja,  www.koneagria.fi 

Tämän vuoden KoneAgria 
-näyttely pidetään 19.-22.10. 
Jyväskylän Paviljongissa. 

Näyttely kokoaa maatalou-
den ja maaseudun ammatti-
laiset tutustumaan uusimpaan 
tarjolla olevaan teknologiaan. 

Näyttely on avoinna  
ke - pe klo 9 - 17 ja  
la klo 9 - 16.
Näyttelyn järjestävät 
ProAgria Keski-Suomi ja 
ProAgria Farma. 

Farmari-lippu. Satakunnan Farmarin päätöspäivässä Farmari-lippu vaihtoi kantajaansa. 
Eteläpohjalaiset ottivat lipun vastaan komeissa asuissa. Puhujapöntössä äänessä on ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan hallituksen pj Merja Keisala, keskellä edustajiston pj Petri Huttunen, 
oikeassa reunassa toimitusjohtaja Antti Siljamäki.
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VEROSUUNNITTELUAJANKOHTAISTA

Verosuunnittelu 
on nyt erityisen 
tärkeää

Viljelysuunnittelun 
aika on käsillä

Uusinta tekniikkaa 
lampaiden 
jalostuseläinvalintaan

Maatilojen talous on 
kuluvana vuonna vaih-
dellut poikkeuksellisen 
paljon. Se vaikuttaa 
myös verotukseen. 
Tänä syksynä välitilin-
päätös ja verotuksen 
suunnittelu onkin 
erityisen tärkeää. 

Olavi Kuja-Lipasti
talousagronomi

T a l o u d e l l i n e n 
tilanne on ku-
luvana vuonna 
vaihdellut tuo-
tantosuunnittain 

melkoisesti. Viljantuotannos-
sa tuotteiden hinnat ovat py-
syneet melko korkeina, mutta 
tuotantopanosten hinnoissa 
on eroja oston ajankohdasta 
riippuen. Maidontuotannossa 
tuottajahinta on jopa noussut, 
mutta kustannuspuolella on 
kasvua ostorehujen ja lannoit-
teiden hinnoissa.

Tuottajahinnat
Vaikein tilanne on lihantuo-
tannossa. Tuottajahinnat ovat 
polkeneet paikallaan tai jopa 
alentuneet, kun taas rehukus-
tannus on noussut huomatta-
vasti. Kuluvan vuoden vero-
tettava tulo tuleekin romahta-
maan viime vuosien tasosta.

ProAgria Kasvi

S euraavan vuoden 
viljelysuunnittelu 
kannattaa aloittaa 
laittamalla loh-
komuistiinpanot 

kuntoon, koska kasvukauden 
jälkeen viljelytapahtumat 
ovat vielä tuoreessa muis-
tissa. Puolen vuoden päästä 
niitä on enää vaikea muistaa. 
Samalla voi varmistua siitä, 
että tarkastuksen koittaessa 
asiat ovat kunnossa. Lohko-
muistiinpanoihin kannattaa 
merkitä myös kasvukaudella 
ilmentyneet ongelmat, kuten 
rikkakasvit, maanrakenteen 

Milla Alanco
lammasasiantuntija

L a mmastilaneuvonta 
on hankkinut Etelä-
Pohjanmaan Maatalo-

usseuran säätiön avustuksel-
la ultraäänimittauslaitteen. 
Neuvonta-asiakkaina alueel-
la on noin 100 lammastilaa 
Suomen noin 260 lammas-
neuvontatilasta. Lampaiden 
jalostuseläinvalintaan kuuluu 
tärkeänä osana koulutettu-
jen lammasarvostelijoiden 
tekemät lihaksen paksuuden 

Liiketoiminnassa suhdan-
teet vaihtelevat hyvien ja huo-
nojen aikojen välillä. Ansiotu-
lojen verotuksen progressiivi-
suuden takia näitä vaihteluja 
kannattaa verotuksessa loi-
ventaa. Näin päästään vuosien 
saatossa vähemmällä verojen 
maksulla.

Hankintoja
Jos kuluvan vuoden tulos on 
romahtamassa viime vuodes-
ta, kannattaa hankintoja siirtää 
vähennettäväksi ensi vuoden 
verotuksessa. Toisaalta myyn-
tituloja voi tulouttaa enem-
män tälle vuodelle, jos siihen 
on mahdollisuuksia.

Tulojen jäädessä selvästi alle 
sen, mitä veroennakoita mää-
rättäessä on arvioitu, voi miet-
tiä myös loppuvuoden enna-
koiden pienentämistä. Väliti-
linpäätöksellä ja loppuvuoden 
tulojen ja menojen arvioinnil-
la voi verottajalle perustella 
ennakoiden alentamista.

Maksuvalmius
Roimasti alentuneiden tulojen 
tilanteessa on maksuvalmi-
uden säilyttäminen vaikeaa. 
Välttämättömien hankintojen 
tekeminen käy mahdottomak-
si, jos tuotteista saatavat tu-
lot eivät kata edes juoksevia 
menoja. Loppuvuoden mak-
suvalmius on erityisesti koet-
teilla lokakuun lopulla, kun 
lainojen korot ja lyhennykset 

ongelmat ja ravinnepuutokset. 
Silloin edellä mainitut asiat 
ovat apuna seuraavan vuoden 
viljelyn suunnittelussa.

Vaikka ensikesän kasvi- ja 
lajikevalikoima ei olisikaan 
vielä tarkasti tiedossa, niin 
alustava viljelysuunnitel-
ma kannattaa silti tehdä heti 
syksyn tai alkutalven aikana. 
Sillä hankinnoissa kannattaa 
hyödyntää tuotantopanosten 
hintaportaat. Sokkona lannoit-
teita tai kasvinsuojeluaineita 
ei kannata lähteä ostamaan, 
koska silloin voi tulla hank-
kineeksi vääriä tuotteita. Vil-
jelysuunnitelman viimeistely 

ja rasvan ultraäänimittaus 
neljän kuukauden ikäisille 
karitsoille. Mittausten ja tuo-
tosseurannan punnitusten 
perusteella lasketaan myös 
jalostus (BLUP)-indeksit. Sa-
malla laiteella tehdään myös 
uuhien tiineystarkastusta. 
Varsinkin ympärivuotisessa 
karitsanlihan tuotannossa tii-
neystarkastuksella selvitetään 
uuhien tiinehtyvyyttä. Tällöin 
tyhjäksi jääneet uuhet saadaan 
uudelleen astutukseen heti, ja 

erääntyvät. Toisaalta tukien 
maksatus syyskuusta lähtien 
helpottaa tilannetta.

Maksuvalmiutta voi hallita 
tulojen ja menojen ajoituksen 
suunnittelulla eli budjetoin-
nilla. Paperille kirjattuna ar-
vioidut tulot ja menot pysyvät 
paremmin hallinnassa kuin 
pelkästään muistin varassa 
toimittaessa.

Muutoksia?
Kuluvan vuoden verotusta 
miettiessä kannattaa pitää 
mielessä myös verotukseen 
suunnitellut muutokset. Hal-
litusohjelmassa on sovittu, et-
tä pääomatulon veroprosentti 
nousee kahdella prosenttiyksi-
köllä 30 prosenttiin. Yli 50000 
euron pääomatuloista veropro-
sentti nousee 32 prosenttiin. 
Muutoksen toteutumisvuotta 
ei vielä ole lyöty lukkoon, 
mutta muutokseen kannattaa 
silti varautua. Pääomatuloa ei 
kannata varauksilla siirtää ve-
rotettavaksi tuleville vuosille, 
jos tuloutuksesta ei ole selvää 
suunnitelmaa. 

keväällä ei vie paljoa aikaa ja 
se on helppoa hoitaa vaikka 
puhelimen tai sähköpostin 
avulla neuvojaa tapaamatta.
ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
neuvojilla kevät on erittäin 
kiireistä aikaa. Viljelysuun-
nitelmien toimitusajat ovat 
syksyllä ja talvella lyhyempiä. 
Viljelysuunnitelma on myös 
edullisempi, kun sen teettää 
ajoissa ennen kevätsesonkia.
  
 
Katso 
viljelysuunnittelijamme 
osoitteesta 
www.proagria.fi/ep 

tilat säästävät ruokintakustan-
nuksissa. Uuden anturin avul-
la voidaan laskea myös sikiöi-
den lukumäärä, joka helpottaa 
ruokintaryhmien ja adoptioi-
den suunnittelua. 

 
Mittausten varaukset 
ja tiedustelut 
kotieläinasiantuntija 
Milla Alanco 
040 7060558 
milla.alanco@proagria.fi. 

Talous. Viljantuotannossa hinnat ovat olleet tänä vuonna korkealla, mutta tuotantopanosten 
hinnoissa on ollut eroja. Kuva: rodeo.fi

Ultraäänimittaus. Lammasasiantuntija Milla Alanco mittaustöissä. Kuva: ProAgria Lammas

Olavi Kuja-Lipasti
Talousagronomi

Vuosimenettelyssä oleva 
alkutuottaja voi hakeutua 
arvonlisäverotuksessaan 
kuukausimenettelyyn. 
Muutosta on haettava ve-
rotoimistosta edellisen 
vuoden syyskuun loppuun 
mennessä.

Kuukausimenettelyyn 
siirtyminen sitoo vero-
velvollista kolme vuotta. 
Sen jälkeen voi hakeutua 

takaisin vuosimenettelyyn, 
joka useimmille tiloille on 
edullisinta.

Kuukausimenettelystä 
on hyötyä rakennushank-
keen aikana. Hankintoihin 
sisältyvän arvonlisäveron 
saa näin jopa parissa kuu-
kaudessa takaisin.  Hait-
tapuolena on lisätyö, joka 
aiheutuu kuukausittain 
tehtävästä kirjanpidosta. 
Kirjanpidon ja kausiveroil-
moituksen tekoon on aikaa 
reilu kuukausi.  

Kk-menettely nopeuttaa  
alv-palautuksia

www.carawayfinland.fi

Jos sopimusviljely

kiinnostaa, 

soita 050 444 0524 

Kjällberg.

Kiinnostaako
Kuminanviljely?

Caraway Finland Oy puhdistaa ja jalostaa kuminaa Närpiössä (Porin ja
Vaasan välillä). Tuotanto perustuu sopimusviljelyyn, jota nyt 5000 ha.

Tasaa työhuippuja
- puinti ennen viljoja

Monivuotinen kasvusto
- vähemmän työtunteja

Hyvä esikasvi
- parantaa maan rakennetta
- vähentää viljan tauteja

Tasaa työhuippuja
- puinti ennen viljoja

Monivuotinen kasvusto
- vähemmän työtunteja

Hyvä esikasvi
- parantaa maan rakennetta
- vähentää viljan tauteja

Sama kalusto kuin 
viljalla

Hyvä kannattavuus

Nyt myös torjunta-
aineet jotka toimivat

Sama kalusto kuin 
viljalla

Hyvä kannattavuus

Nyt myös torjunta-
aineet jotka toimivat
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KYSYIMME INVESTOINNEISTA KARJAKOMPASSI

KARJAKOMPASSI 
haussa paras 
taloustulos

KYSYIMME INVESTOINNEISTA

Hevoosella 
vaan 

Navetan rustoo

Tyytyväinen asiakas. KarjaKompassin ruokinnanohjauspalvelu korostaa hyvän säilörehun 
taloudellista merkitystä. Kuva: Jarmo Vainiopää

Investointi hallintaan. Timo Korpela suosittelee investointivaiheessa investoivan tilan tiimin 
puoleen kääntymistä. Kuva: Miia Lenkkeri

Sari Perälä
kotieläinagrologi

ProAgrian KarjaKom-
passi on uusi ruokin-
nan ohjauspalvelu. 
Sen avulla lehmien 
ruokintaa säädetään 
tuottavaksi ja kus-
tannustehokkaaksi.  
Rehujen hinta voi 
vaihdella hyvinkin no-
peasti ja maidon hin-
takin on heilahdellut 
viime vuosina. Karja-
Kompassissa otetaan 
huomioon sekä rehu-
jen hinta että  maidon 
määrä, laatu ja hinta.

R uokinnan on-
n i s t u m i s e n 
s e u r a n n a l l a 
verrataan toteu-
tunutta ruokin-

taa suunniteltuun. Tämä päi-
välaskelma on ollut käytössä 
viime talvesta saakka. 

Tälle syksyä valmistui Kar-
jakompassin ruokinnan suun-
nittelu, joka tarjoaa monipuoli-
set optimointimahdollisuudet 
esim. maitotuoton ja rehukus-
tannuksen erotuksen mukaan. 
Optimoinnin tavoitteena voi 

Härmässä järjestetään 1. – 
2.10.2011 Hevoosella vaan 
–seminaari. Seminaarissa 
aiheina on muun muassa tal-
lirakentaminen, hevosurhei-
lualueiden pohjat, ruokinta, 
kengitys, hevosen lopettami-
nen, teurastaminen ja hautaa-
minen, hevosyrittäjän työssä 
jaksaminen, lomitusasiat ja 
ravivalmennus.  Ilmoittaudu 
mukaan osoitteessa www.pro-
agria.fi/ep - tapahtumat. 

Eteläpohjalainen maitotilan 
emäntä Merja Keisala kertoo 
uudessa blogissaan uuden 
navetan rakentamisesta. Blo-
gista on luettavissa ajankoh-
taisia tunnelmia ja haasteita 
rakennustyömaalta, joita iso 
projekti yrittäjän eteen tuo. 
Blogi on alkanut navetan 

pohjan kaivuusta ja etenee 
kohti uuden navetan käyttöön-
ottoa. Samalla tuotanto pyörii 
vanhassa navetassa.  Blogia 
Keisalan Akan naveetan rus-
too pääset lukemaan koti-
sivuillamme olevasta linkis-
tä. Kotisivumme osoitteessa  
www.proagria.fi/ep. 

Timo Korpela, 
vedät ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan 
investoivan tilan  
tiimiä. Keitä tiimiin 
kuuluu?

Riippuu tilanteesta. Tiimi koo-
taan aina asiakkaan tarpeen 
mukaan. Tiimin ajatus on hyö-
dyntää asiakkaan hyödyksi eri 
alojen asiantuntemusta. Koti-
eläinrakennusinvestoinneis-
sa tarvitaan rehuntuotannon, 
eläinten hoidon, talouden ja 
rakentamisen asiantuntijoita. 
Investointitilanteessa on tär-
keää käydä läpi kaikki toimin-
tatavat tilalla. 

olla myös korkea maitotuo-
tos, korkea valkuaispitoisuus, 
alhainen rehukustannus tai 
ympäristönäkökulma alhaisi-
na typpi- ja fosforipäästöinä. 
KarjaKompassissa maitotuo-
tos lasketaan lehmän syönnin 
perusteella. 

Suunnittelu tehostaa
Tilakäyntiin valmistaudutaan 
etukäteen tarkastelemalla ti-
lan tunnusluvut ja tekemällä 
ruokinnan seurannan päivä-
laskelma toimistolla, jolloin 
tilalla voidaan keskittyä ana-
lysointiin. Tilakäynnillä var-
mistetaan ruokinnan käytän-
nön toteutus navetassa. Tilan 
ruokinnan lähtötietojen saa-
minen etukäteen mahdollistaa 
keskittymisen navettahavain-
toihin, keskusteluun ja tulos-
ten tulkintaan. Jos on tarvetta 
muuttaa suunnitelmia, niin ne 
voidaan tehdä toimistolla ja 
lähettää uudelleen asiakkaalle 
sähköpostilla tai kirjeellä. 

Yhteistyöllä hyötyä
KarjaKompassin ruokinnan 
ohjaus –palvelu kytkeytyy 
entistä jouhevammin muihin 
tilan keskeisiin prosesseihin 
kuten rehuntuotantoon ja ta-
louteen. Palvelukokonaisuus 
sisältää osaavat asiantuntijat 
tulosten analysointiin, en-
nusteiden laadintaan sekä 

Kun investoin, mitä 
hyödyn investoivan 
tilan tiimistä? 
Tiimi tukee investoijaa 
monessa asiassa. Sen avulla 
on hyvät mahdollisuudet 
saada kehitettyä toimintoja 
tehokkaiksi ja vähemmän 
kuormittaviksi. Hyvällä 
tuotannon ja rakentamisen 
suunnittelulla saavutetaan 
kannattavuutta sekä 
eläinten ja ihmisten 
hyvinvointia. Investointi 
on kokonaistaloudellisesti 
edullinen. Toimiva 
rakennus ja tuotanto säästää 
investointitilanteessa 
turhia työvaiheita. 
Rakennussuunnitelmilla ja 

kohteeseen suunnitelluilla 
kilpailuttamisasiakirjoilla 
varmistetaan haluttu laatu ja 
voidaan vertailla tarjouksia 
hinnalla laadun kärsimättä.

Missä vaiheessa tiimi 
astuu remmiin? Onko 
tiimi mukana koko 
investoinnin ajan?

Tiimi kootaan yhteen jo niin 
sanotussa haaveiluvaiheessa. 
Kun asiantuntijamme tekee 
asiakkaalle  tulevaisuuskes-
kustelun,  kirjataan siinä yh-
teydessä ylös tulevaisuuden-
suunnitelmat. Jo tässä vaihees-
sa valitaan investointia tuke-
maan tarvittavat asiantuntijat 
ja palvelut.  

suunnitteluun ja seurantaan. 
Laskelman mukaan maito-
tuotto-rehukustannus ero-
tus on paremmin säilyneen 
säilörehun hyväksi 1,07 €/
lehmä/päivä. Mikä tekee 60 
lehmän karjassa +64,2 €/päi-
vä/karja ja vuodessa +23 433 
€/vuosi. Näin suuri ero saa-
daan aikaan siis pelkällä säi-
lörehun säilönnällisen laadun 
muuttumisella.

KarjaKompassi ruokinnan-
ohjauspalvelu nostaa esille 
hyvän säilörehun taloudel-
lista merkitystä ja sen avulla 
voidaan miettiä myös rehun-
tuotannon kehittämistä sekä 
väkirehuvalintoja.

ProAgrian kotieläinagrolo-
git ja maitotilaneuvojat ovat 
osallistuneet pitkään ja tavoit-
teelliseen lypsykarjan ruokin-
takoulutukseen ja ovat valmiit 
tarjoamaan osaamistaan mai-
totilojen käyttöön. Sovitaan 
yhdessä millä tavoitteilla ruo-
kintaa toteutetaan teidän kar-
jassa. 

LUOMUPERUSKURSSI
marraskuussa 2011

Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalolla, Huhtalantie 2, Seinäjoki

Minustako luomusikatuottaja?
Oletko harkinnut luomutuotantoa? Tuntuuko asia monimutkaiselta, tietoa 
tulee liikaa/liian vähän tai se on ristiriitaista? Tule mukaan luomusikapäivään 
28.10.2011 (paikka ilmoitetaan myöhemmin). Luomusikapäivä tarjoaa kaikki
tärkeät perustiedot luomulihan tuottamiseen, jonka jälkeen on hyvä jatkaa luomu-
tuotannon peruskurssille, joka on edellytyksenä luomutuotantoon siirtymiselle.

Luomusika PERUSKURSSIpäivä pe 28.10.2011 
klo 9.00 alkaen kahvituksella. Päivän ohjelmassa mm.:

 l Ryhmäkohtainen ruokinta luomusioille
 l Miten luomutuotannon pyörittäminen onnistuu käytännössä? 
 l Mitä kannattaa pelloissa kasvattaa tai minkälainen on hyvä 
        viljelykierto? Tai entä jos joudutaan hankkimaan ostorehua?
 l Luomuohjeet. Mitä kaikkea uutta tulee vastaan tavanomaiseen
        tuotantoon verrattuna?
 l Eläinten hyvinvointi ja erilaiset tukiasiat
 l Millainen on luomutarkastus? 

Päivän hinta 56€ e, ruokailu ja kahvitus eivät sis. hintaan. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Ulla Maija Leskinen p. 040 504 5591 tai ulla-maija.leskinen@proagria.fi

ProAgria Etelä-Pohjanmaa/Luomuneuvonta

Kurssipäivät ja -ohjelmat:

LUOMUN PERUSTEET (kaikki tuotantosuunnat)
Ti 1.11. Luomun ohjeet, säännöt, tuet  ja  tukien haku
                 Pellon, erikoisviljelyn ja kotieläintuotannon valvonta
Ke 2.11.    Luomutuotannon perusteet 
                  Maan hoito, viljavuus, peltotilan viljelykierto, viherlannoitus,  
 rikkakasvien torjunta sekä lannoitus
To 3.11.    Luomuviljelijät puhuvat käytännön viljelystä sekä tuottamisesta 
 (kotieläin- ja kasvintuotanto) 

KOTIELÄINTUOTANTO (kotieläintuottajat)
Ma 7.11.   Luomurehustus, viljely ja lajikkeet, kotieläintuotannon  
                 rehuntarpeet sekä yhteistoiminta
Ti 8.11. Kotieläintalouden  talous ja markkinat (yhteinen eläintuotanto)  
 Luomueläinten olosuhteet ja hoitokäytännöt luomussa
  Ryhmät: lypsy/nautaryhmä, lampaat, siat
 * Ryhmäkohtainen opetus toteutuu, jos väh. 3-5 tuottajaa paikalla

VILJAN VILJELY JA VALKUAISKASVIT (kaikki tuotantosuunnat)
Ke 9.11.   Viljat, valkuaiskasvit ja niiden viljely
                Luomumarkkinatilanne, vilja- ja valkuaiskasvien sopimus-
 tuotanto sekä tuotannon talous

ERIKOISKASVIEN VILJELY (erikoiskasvien tuottajat)
To 10.11. Erikoiskasvit: juurekset ja vihannekset
                  Lisäksi tuottajan puheenvuoro

Pe 11.11. Erikoiskasvit: marjat ja hedelmät
            Lisäksi tuottajan puheenvuoro

Kurssin hinta 320 e/hlö, ruoka ja kahvi eivät sis. hintaan.
Ilmoittautuminen ja tiedustelut ke 26.10. mennessä:
Ulla Maija Leskinen p. 040 504 559 tai 
ulla-maija.leskinen@proagria.fi

ProAgria Etelä-Pohjanmaa/Luomuneuvonta

  

Säilörehu1 *) Säilörehu2 **)

Maitoa kg/lehmä/pv 31,55 30,57

Kuiva-aineen syönti 
kgka/lehmä/pv

22,49 21,02

Maidon valkuais-% 3,38 3,32

Maidon rasva-% 4,32 4,27

Maitotuotto-rehu-
kustannus €/lehmä

11,21 10,14

Rehukustannus €/
lehmä

3,9 4,4

*) Säilörehu1: sulavuus 
705 g/kgka, kuiva-aine 290 
g/kg, ammoniakkityppi 4 % 
kok.N, maito- ja muurahais-
happo 54 g/kgka, haihtuvat 
rasvahapot 8 g/kgka

**) Säilörehu2: sulavuus 
710 g/kgka, kuiva-aine 179 
g/kg, ammoniakkityppi 5 % 
kok.N, maito- ja muurahais-
happo 80 g/kgka, haihtuvat 
rasvahapot 35 g/kgka

Hinnat: Säilörehu 25 €/
tn, vilja 165 €/tn, ½-tiiviste 
310,70 €/tn.

Säilörehun säilönnällisen laadun muutoksen vaikutus lehmän syöntiin, maitotuotokseen 
ja ruokinnan talouteen. (Laskettu KarjaKompassi ruokinnansuunnittelu ohjelmalla etelä-
pohjalaiselta tilalta käytännössä )

Uskallusta tehdä.

LUONNONVARA-ALA | KULTTUURI | LIIKETALOUS | TEKNIIKKA | RAVITSEMISALA | SOSIAALI- JA TERVEYSALA | www.seamk.fi 

Aikuisena agrologiksi

Ajatteletko alan vaihtoa tai haluatko syventää 
osaamistasi? AMK-agrologin opinnot ovat 

alkamassa tammikuussa 2012 Ilmajoella.

Hakuaika 12.9.-7.10.2011

Lisätietoja www.seamk.fi/aikuiskoulutus tai puh. 020 124 5704.

Pohri Oy
    PL 5 62501 Evijärvi

Myynti:  06-765 1626 
  Fax:     06-765 1262
    email: pohri@pohri.fi
        http://www.pohri.fi
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NURMI NURMI

Sari Vallinhovi 
kasvintuotantoagrologi

E t e l ä - P o h j a n -
maalla tuotetaan 
vuosittain noin 
910 miljoonaa 
kiloa säilörehua. 

Yhdysvaltalaisissa tutkimuk-
sissa on saatu säilönnän ja 
varastoinnin aikana tapah-
tuvaksi hävikiksi 10 – 40 %. 
Jos oletamme hävikin olevan 
vain 10 %, niin säilörehus-
ta jää pelkästään säilöntä- ja 
varastointitappioiden takia 
hyödyntämättä 91 miljoonaa 
kiloa. Jos nurmen satotaso on 
eteläpohjalaisittain keskimää-
räinen 20 tn/ha, on yli 4500 
hehtaarin viljely ja korjuu ol-
lut työn ja tuotantopanosten 
enemmän tai vähemmän huk-
kaan heittämistä.

ProAgrian tuotantokustan-
nuslaskelmissa on saatu säilö-
rehun tuotantokustannukseksi 
noin 11 senttiä/ kg ka (peltotu-
ki vähennettynä). Säilöntä- ja 
varastointitappioiden aiheut-
tama kustannus on siten yli 
3 miljoonaa euroa, mikä jää 
eteläpohjalaisilla tiloilla hyö-
dyntämättä joka ikinen vuosi.

Mukana 12 tilaa
Keväällä startanneessa Nurmi-
Artturi-kehittämishankkeessa 
selvitetään käytännön tiloilla, 
millainen säilörehun hävikki 
on ja mistä se syntyy. Mukaan 
kutsuttiin 12 maitotilaa eri 
puolilta Etelä-Pohjanmaata. 

Kolme hyvää syytä 
ottaa säilörehusta 
näytteet heti eikä 
sitten joskus.

1.Väkirehuruokinnan 
hallinta
Lypsylehmän syömästä re-
huannoksesta 40 -70 % on 
säilörehua. Jos ruokintaa 
ei tämmätä säilörehun mu-
kaan, lehmät syövät joko lii-
kaa tai vääräntyyppistä vä-
kirehua, jolloin rahaa palaa 
hukkaan - tai sitten ne saa-
vat liian vähän lisäenergiaa 
ja –valkuaista, jolloin mai-
tolitroja ei heru tai maidon 
pitoisuudet jäävät alhaisiksi.

2.Säilörehun laadun 
vaihtelu

Etelä-Pohjanmaalla otetaan 
vuosittain keskimäärin alle 
kolme näytettä maitotilaa 
kohti. Suuremmissa kar-
joissa rehujen syöttövauhti 
on niin kova, että säilörehu 
ehtii muuttua moneen ker-
taan ruokintakauden aikana. 
Tällöin on suositeltavaa ot-
taa joka kuukausi syötössä 
olevasta rehusta näyte.

3.Kivennäisten 
saannin 
varmistaminen
Eteläpohjalaiset viljelijät 
otattavat vain yhden kiven-
näisnäytteen vuosittain. 

Kuitenkin esimerkiksi run-
saat karjanlantamäärät vai-
kuttavat kivennäistarpee-
seen merkittävästi. Vaikka 
kaliummäärät jäisivätkin 
normaaleihin lukemiin, 
magnesiumin, kalsiumin ja 
natriumin tasapaino voi järk-
kyä. Seleeniäkään ei välttä-
mättä enää perusrehuista 
tule entiseen malliin, kun 
karjanlantaa käytetään pal-
jon ja lisätyppi annetaan voi-
makkaina typpilannoitteina. 

Säilörehunäytteen ottoon 
saat apuja maitotilaneuvo-
jilta – koneellinen näytteen-
otto helpottaa kairausta ja 
näytteestä tulee silloin edus-
tavampi.  Varaa aika neuvo-
jaltasi – kairat ovat välillä 
jonotuslistallakin!  

Viidellä tilalla rehu korjataan 
ajosilppurilla, viidellä tilalla 
käytetään noukinvaunua ja 
kaksi tilaa korjaa rehun tark-
kuussilppurilla. Tiloilla re-
hu tehdään laakasiiloihin tai 
aumoihin ja säilöntäaineena 
käytetään happopohjaisia tai 
biologisia säilöntäaineita. 

Miljoonia kiloja
Näillä pilottitiloilla rehua teh-
dään miljoonia kiloja, joten täl-
laisesta aineistoista saadaan-
kin jo hyvin tietoa säilörehun 
teon onnistumisesta. Suurten 
rehumassojen tiivistämisen ei 
ole mitenkään helppo urakka, 
välillä onnistuu ja välillä ei. 
Suuri joukko ProAgria Etelä-
Pohjanmaan neuvojia on ollut 
kesän mittaan seuraamassa 
siilotyöskentelyä. Nämä ”kel-
lokallet” ovat merkanneet ylös 
mm. kuormien purkamiset ja 
tiivistämistraktorin työskente-
lyajat ja näitä tietoja käytetään 
tiivistämisen tutkimiseen. Tie-
toa verrataan valmiista rehusta 
punnittaviin kuutiopainoihin. 
Kuutiopaino- eli tiheysmitta-
usten avulla saadaan päivi-
tettyä vuosikymmeniä vanhat 
ohjeet varastojen arviointiin 
laakasiiloissa ja rehuaumoissa.  

Nurmien satotasot selvite-
tään punnitsemalla rehukuor-
mat ja ottamalla lohkokohtai-
set raaka-ainenäytteet. Kuor-
maseurannan avulla pystytään 

Keväistä nurmen kasvua. Nurmesta kaikki irti – kasvustokäynneillä nähdään kasvuton potenti-
aali rehuntuotantoon  ja mitä toimenpiteitä nurmi kaipaa seuraavaksi. Kuva: Sari Vallinhovi

NurmiArtturi
– hävikit kuriin ja säilörehun 
laadunvaihtelu hallintaan

laskemaan tarkasti säilörehun 
tuotantokustannus, joten re-
huhävikillekin saadaan las-
kettua hinta.

Heikko rehu ei lypsätä
Säilörehun loppukäyttäjiä-
kään ei ole unohdettu – vasta 
lehmän maidoksi tai lihaksi 
jalostamana rehu on hyö-
dynnetty. Syömättä jäänyt tai 
tuotosvaikutukseltaan heikko 
rehu ei lypsätä, joten tarkan 
rehunkulutuksen seurannan ja 
kustannusten laskennan avul-
la saadaan selville todellinen 
maidon ja naudanlihan tuo-
tantokustannus, missä hävikit 
on huomioitu.

Nurmenviljelyyn erikois-
tuneet neuvojat tekevät kas-
vustokäyntejä nurmilohkoille 
ja testaavat erilaisia havain-
nointimenetelmiä ja –välinei-
tä, samalla saadaan arvokasta 
tietoa laskelmien pohjaksi, 
kun selvitetään syitä onnis-
tumisiin ja ehkä myös epäon-
nistumisiinkin – kulunut kesä 
on jo näyttänyt, että kaikki ei 
aina onnistukaan oppikirjojen 
mukaan, kun mukaan otetaan 
sää-niminen riskitekijä.

NurmiArtturi-hanke on Ete-
lä-Pohjanmaan Ely-keskuksen 
rahoittama kolmivuotinen ke-
hittämishanke, jossa päätoimi-
ja ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
lisäksi on mukana Työteho-
seura.  

Kalkitse edullisella sänkihinnalla, 
saat maksuaikaa marraskuun loppuun!

Annosteluohjeet www.maanparannus.com

Näyte:1

Näyte:2

Näyte:3

Näyte:4

Näyte:5

Prov:6

5320034516
5320034718

5320034617

5320034415

www.viljavuuspalvelu.fi

Näytteet kartalta 
paikantaen;
> tulokset 
sähköisillä
VIPU-viljavuus-
kartoilla!

TULOSLAARI

VIPU-VILJAVUUSKARTAT

VIPU-kartta
 Lohkorajat

Teemakartat

 Näytteet

 Happamuus

 Kalsium

 Fosfori

 Kalium

 Magnesium

 Rikki

 Boori

 Kupari

 Mangaani

 Sinkki

 Kalkitus-
 suositus

PL 500, 50101 Mikkeli • Puhelin 015 320 400

Tilaa viljavuustutkimus 
VIPU-kartoilta paikantaen

TILAUSLAARI

UUDET TEEMA-
  KARTAT AVATTU

Älä arvuuttele, 
vaan ota näyte!

www.lahivakuutus.fi

Tervetuloa!

Hyödynnä huomattavat  
     keskittämisedut

Maatilavakuutusasiakkaanamme 
saat seuraavat keskittämisedut:

20 % alennusta 
henkivakuutuksesta  

50 % alennusta 
lasten ja aikuisten sairauskuluvakuutuksesta 

30 % alennusta 
aikuisten tapaturmavakuutuksesta 

30 % alennusta 
jatkuvasta matkustajavakuutuksesta  

Otamme sen
henkilökohtaisesti.

jouko.malkamaki@valokaista.fi erkki.ristimaki@valokaista.fi

Maur
Alajär
Alajär

 

Ota yhteys oman alueesi maa- ja metsätalousasiantuntijaan

Mauri Penninkangas
Alajärven Osuuspankki
Alajärvi-Soini
Puh. 010 257 7002
mauri.penninkangas@op.fi

Maria Kivistö
Alavuden Seudun 
Osuuspankki
Alavus-Töysä
puh. 010 255 0221
maria.kivisto@op.fi�

Heimo Kalliokoski
Kuortaneen Osuuspankki
Kuortane
010 254 1660
heimo.kalliokoski@op.fi�

Jaakko Kohtala
Etelä-Pohjanmaan
Osuuspankki
Ilmajoki, Jalasjärvi, 
Kauhajoki,
Lapua, Seinäjoki, Teuva,
Karijoki, Isojoki, Kurikka,
Isokyrö, Vähäkyrö, Kauhava
Puh. 010 245 7211
jaakko.kohtala@op.fi�

 
Veli- Jussi Haapala
Lehtimäen Osuuspankki
Lehtimäki
Puh: (06) 527 1251
veli-jussi.haapala@op.fi�

Juha Mäki
Peräseinäjoen Osuuspankki
Peräseinäjoki
Puh. 010 254 3210
juha.maki@op.fi�

Markku Kallio
Ähtärin Osuuspankki
Ähtäri
Puh. 010 254 3121
markku.J1.kallio@op.�

Kari Jukantupa
Vimpelin Osuuspankki
Vimpeli, Lappajärvi
Puh. 010 253 9122
kari.jukantupa@op.�

OP- Pohjola - ryhmään kuuluvat Osuuspankit ovat alueittensa johtavia maa- ja
metsätalousyrittäjän pankkeja.

Tarjoamme kattavat ja monipuoliset rahoituspalvelut tilanpidon aloittamiseen, investointeihin ja 
käyttöpääomaan sekä parhaat asiantuntijapalvelut sukupolvenvaihdoksen tullessa ajankohtaiseksi.

Yli 100- vuotinen kokemuksemme maa- ja metsätalousyrittäjien pankkipalveluista takaa
pitkäjänteisen, luotettavan ja turvallisen kumppanuuden.

Ota yhteyttä!
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Markus Luoma
kasvintuotantoagrologi

Y ks i kesä alkaa 
kääntyä taas muis-
tojen joukkoon. 
Kiivaskasvuisen 
kesän aikana kas-

vit ovat kilpailleet elintilasta. 
Eri puolilta kantautuneiden 
tietojen mukaan tuntuu siltä, 
että hukkakaura on taas on-
nistunut tuossa kilpailussa 
turhankin hyvin. Tämän ke-
sän osalta hukkakauran leviä-
misen hillitsemisessä ei ole 
enää paljon tehtävissä, mut-
ta nytkään ei ole väärä hetki 
muistutella mieleen joitakin 
keskeisiä asioita tuosta kiusal-
lisesta rikkakasvista.

Asenteissa hukkakauran tor-
juntaan olisi mielestäni vielä 
paljon muutostarpeita. Aivan 
liian moni suhtautuu asiaan 
välinpitämättömästi tai on hy-
vässä uskossa, ettei asia koske 
hänen peltojaan.  Hukkakau-
rattomuuden eteen kannattaa 
nähdä vaivaa ja välttää kaik-
kia niitä riskitekijöitä, jotka 
aiheuttavat  hukkakauran le-
viämisvaaraa omille pelloille. 
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HUKKAKAURA SYYSRYPSI

Kuinka suurilta torjuntakus-
tannuksilta ja ylimääräisiltä 
torjuntaan liittyviltä töiltä 
vältyttäisiinkään jos peltojen 
puhtautta tarkkailtaisiin riit-
tävällä huolellisuudella jo sii-
nä vaiheessa kun pellot ovat 
omien luulojen mukaan huk-
kakaurasta vapaita. Huolestut-
tavan vähän tällaisia pelloilla 
vaeltelevia hukkakauran met-
sästäjiä on näkynyt tänäkään 
kesänä näillä lakeuksilla.

Hukkakaura voi syödä 
tukiakin

Hukkakauran torjunta ei ole 
Suomessa vapaaehtoista vaan 
perustuu siitä annettuun la-
kiin. Lisäksi hukkakauran le-
viämisen estäminen on muka-
na tukienmaksun perusteena 
olevissa täydentävissä ehdois-
sa. Kaikkien osapuolien kan-
nalta olisi tietysti edullisinta 
ja kivuttominta jos hukkakau-
ran leviäminen estettäisiin 
asianmukaisesti. Aina ei näin 
kuitenkaan tapahdu ja silloin 
joudutaan turvautumaan lain 
edellyttämiin toimenpiteisiin. 
Joissain tapauksissa joudutaan 

menemään tukileikkauksiin, 
kasvuston pakkoniittämisiin 
ja muihin lain edellyttämiin 
toimenpiteisiin. Nyt olisikin 
aika ottaa hukkakaurantor-
junta tosissaan, ettei tilanne 
pääsisi kenenkään kohdalla 
hallitsemattomaksi.

Viljelytekniikasta
Hukkakaura saastuttamien 
lohkojen osalta kannattaa 
miettiä tulevaa viljelykiertoa 
ja valita saastuneille lohkoille 
kasvit, joista torjunta on mah-
dollista. Käytettävän siemen-
tavaran puhtauteen on syytä 
kiinnittää erityistä huomiota. 
Tilan omaa siementä käytettä-
essä sitä ei pidä ottaa koskaan 
hukkakauraiselta lohkolta 
eikä käyttää valvomatonta 
harmaata siementä. On myös 
syytä tiedostaa yhteisten ko-
neiden tai rahtipuimureiden, 
kuivureiden ja viljanlajittimi-
en vaarat. Hukkakauraisissa 
nurmissa ja kesannoissa niitto 
on toistettava riittävän usein. 
Edullisissa oloissa hukkakau-
ra ehtii röyhylle vielä myö-
hään syksylläkin ja tuottaa 
itämiskelpoista siementä jo 

parin viikon kuluttua röyhyl-
le tulosta. Kompostoimaton 
karjanlanta saattaa sisältää 
itämiskykyisiä siemeniä, joten 
hukkakaurattomille lohkoille 
sellaista lantaa tai muuta kas-
vinjätettä ei pidä levittää.

Pellon pintaan pudonnei-
den hukkakauran siemenien 
itämistä voisi yrittää tehostaa 
kevyellä multaamisella syk-
syllä. Pakkasta hukkakaura ei 
onneksi kestä, joten taimet tu-
houtuvat talven aikana.

Torjunnasta
Hukkakauran torjunta kitke-
mällä on työlästä ja aikaa vie-
vää. Kitkemälläkin toki pärjä-
tään silloin kun saastunta on 
vähäinen. Kitkentä on toistet-
tava 2-3 kertaa viikon välein 
hukkakauran röyhylle tulosta, 
joten kyllä siinä riittää lenk-
keilyä kesäisiin iltoihin. Usein 
kitkentä yksinomaisena tor-
juntana käykin ylivoimaiseksi 
ja on turvauduttava kemial-
liseen torjuntaan. Käytössä 
olevien hukkakaura-aineiden 
teho on todella hyvä jos kaik-
ki tehdään ohjeiden mukaan. 
Viljakasveille tarkoitetut 

Puhdas kasvusto. Kun hukkakauran torjunta on hoidettu asianmukaisesti, niin kasvusto näyttää tältä.  Kuva: Tuulia Nelimarkka

Luomusyysrypsi . Ilmajoella Seppo Yrjänäisen luomusyysrypsi 
talvehti vakoharjoille vedetyllä loivalla rinnelohkolla hyvin.
Satoa korjattiin heinäkuun lopulla. Sato lohkon alaosan 
multamaalla 1500 kg/ha. Savisemmassa yläosassa sato noin 
2000 kg/ha.   Kylvömäärä  8 kg/ha. Lannoitteena sianliete 
syksyllä. Esikasvina apilanurmi.

Syysrypsi talvehti. Mikko Kraatarin syysrypsi  talvehti  Lappa-
järven rannalla erinomaisesti. Sato noin 1500 kg/ha. Kylvö 
joka toisella vantaalla.  Kylvömäärä   6-7  kg/ha.  Lannoittee-
na syksyllä  NK lannos (N30 kgha)  ja keväällä 280 kg salpie-
taria. Rikkatorjuntana  glyfosaatti ennen perustamista.

Vinkit syysrypsin viljelijälle:
  muokkaa maltilla, jätä pelto kuohkeaksi
  kylvä heinäkuun loppuun mennessä
 o kesantolohkolle
 o nurmen 1. sadon korjuun jälkeen
  kylvömäärä 4-5 kg/ha 
 o taimitiheys tavoite 150 kpl/m2
  tee tasamaalla vakoharjat 
 o kylvömäärä 6-8 kg 
 o vakoharjojen teko harventaa kasvuston
  kokeile kylvää  keväällä viljan aluskasviksi

Voi hukkakaura! 
Kuinka se torjutaan?

hukkakauraherbisidit tehoavat 
melko hyvin kookkaisiinkin 
hukkakaurayksilöihin. Ylei-
sin virhe ajoituksessa onkin 
liian aikainen ruiskutus, sillä 
mikään tehoaine ei vaikuta 
taimettumattomiin yksilöihin. 
Torjunnassa on syytä käyttää 
ohjeiden mukaisia käyttömää-
riä sillä liian pienet annokset 
jättävät kasvustoon kitukas-
vuisia siementä tuottavia yksi-
löitä. Käyttömäärissä tai tank-
kiseoksissa ei kannata luottaa 
muistiinsa vaan tarkistaa aina 
ennen käyttöä ettei tule turhia 
vahinkoja tai tehon alenemi-
sia. Hukkakauran torjunta  
kesanto-tai nurmilohkoilta 
glyfosaattiruiskutuksella on 
tehokasta mutta käsittely on 
tehtävä ennen hukkakakauran 
röyhylle tuloa. 

Hukkakaurasta eroon pää-
seminen vaatii pitkäjänteistä 
työtä. Torjunnan laiminlyönti 
tai epäonnistuminen torjun-
nassa moninkertaistaa hanka-
luudet seuraavana vuonna.
Otetaan asia vakavasti ja huomioi-
daan hukkakaura syksyn toimissa 
ja ensi kesän viljelyä suunnitelta-
essa.  

Vilja- ja siemenanalyysit
Suomen Viljavasta
Suomen Viljavalla on laboratorioissaan nykyaikaiset vilja-analysaattorit, 
jotka kuuluvat Elintarviketurvallisuusviraston Eviran ylläpitämään 
NIT-viljaverkkoon. Ammattitaitoinen henkilökunta ja nykyaikaiset laitteet 
takaavat monipuolisen ja luotettavan analyysipalvelun.

Kysy analyysipalveluistamme lähimmästä toimipisteestämme.

Lisätietoja palveluistamme ja hinnastot löydät 
osoitteesta: www.suomenviljava.fi 

Kokemäki Puh. 010 3464 540 ✔ ✔ ✔ 

Koria Puh. 010 3464 550 ✔ ✔

Loimaa Puh. 010 3464 590 ✔ ✔ ✔ ✔

Mustio Puh. 010 3464 610 ✔ ✔ ✔

Naantali Puh. 010 3464 620 ✔ 

Perniö Puh. 010 3464 640 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Seinäjoki Puh. 010 3464 690 ✔

Ylivieska Puh. 010 3464 720 ✔  ✔ ✔

Leipä- ja 
rehuvilja

Mallas-
ohra

Viljan-
siemen

Nurmi-
kasvit

Herne

Mitä kokemuksia syysrypsistä?

Jari Luokkakallio
kasvintuotantoagrologi

V iime talvi suosi syys-
rypsin viljelijöitä.  Tal-
vi oli ”kunnollinen” 

lumitalvi. Paksu lumipeite 
pysyi keväällä pitkään ja jon-
ka jälkeen kevät tuli kerralla.  
Syysrypsin viljelyssä korostu-
vat talvehtimisen onnistumi-
seksi tehtävät toimenpiteet.  

Parhaiten talvehtivat ja 
syysrypsisatoa tuottavat rin-
nelohkot. Tasamaalla vako-
harjoille vedetty lohko var-
mistaa talvehtimista.  Lohkol-
la kalkitus ja maanrakenne on 
oltava kunnossa. Rousteesta 
kärsivälle lohkolle syysrypsiä 

ei suositella.  Syysrypsin tal-
vehtimista varmistavat myös 
paksu lumipeite sekä riittävän 
aikainen ja harva kylvös.  Ta-
voitteena on, että rypsi ehtii 
kasvattaa kunnollisen (sormen 
paksuisen) juuren ennen tal-
ven tuloa. Talvehtimista hei-
kentää oleellisesti  liiallinen 
kylvömuokkaus tai liian tiivis 
kasvualusta. Myös myöhäinen 
kylvöaika  tai liian tiheä kyl-
vös jättävät rypsin taimet liian 
hentoisiksi talven alle.  Pellon 
pinnan muotoilu on tärkeää.  
Keväällä notkopaikkoihin 
kertyvä sulamisvesi tapaa tal-
vehtivan syysrypsin  ja jättää 
kasvusto aukkoiseksi.  

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ELY-keskusten alueella viljeltiin tänä vuonna 
syysrypsiä 550 ha alalla. Tämä on yli kolmasosa koko maan viljelyalasta. 

Viljelitkö syysrypsiä? 
MTT Ylistaro on kiinnostunut kokemuksistasi. Millainen oli sato? 
Vai epäonnistuiko talvehtiminen? 

Kerro kokemuksistasi:
Arjo Kangas p. 0500-761 383 tai arjo.kangas@mtt.fi

Kaikki viljelykokemukset ja huomiot ovat arvokkaita syysrypsin viljelyn kehittämisessä.

Tilasi pysyy pystyssä vain, 
jos sinäkin pysyt. 

Räätälöi itsellesi sopiva Maatilayrittäjän Omaturva. Sen avulla suojaat tilasi 
talouden ja oman sekä perheesi toimeentulon, jos joudut yllättäen pidemmälle 
sairauslomalle tai työkyvyttömäksi. MTK:n jäsenenä saat lisäksi tuntuvat edut. 

Lue lisää: tapiola.f /myomaturva tai kysäise i
omalta edustajaltasi. 

Palveluntarjoajat: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola ja Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola 

Talvi suosi rohkeaa 

SYYSRYPSISTÄ 
HYVÄ SATO
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HAVAINTOJA KASVUKAUDELTA MARJA

Koe. Kalevi Hauhtonen kokeilee, miten petopunkkien levitys mansikkakasvustoon käytännössä sujuu. Kuva: Arja Raatikainen

Lentonokea. Hyvä kylvösiemen on tärkeää siemenlevintäisten tautien torjunnassa. Kuva: Pekka Tuomisto

Arja Raatikainen
marja-asiantuntija

Pohjalaiset marjanviljeli-
jät kokoontuivat Vaasan 
seudulle pellonpiennarpäi-
vään kuulemaan IPM- eli 
integroidusta kasvinsuoje-
lusta. 

 
— Uusi kasvinsuojelun puitedirek-
tiivi astuu voimaan 2014. Silloin 
meidän pitäisi käyttää integroi-
dun kasvinsuojelun periaatteita, 
kertoi MTT:n erikoistutkija Irene 
Vänninen.  

— Haluamme luoda paikalli-
siin olosuhteisiin sovitettuja IPM-
käytäntöjä, ja haemme tiivistä vil-
jelijäyhteistyötä. Tällöin voimme 
yhdessä testata ja pohtia, miten ta-
voitteet saadaan toimimaan viljelyn 
arjessa. 

— Haemme mukaan muutamia 
demotiloja, joilla tutustutaan kas-
vinsuojelun nykykäytäntöihin. Ti-
loilla todetaan reunaehdot, joiden 
puitteissa kasvinsuojelua voidaan 
kehittää integroidun torjunnan 
suuntaan. Sen jälkeen luodaan loh-
kokohtaiset kasvinsuojelusuunni-
telmat testausta varten.

Torjunta-aineita ja 
petopunkkeja 

Krister Köpingin tila Maalahdes-
sa on ollut IPM-APU -hankkeessa 
koetilana, jossa on testattu vihreän 
ja punaisen linjan torjunta-aineita 
sekä mansikkapunkin biologista 
torjuntaa petopunkkeja käyttämällä.

Vihreän linjan aineet ovat biolo-
gisille torjuntaeliöille vähemmän 
haitallisia kuin punaisen listan ai-
neet. Myös varoajat petopunkkien 
levitykselle ovat lyhyemmät.

— Petopunkkien käyttö on yhdis-
tetty sekä vihreän että punaisen lin-
jan torjunta-aineiden käyttöön. 

Alustavien tulosten mukaan bio-
loginen torjunta toimi hyvin. Mitä 
aikaisemmin pedot saadaan levi-
tettyä, sitä parempaan tulokseen 
päästään, totesi Tuomo Tuovinen. 
Levityksessä on kuitenkin aina 
huomioitava kasvinsuojeluaineiden 
varoajat.

— Näyttää sille, että biologisen ja 
kemiallisen torjunnan yhdistämi-
sessä on ideaa, kommentoi Tuomo 
Tuovinen kesän kokemuksia.

MTT:n käynnistämän IPM-APU-
hankkeen tavoitteena on löytää 
toimivia käytäntöjä kasvinsuojelun 
ympäristöriskien vähentämiseksi 
puutarhatuotannossa. 

IPM- kasvinsuojelua 
sovitellaan käytöntöön 

Pekka Tuomisto
kasvintuotantoagrologi

Kasvukausi oli jälleen 
haasteellinen monessakin 
suhteessa. Paksu lumipeite 
ja routa hävisivät yllättä-
vän nopeasti. Ensimmäiset 
kylväjät nähtiin pelloilla  
jo huhtikuussa, mutta 
varsinainen ryntäys 
tapahtui heti toukokuun 
alkupuolella. Kevätsateita 
ei juurikaan saatu, joten 
pellot kuivuivat kylvökun-
toon jopa liiankin nope-
asti. 

K evätkuivuudesta ja 
maalajivaihteluista 
johtuen kylvöt oras-
tuivat monin paikoin 
erittäin vaihtelevasti.

Helle teki stressiä
Rikkakasvien ja varsinaisen viljely-
kasvin kehitysrytmin eroavaisuus 

antoi haastetta kemiallisen rikka-
torjunnan onnistumiseen. Monin 
paikoin rikkakasvit lähtivät kas-
vuun vasta juhannuksen jälkeisten 
sateiden myötä. Parhaimpaan kevät-
viljojen ruiskutusaikaan osunut hel-
lejakso aiheutti stressiä kasvustoissa 
ja lisäsi vahapeitettä rikkakasvien 
lehden pinnalla mikä taas vaikeut-
ti aineiden tunkeutumista, liikku-
vuutta kasvissa ja tehoa. Ruiskutuk-
sissa ajoitus ja annosmäärä olivatkin 
ratkaisevia tekijöitä onnistumisen 
kannalta. Pai-
koin tehot jäivät 
heikoksi muun 
muassa pihatäh-
timöä ja pelto-
mataraa vastaan 
eikä kaikesta 
huolimatta hy-
vämaineisilla ja 
– tehoisillakaan 
aineilla saatu 
parasta mahdol-
lista tulosta.  

Helteen hel-
liessä peltoval-
vatti ja pelto-ohdake saivat syväjuu-
risina kasveina ravinteita ja vettä 
syvemmältä ja pääsivät kasvamaan 
ja yleistymään pelloilla. Tämä 

onkin syytä huomioida seuraavan 
kasvukauden viljelykasveja ja ruis-
kutuksia suunniteltaessa.  Myös 
juolavehnän lisääntymiseen kulu-
nut kasvukausi on ollut otollinen. 
Siksi sen torjunta on perusteltua ja 
kannattavaa, joko nyt syksyllä tehtä-
villä sänkiruiskutuksilla tai tulevan 
kasvukauden suunnittelulla. 

Kasvitauteja
Voimakkaat kasvustot, paikalliset 
sadekuurot, viileän ja lämpimän 

sään vuorot-
telu suosivat 
myös viljojen 
yleisimpiä kas-
vitauteja. Ylei-
simpiä tauteja 
ovat lehtilaik-
kutaudit. Oh-
ralla tyypilliset 
verkko- ja ren-
gaslaikku, tyvi- 
ja lehtilaikku 
sekä paikoi-
tellen esiinty-
nyt lentonoki.  

Kevätvehnällä puolestaan esiintyi 
runsaasti pistelaikkua. Mikäli ai-
kookin ottaa sadosta ensikeväänä 
kylvösiementä, on syytä kiinnittää 

huomiota huolelliseen kylvösieme-
nen kunnostukseen ja peittaukseen.  
Kylvösiemenen laadulla ja oikea-
aikaisesti tehdyillä, tarpeen mukai-
silla kasvustoruiskutuksilla on suuri 
merkitys pyrittäessä hyvälaatuiseen 
satoon. 

Voimakkaiden sadekuurojen la-
kouttamat kasvustot edesauttoivat 
homeiden kasvua. Varsinkin puna-
homeiden määrää on aina syytä seu-
rata. Homeista viljaa ei esimerkiksi 
kannata käyttää eläinten ruokintaan. 
Lakoon varautuminen on tietenkin 
aina valinnan paikka ja kaikesta 
huolimatta voimakas ukkoskuuro 
voi sääderuiskutuksista huolimatta 
muuttaa kaiken. Tuholaisia esiintyi 
öljykasvien lisäksi myös viljoissa. 
Viljakirvoja ja tähkäsääskiä esiintyi 
paikoin runsaasti, jopa niin paljon 
että torjuntakynnykset ylittyivät.

Seuraavan vuoden viljely- ja tor-
juntasuunnitelmia tehdessä kannat-
taa aina peilata menneeseen kasvu-
kauteen. Paras tietolähde siihen on 
tietenkin omat peltolohkot ja apuna 
havainnot sekä lohkomuistiinpanot. 
Hyvälaatuisen kylvösiemenen käyt-
tö sekä huolellinen ja suunnitelmal-
linen kasvinsuojelu on joka suhtees-
sa kannattavaa.  

Integroidussa kasvinsuojelussa tärkeällä sijalla on viljelyn huolel-
linen suunnittelu ja ennalta ehkäisevä torjunta. Tuholaisia tarkkai-
lemalla määritellään, milloin torjuntaan täytyy ja kannattaa ryhtyä. 
Ruiskuun tarttumisen hetken määrää torjuntakynnys – silloin kun 
sellainen on torjuttavalle tuholaiselle määritelty. Monille ei ole, 
ja erityisesti tautien torjunnassa auttaa usein vain ennaltaehkäisy. 

Kasvinsuojeluaineiden käyttö pitää rajata vain välttämättömim-
pään. Keinoina tulisi harkita myös muita kuin synteettisiä kemi-
allisia torjunta-aineita, kuten biologista tai mekaanista torjuntaa 
ja tuholaisenkestäviä lajikkeita, jos niitä on. Täsmätorjunnalla eli 
levitysmenetelmiä kehittämällä torjunta-aineen päätymistä ympä-
ristöön voidaan vähentää. Aineita valittaessa suositaan valmisteita, 
jotka hajoavat nopeasti eivätkä huuhtoudu helposti veden mukana 
pohjaveteen. 

Rajat aineiden valinnalle asettaa kuitenkin valikoiman pienuus, 
ja siihen voi kilpistyä myös resistenssinhallinta: eri tavalla vaikut-
tavia aineita voi olla niin vähän, että niiden vuorottelu ei onnistu 
parhaalla tavalla. Toimenpiteiden, olosuhteiden, päätösten pohja-
na olleen tiedon ja tuholaismäärien dokumentointi on olennainen 
osa integroitua kasvinsuojelua. Muistiin laitetun tiedon perusteella 
voidaan verrata kasvinsuojelun onnistumista perättäisinä vuosina 
ja oppia seuraavaa vuotta varten. 

Toimivaa mallia luodaan yhteistyössä

Oleellista on kasvinsuojelun sovittaminen paikallisiin olosuhtei-
siin, ja se on tehtävä aina erikseen. Siinä työssä viljelijöiden oma, 
vuosien varrella kertynyt kokemustieto on kaikkein arvokkainta 
tietopääomaa. IPM-APU-hankkeessa etsitäänkin ensin toimiva tapa 
saattaa yhteen viljelijät, neuvojat ja tutkijat miettimään, miten puu-
tarhatuotannolle tehdään sellaiset IPM-ohjeet, että niistä on oikeas-
ti hyötyä viljelijälle. Vasta kun yhdessä suunnitellut ohjelmat on 
testattu pellolla, ne viedään ohjeistoiksi sähköiseen IPM-portaaliin 
kaikkien saataville. 

Mitä IPM eli integroitu 
kasvinsuojelu  tarkoittaa?Havaintoja kasvukaudelta

Voimakkaat kasvustot, 
paikalliset sadekuurot, 

viileän ja lämpimän 
sään vuorottelu 

suosivat myös viljojen
 yleisimpiä kasvitauteja.
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TILANEUVONTA KOULUTUSKALENTERI

Arja Kananoja
kasvintuotantoagrologi

TILANEUVONTA

Mitä se on?
Tilaneuvonta on täydentäviin 
ehtoihin liittyvää opastavaa 
neuvontaa ja se on vapaaeh-
toista viljelijälle.

Tilaneuvonnassa käydään 
läpi, keskustellen ja opastaen, 
valitsemasi neuvontaosion 
tuotannon tulokseen vaikut-
tavia tekijöitä. Lisäksi tar-
kastellaan lainsäädännöllisiä 
ehtoja ja niiden toteuttamista 
tilallasi.

Tarpeellisin osin annetaan 
lisäohjeita tai suosituksia tilasi 
toiminnan kehittämiseen.
Neuvonta ja opastus tehdään 
tilalla. Sen yhteydessä esiin 
tulleet asiat ovat luottamuk-
sellisia, eikä niillä ole yhteyttä 
valvontaviranomaisiin. 

Ny se tuloo….
Tilaneuvontaa tehdessäni 
huomioin tilan yksilönä ja tilat 
ovat erilaisia, mutta vaatimuk-
set ovat kaikilla samanlaiset. 
Yleensä tila soittaa vasta vii-
me hädässä, että nyt se tuloo 
johon kysynkin, että kuka tu-
loo, johon tila vastaa, että no 
se tarkastaja. Monesti silloin 
jo liian myöhäistä auttaa ti-
laa kovin kattavasti. Tiloilla 
tehdään myös tarkastuksia, 
joista ei tilalle ilmoiteta mi-
tään etukäteen. Yleisimmät 
puutteet nautapuolella on 
vasikkatilat ja karsinoiden mi-
toitukset. Voi olla sentistäkin 
kiinni, että karsina on liian 
pieni vasikoille. Eli muuta-
man sentin tähden voi tulla 

Tunnetko täydentävät ehdot? 
tuntuvia sanktioita. Omaval-
vontakuvaukset puuttuvat ja 
lypsykonekin on unohtunut 
testata. Etenkin, kun tarkistus 
koskee täydentävien ehtojen 
valvontaa, tällöin tuki mene-
tys koskee lähes kaikkia tilalle 
maksettuja tukia. 

Neuvoisinkin tiloja olemaan 
tarkkana kun tarkastajat soit-
tavat tilalle. Mitä neuvontaa 
tilalle tullaan tekemään. Mah-
dolliset yhteystiedot on hyvä 
olla myös selvillä ennen tar-
kastuskäyntiä. Näin tuottajan 
on helpompi etsiä tarvittavia 
papereita tarkastajille nähtä-
väksi. Yleisimmät asiapaperit 
peltopuolella ovat viljelysuun-
nitelma, maa- ja lantanäyte tu-
lokset, kasvinsuojeluruiskun 
testaus tulos- ja tutkinto todis-
tus. Lohkokirjanpito tulisi olla 
tehtynä siltä osin kun tapah-
tumia on kesän aikana ollut.  
Monesti on myös tiloilla hu-
kassa monimuotoisuus kartoi-
tus lomake 219. Myös tämän 
tarkastajat haluavat nähdä. 

Kotieläintarkistuksissa tulee 
huomioida, että mm. lääkekir-
janpito, omavalvonta, vesinäy-
te, lypsykoneen testaus ja va-
sikkatilat ovat kunnossa. Myös 
laiduntaminen olisi hyvä ottaa 
esille neuvojan kanssa. 

Tilojen kokemuksia 
tilaneuvonnasta..

Tämä kesän aikana olen käy-
nyt muutamalla tilalla tila-
tukineuvonnan merkeissä. 
Neuvota on koskenut niin 
kasvintuotanto-kuin kotieläin-
tiloja. Tilaneuvonta on osunut 
kerran niinkin tipalle, että ti-
lalla käynnin jälkeen seuraa-
valla viikolla EU-tarkastajat 

soittivat tarkistuskäynnistä. 
Talon isäntä oli tyytyväinen 
kun sai huoletta ottaa tarkas-
tajat vastaan. Ilman tilaneu-
vontaa olisi tilalle tullut sank-
tioita, kesän kiireiden lomas-
sa moni asia unohtuu, koska 
aikaa menee muuallekin, kun 
paperienpyörittämiseen kom-
mentoi isäntä.  
Lohkoilla käynnit ovat myös 
tarpeen, etenkin mikäli tiloilla 
esiintyy vesistöalueita. Yhdel-
läkin tilalla käytiin katsomas-
sa suojakaistat ja kasvustot. 
Lohkolle päästyäni kysyinkin, 
että mikäs peltotie tämä on 
onko se pinta-alassa mukana. 
Joka sitten tuvalla kartoista to-
dettiin, että onneksi oli poissa 
pinta-alasta. 

Kovasti isäntää jännitti tilal-
la käydessäni, että missäs kun-
nossa tilan paperit nyt onkaan. 
Pöytä oli täynnä kaikenlaista 
materiaalia ja minä kysyin 
edelleen lisää. Huolta heit-
ti maanäytteiden ottaminen. 
Maanäytteet oli otettu useam-
massa erässä, joka taas asettaa 
haastetta isäntäväelle, että on-
ko kaikkien lohkojen näytteet 
voimassa. Puutteita löytyykin 
aika monelta tilalta maanäyt-
teiden ottotavoissa. Yli 5 ha 
lohkoilta on otettu liian vähän 
näytteitä ja pieniä on yhdistet-
ty yhteen virheellisesti. Kun 
päivä saatiin päätökseen, to-
tesi tilan väki neuvonnan niin 
tarpeelliseksi, että se toteute-
taan, myös jatkossa.

Monesti huolta aiheuttaa 
peltojen suojakaistat. Niihin 
kun ei voi ko. vuonna enää 
vaikuttaa. Mutta moni tila 
kyntää pellot jo syksyllä ja 
silloin ovat ohjeet tarvittaes-
sa tarpeen, jo ennen kyntöjä. 

Myös pohjavesialueet ovat 
monella tilalla hakusessa. Pel-
loista voi olla vain osa pohja-
vesialuetta ja yleisesti mm. lie-
tettä levitetään koko alueelle, 
tai mitäs kasvinsuojeluainetta 
pohjavesialueille saakaan lait-
taa. Mitäs sitten tehdään, kun 
tuli toimittua toisin, totesi eräs 
isäntä! 

Eläinsuojeluvalvonta eläin-
lääkärit ovat olleet myös tut-
tu näky muutamilla tiloilla. 
Kerran soitti tilan emäntä ja 
kysyi onko heitä kohdeltu 
väärin tarkastustilanteessa. 
Sovittiin, että menen tilaneu-
vontakäynnille ja käydään 
asia uudelleen läpi. Ikäväksi 
jouduin toteamaan, että asiat 
olivat niin kun oli edellisessä 
tarkistuksessa käynyt. Käytiin 
uudelleen tarkasti läpi, mitä 
vielä olisi tehtävissä.  Turve-
kuorma tilattiin ja karsinoissa 
olevaa eläinmäärää korjattiin. 
Emäntä totesi, että hyvä kun 
tulit, nyt hänen on helpompi 
olla.

Neuvojan näkemyksiä..
Joskus näin neuvojan näkö-
kulmasta katsottuna tulee 
mieleen, että tuliko oltua tilal-
le liian tiukkana asioita läpi 
käytäessä. Tähänkin pulmaan 
eräs isäntä sanoi, että on se 
hyvä kun joku sanoo kuinka 
ne asiat tulisi olla. No se kun 
lämmitti mieltä. Ja tuleehan ti-
lan väen tietää mihin he ovat 
sitoutuneet tukiviidakossa. 
Joskus kuulee, että emme ole 
hakeneet eläinten hyvinvoin-
titukea. Mutta kun sanonkin, 
että eläinsuojelulain säädökset 
ovat lähes sanan tasoisia py-
kälien suhteen, silloin ruve-
taankin karsinoja mittaamaan. 

Joskus toivonkin, että onko 
minulla tilalle mitään positii-
vista kerrottavaa, ettei vain ne-
gatiivista. Mutta se jos mikään 
on mieltä ylentävää kun tilal-
la on kaikkia asiat kunnossa ja 
saa sanoa sen tilalle et kaikki 
OK.

Mitä maksaa..
Älä jää yksin tuskailemaan 
vaatimusten viidakossa. Ky-
sy tilanneuvontaa ja hoida 
yhdessä asiantuntijan kanssa 
tukiasiat ja paperit ajan tasalle.
Täydentävien ehtojen neu-
vonta on tuettua neuvontaa, 
josta jää tilalle maksettavaksi 
50 euroa + arvonlisävero ko-
ko potista. Tukea saa 165 eu-
roa/neuvontaosio (2 osiota/
kalenterivuosi). Tilaneuvonta 
maksaa 215 euroa/osio + alv 
23 %. Joten tilalle jää makset-
tavaksi noin 100 euroa/osio 
arvolisäveroineen. 

MUISTA hakea tukea! 
Tukea haetaan kunnasta  
lomakkeella 364, 60 päivän 
kuluessa tilaneuvonta  
päivästä. 

Koulutuspaketti vuohitilallisille, osa 4:
17.2. Vuohien hyvinvointi ja terveys niin 
eläinlääkärin, kuin vuohitilallisenkin 
näkökulmasta
Kaikkien koulutusten (4 kpl) pakettihinta 100 e 
+ alv 23%. Koulutuksen yksittäishinta on 30 e 
+ alv 23%. Koulutukset järjestetään Seinäjoen 
seudulla.
Elina Vainio 040 199 0143

Monipuolinen lammas 
ja vuohi -hanke
Tulossa lokakuussa kerintä- ja villakoulutuksia. 
Hinta 20 e + alv 23%.
Lisätietoja: Elina Vainio 040 199 0143

MarjaTsemppi-hanke
Tulossa loppuvuodesta 2011:
- Mansikan viljely
- Herukan viljely
- Työnantajavalmiudet
- Marjakasvien mehiläispölytys
- Myynti  ja markkinointi
Lisätietoja: Arja Raatikainen 050 377 9530

Koulutuspaketti vuohitilallisille, osa 1:
27.10. Ruokinta: Säilörehun laatu vuohi-
tilalla ja säilörehuanalyysin tulkinta ja 
hyödyntäminen ruokinnassa
Kaikkien koulutusten (yht. 4 kpl) pakettihinta 
100 e + alv 23%. Koulutuksen yksittäishinta 30 e 
+ alv 23%. Koulutukset järjestetään Seinäjoen 
seudulla.
Elina Vainio 040 199 0143

29.–30.10. Kouluvalmennusviikonloppu 
suomenhevosratsukoille, Lapua
Hinnat: Teoria ja kuunteluoppilaat 5 e (käteis-
maksu). Valmennustunti hevosen kanssa (sis. la 
teorian): 20 e/tunti (laskutetaan jälkikäteen).
Hinnat sisältävät kahvitarjoilun.
Nanne Korpivaara 040 161 2552

9.11. Emolehmien ja pihvirotuisten  liha-
sonnien ja -hiehojen ruokinta, Seinäjoki
Koulutus on maksuton.
Marjut Viitasalo 040 353 0227

10.–13.11. HeKo-hankkeen opintomatka 
Englantiin *MATKA ON TÄYNNÄ*
Nanne Korpivaara 040 161 2552

Koulutuspaketti vuohitilallisille, osa 2:
18.11. Rakentaminen: Uudet innovaatiot 
vuohitilalla, esimerkkejä kotimaasta ja 
ulkomailta. Lypsyasemat tarkastelussa. 
Vaatimukset suoramyyntitiloille.
Kaikkien koulutusten (4 kpl) pakettihinta 100 e 
+ alv 23%. Koulutuksen yksittäishinta 30 e 
+ alv 23%. Koulutukset järjestetään Seinäjoen 
seudulla.
Elina Vainio 040 199 0143

22.11. SikaNauta-hankkeen päätös-
seminaari sikatilallisille, Seinäjoki
Seminaari on maksuton.
Hanna Hemilä 0400 228 083

Koulutuspaketti vuohitilallisille, osa 3:
20.1. Maidon laatu ja hygienia niin meijerin 
kuin tuottajankin näkökulmasta
Kaikkien koulutusten (4 kpl) pakettihinta 100 e
+ alv 23%. Koulutuksen yksittäishinta 30 e 
+ alv 23%. Koulutukset järjestetään Seinäjoen 
seudulla.
Elina Vainio 040 199 0143

Ilmoittautuminen koulutuksiin:
(06) 416 3400, 040 706 3386, 
koulutus.ep@proagria.fi tai
www.proagria.fi/ep > tapahtumat

Koulutuspäivän hinta on 20 euroa/hlö + alv, 
Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueen ulko-
puolisille 30 euroa/hlö + alv. 
Huom., poikkeukset mahdollisia.
Opintomatkat kustannusten mukaan.
Pienryhmäkoulutuksen hinta on 30 euroa/hlö 
+ alv, Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueen 
ulkopuolisille 45 euroa/hlö + alv. 
Poikkeukset mahdollisia. 
Pienryhmäkoulutusten toteutuminen edellyttää 
kolmelta tilalta osallistumista.
Tilakohtaisen koulutuksen hinta vaihtelee 
hankkeittain ja aihealueittain 50–200 euroa€/
tilakäynti.
Huom! Em. hinnat ellei toisin mainittu.

Hankkeissa tulossa,
seuraa ilmoittelua:

Omista viljoista täysipainoisempaa rehua 
sioille
27.9. Ylihärmä
28.9. Seinäjoki
28.9. Alavus
Koulutukset ovat maksuttomia.
Hanna Hemilä 0400 228 083  

27.9. Vadelmakerhon retkipäivä
Päivän aikana tutustutaan kolmeen erilaiseen 
vadelmanviljelytilaan Pirkanmaalla ja Satakun-
nassa, joista kaikki markkinoivat pääosan tuot-
teistaan itse. Koulutuspäivä on hankkeen osal-
listumismaksun maksaneille ilmainen, muille 
hinta 25 e/hlö + alv. Ruokailu omakustanteinen.
Arja Raatikainen 050 377 9530

28.9. MarjaTsemppi: Maan hoidon teema-
iltapäivä, Töysä
Tule seuraamaan käytännössä, miten maan kuntoa 
testataan. Koulutuspäivä on MarjaTsemppi-
hankkeeseen ilmoittautuneille maksuton, muille 
hinta on 25 e/hlö + alv 23%.
Arja Raatikainen 050 377 9530

 

1.–2.10. Hevoosella vaan -seminaari, 
Alahärmä 
Teemana hevosten ja hevosväen hyvinvointi.
Hinnat: 20 e/1 päivä, 30 e/2 päivää. E-P:n 
maakunnan ulkopuolella asuville: 30 e/päivä, 
50 e/2 päivää (laskutetaan jälkikäteen). 
Sis. iltapäiväkahvit
Nanne Korpivaara 040 161 2552

4.10. SikaHavaintokoulutus
Klo 10-14 Seinäjoki
Klo 18-21 Alavus
Koulutuksen hinta10 e/hlö + alv.
Hanna Hemilä 0400 228 083  

5.–7.10. Tunne Turvaa – koulutus hevos-
talleille ja yritystoimintaa suunnitteleville, 
Seinäjoki
Kolmen päivän koulutuksen hinta 100 e, sis. 
kurssimateriaalin, todistuksen ja kahvitarjoilun. 
Ruokailut omakustanteisia
Nanne Korpivaara 040 161 2552

27.10. Lihakarjatilan rehuntuotanto 
– Mitä opittavaa menneestä kesästä, 
Seinäjoki
Koulutus on maksuton.
Marjut Viitasalo 040 353 0227

Koulutukset ovat osa ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
SikaNauta-, MarjaTsemppi-, Monipuolinen lammas ja 
vuohi- sekä Etelä-Pohjanmaan hevosalan koulutus-
hanketta (HEKO). HEKO-hankkeen toteuttavat 
yhdessä Sedu Aikuiskoulutus ja 
ProAgria Etelä-Pohjanmaa.
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Kehitä itseäsi, kehität tilaasi!

Syyskuu 2011

Lokakuu 2011

Marraskuu 2011

Tammikuu 2012

Helmikuu 2012

Ajankohtaiset ja päivitetyt 
hankekoulutukset ja -tapahtumat 

löydät ympäri vuoden nettisivuiltamme 
www.proagria.fi/ep > tapahtumat

Hyvän maatalouden  
    ja ympäristön vaatimukset
Ympäristösäädökset
Eläinten tunnistus  
    ja rekisteröinti
 Kasvinsuojeluaineet
 Elintarvikkeet
 Rehut
Eläinten hyvinvointi  
    ja eläintaudeista    
    ilmoittaminen

Täydentävien  
ehtojen osiot ovat:
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PIHA

Hanna Hemilä
kotieläinagrologi

S ika kertoo, kun 
maltat katsoa ja 
miettiä, mitä nä-
et. Sen jälkeen on 
helpompi löytää 

oikea tapa toimia. Kotieläi-
nagrologi Hanna Hemilä on 
nyt virallisesti sikahavainto-
kouluttuja. Kiitos elokuisen 
opiskeluviikon Hollannissa.  

Hollantilainen eläinlääkäri 
Kees Scheepens on kehittänyt 
Sikahavaintoja – konseptin, 
jossa kaikki toiminta sikalas-
sa lähtee siitä, että katsotaan 
sikaa ja sen käyttäytymistä, 
mietitään, miksi sika tekee 
mitä tekee, ja sitten toimitaan 
sen mukaisesti. 

Jani Pitkäranta
Maisemasuunnittelija

os haaveilet pihan ko-
hentamisesta, suunnit-
telutyöhön ensi kesää 
varten pitää jo ryhtyä. 
Usein pihasuunni-
telmaa haluava ottaa 
suunnittelijaan yh-
teyttä vasta keväällä, 

kun puut ja pensaat puskevat 
jo lehteä. Silloin yhteydenotto 
on jo myöhäistä, sillä suun-
nittelijalle syksy ja talvi ovat 
parasta suunnitteluaikaa. Jos 
tulevaa kesää ryhtyy suun-
nittelemaan jo syksyllä, asi-
akkaalla on myös hyvää aikaa 
etsiä viherrakentaja toteutta-
maan suunnitelmaa

Jos kyse on uudiskohteen 
suunnitelmasta, niin yhteyt-
tä suunnittelijaan olisi hyvä 
ottaa jo ennen rakentamisen 
aloittamista. Aikaisella yh-
teydenotolla piha saadaan 
monesti myös helppohoitoi-
semmaksi, sekä pystytään 
säästämään kustannuksissa, 
kun täytemaata ei tarvitsekaan 
levittää koko tontin alueelle. 
Erityisesti isoilla metsätonteil-
la kaunista metsänpohjaa kan-
nattaa jättää näkyviin tontin 
eri osiin, tällöin myös siirty-
mä rakennetusta pihasta ym-
päröivään luontoon muodos-
tuu luonnolliseksi. Asennettu 
metsänpohja saattaa maksaa 
jopa 20/€ m², joten kannattaa 
todella miettiä mistä on valmis 
maksamaan. 

Suunnitelmallisuus
Huomioi ensin olemassa ole-
va kasvillisuus ja puut ja sitten 
vasta rakennus ja muut.

Toivepiha?
On tietenkin helppohoitoinen, 
kuka nyt haluisi viettää kai-
ken vapaa-aikansa kitkemällä 

Suomessa Scheepensin 
ajatusmalli on tullut tutuksi 
puolisentoista vuotta sitten 
suomeksi käännetyn Sikaha-
vaintoja – oppaan myötä. Ete-
läpohjalaiset sikatilat pääsivät 
tutustumaan Scheepensiin 
lähemmin viime syksynä, kun 
hän kävi Seinäjoella luennoi-
massa SikaNauta – hankkeen 
koulutustilaisuuksissa. 

Hanna Hemilä koki sikaha-
vainnot heti omakseen. ”Sika-
havaintoja – kirjaa lukiessa ja 
Scheepensin luentoja kuun-
nellessa tuli monta ahaa – elä-
mystä, että noinhan se onkin. 
Osa asioista oli itselle jo alita-
juisesti tuttuja, mutta tuli pal-
jon ihan uusiakin ajatuksia.”

Siantahtista opiskelua
Sikahavaintokouluttajiksi 

perenna-alueita ja putsaamalla 
pensaiden alustoja. Pihasuun-
nittelija yhdistääkin asiakkaan 
toiveet ja halutut toiminnot 
ympäröivään rakennuskan-
taan viihtyisäksi ja toimivaksi 
kokonaisuudeksi. Kerran hy-
vin suunniteltu ja rakennettu 
piha kestää hyvin ajan ham-
masta, silloin myös tulevat 
kunnostus- ja hoitokulut eivät 
kasva liiaksi. Pihasuunnitteli-
jan avulla pihasta saadaankin 
toimivampi ja viihtyisämpi 
kokonaisuus koko vuoden 
tarpeisiin.

Säästä
Nyt kun kasvukausi alkaa 
olla hiljalleen lopuillaan ja 

sadonkorjuu on parhaimmil-
laan, on aika suunnata katse 
tulevaan. Oletko rakentamas-
sa uutta, vai haluatko uudis-
taa vanhaa? Vai haluatko vain 
vahvistusta omille ideoille ja 
näkemyksillesi. Ota yhteyttä 
silloin Maa- ja kotitalousnais-
ten maisemasuunnittelijaan, 
jonka kanssa voit yhdessä 
suunnitella toiveidesi pihan: 

Maisemasuunnittelija 
Jani Pitkäranta, 
040 868 2434, 
jani.pitkaranta@proagria.fi. 

haluavien koulutuspäivät 
jakautuivat Hollannissa kah-
teen osaan: Aamupäivällä oli 
vuorossa luento, iltapäivisin 
jalkautuminen tiloille. 
— Tilakäynneillä tehtiin oi-
keasti sikahavaintoja, otettiin 
kuvia ja käsiteltiin niitä sitten 
seuraavan päivän teoriatun-
nilla. ”Opiskelu oli pakosta-
kin aika konkreettista. Siinä 
mentiin täyden sikakarsinan 
ääreen ja kysyttiin, että mitä 
näet tässä. ja oikea vastaus ei 
tosiaankaan ollut, että sikoja-
han siinä.

Tilat, joilla kurssin aikana 
vierailtiin, olivat hyvin erilai-
sia. Mukana oli esimerkiksi 
luomusikala, 50 emakon yh-
distelmäsikala ja 1000 emakon 
jalostussikala. Mielenkiintois-
ta oli myös tutustua Schee-
pensin omaan xx emakon 
sikalaan, jonka xxx - rotuisia 
emoja seuraamalla pääosa 
sikahavainnoista on saanut 
alkunsa.

Yksi kurssin havainnolli-
simmista kokemuksista oli tu-
tustuminen luomutilan ema-
koihin. -Emakot porsaineen 
asuivat ulkona ja niillä oli 
suojanaan vain hyvin kuivite-
tut iglut. Ensimmäinen ajatus 
oli, etteihän tuolla voi porsaat 
menestyä mitenkään. Mutta 
kuinka ollakaan, siellä olikin 
hyvin lihavia ja hyvinvoivia 
porsaita ja hyväkuntoisia ema-
koita, kertoo Hanna.
— Siinä oli jo kurssin ensim-
mäinen opetus: sika pärjää ja 
jopa menestyy hyvinkin eri-
laisissa olosuhteissa, kunhan 
perusasiat varmistetaan.

Ensimmäiset viralliset 
sikahavaintokoulutukset 
Hanna tulee järjestämään  
SikaNauta – hankkeen puit-
teissa lokakuussa. Koulutus-
päivän lisäksi tuottajille tar-
jotaan mahdollisuutta sikaha-
vaintojen tekemiseen Hannan 
kanssa omassa sikalassa. 

Kehitä sikasilmääsi Katse kohti pihaa 
ja ensi kesää!

Avena on vilja- ja öljykasvikauppaan erikoistunut yritys.
Ostamme kaikkea kauppakelpoista viljaa ja rypsiä sekä rapsia.

Keskustelemme mielellämme viljakaupasta kanssasi.

Viljakaupan ykköspaikka
www.avenakauppa.fi

Ota yhteys:
Espoo
Johan Andberg  010 402 2520
Hanna Ikävalko 010 402 2523
Seija Uuskoski  010 402 2525
Sari Tuominen 010 402 2314  
Kouvola
Kenneth Ahlqvist  010 402 2532
Anne Perätalo 010 402 2524

Pori
Matti Koskela  010 402 2528 
Salo
Matti Hämäläinen 010 402 2535
Juha Mikola 010 402 2534
Vaasa
Bror Staffas  010 402 2529

VILJELIJÄ
Ota itsellesi täysi hyöty viljakaupasta yhteistyössä

Avenan kanssa
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Luomutilalla. Hyvinvoivia yksilöitä hollantilaisella luomutilalla. Kuva: Hanna Hemilä Rajaus. Noppakivi on ikuinen materiaali, jota voi edelleen asentaa maan ollessa sula. 
Kuva: Jani Pitkäranta
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Viimeisiä SikaNauta-hankkeen koulutuksia viedään. 
Tulossa vielä koulutuspäivät seuraavista aiheista:

  l 27.10. Lihakarjatilan rehuntuotanto 
                 – Mitä opittavaa menneestä kesästä?

  l 9.11. Emolehmien ja pihvirotuisten lihasonnien 
                 ja -hiehojen ruokinta 
Koulutukset ovat maksuttomia. Tiedustelut: Marjut Viitasalo 
p. 040 353 0227. Seuraa myös ilmoittelua kotisivuiltamme: 
www.proagria.fi/ep -> Tapahtumat

Huomio SikaNauta-hankkeen koulutuksiin 
osallistunut emolehmä- tai naudanlihantuottaja!

Mikäli
   l   karjasi ruokinta-asiat mietityttävät 
   l   haluat syvällisempää tulkintaa rehuanalyysistä 
   l   mietit karjasi jalostuksellisia asioita
   l   kaipaat apua talousasioiden tarkasteluun 
Kysy lisää Marjut Viitasalolta p. 040 353 0227, 
marjut.viitasalo@proagria.fi tai Lea Puumalalta p. 044 7143 677

Tilakohtaisessa koulutuksessa (neuvontakäynnillä) 
ProAgrian, Työtehoseuran tai Faban asiantuntija
tulee miettimään tilanne kehittämistä sovitun
aiheen mukaisesti.

ProAgria Etelä-Pohjanmaa/
SikaNauta-hanke                     
Alueen kunnat Etelä-Pohjanmaa

maaseuturahasto

Emolehmä- tai naudanlihantuottaja, 
vielä ehdit hankekoulutuksiin!Marjut Viitasalo

talousagrologi

E lokuussa suuntasim-
me lounaiseen Suo-
meen oppimaan uutta 

seudun emolehmätiloilta.  
Opintomatkasta jäi parhai-

ten mieleen, miten työnkäy-
tön suhteen suunnitellut eri-
laiset tilat helpottavat työtä. 
Navetan päätyyn tehty käsit-
telyalue laitteineen helpottaa 
ison eläinmäärän käsittelyä ja 
ryhmittelyä. Käsittelyalueen 
kautta sujuu laitumelle las-
ku, erottelu, korvamerkkien 
laitto, tiineystarkastukset ja 
punnitus. Eläinten tunnista-
minen on vaivatonta, kun on 
käytössä elektroninen eläin-
ten tunnistusjärjestelmä. 
Kuulimme myös, millainen 
merkitys hyvin hoidetuilla 
jaloittelutarhoilla on eläinten 
terveyteen. 

Emojen poikima-ajan sää-
telyssä sonnien annetaan 
olla emojen joukossa vain 
tietyn ajan. Näin poikimiset 
tapahtuvat tilan olosuhteisiin 
sopivana aikana.  

Kehittämisvaiheessa
Elinkaareltaan kohdetilat 
ovat enimmäkseen kehittä-
misvaiheessa. Useimmilla 
tiloilla on tehty sukupolven-
vaihdos alle kymmenen vuot-
ta sitten. Jokaisella tilalla on 

ulkopuolisia työntekijöitä. 
Saimme kuulla, millaisia 
haasteita vieras työvoima 
tuo muun muassa esimie-
henä toimimiselle ja töihin 
perehdyttämiselle. 

K ä y n t i k o h t e i s s a m m e 
eläinmäärä vaihteli 60 – 200 
emoon. Tiloilla on puhdasro-
tuisia ja risteytysemoja. Tällä 
kertaa tutustumiskohteina oli 
tiloja, jotka hyödyntävät lai-
duntamisessa paljon alueen 
luonnonlaitumia. 

Soveltaminen  
omalle tilalle

Tavoitteena oli saada oppia 
ja kokemusta alueen yrittä-
jiltä.  Erityisesti meitä kiin-
nosti tilakokonaisuuden 
hallinta, tilan tavoitteet, 
tuotantostrategiat ja resurssi-
en käyttö.  Käynti kuudella 
tilalla vastasi asettamiimme 
tavoitteisiin, josta voi antaa 
kiitoksen tutustumistilojen 
väen tavalle avoimesti esitel-
lä yrityksiään.

Matkan suurinta antia oli 
nähdä erilaisia toimintatapo-
ja ja verrata omaa toimintaa 
niihin sekä miettiä soveltu-
vuutta omalle tilalle. Antoi-
saa oli myös tavata muita 
tuottajia ja vaihtaa ajatuksia 
ammattiasioista ja muusta-
kin.  

Kylässä lounaisen 
Suomen emolehmätiloilla
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TUKITAULUKOT TUKITAULUKOT

Oletuksena, että tila on sekä ympäristötuessa että Lfa:n kansallisessa lisäosassa joko 
kasvitila tai kotieläintila. 12) Pohjoista yksikkötukea leikataan, jos määräraha uhkaa 
ylittyä.      15) Energiakasvitukea ei enää ole. Kun ruokohelpisato korjataan, se saa 
lfa/ymp-tuen ja mahdolliset kansalliset tuet. Ruokohelven voi ilmoittaa myös viher-
kesantona tai lhp-nurmena 18)  Mallasohralle ei makseta kansallista tukea v.2011   
19) Pysyvä laidun saa tilatuen. Jos pysyvä laidun peltoa ja lfa/ymp-sitoumuksessa, 
se saa myös lfa/ymp-tuen. Pysyvä laidun pidettävä avonaisena.   20) Viljan/valk.
kasvin seoskasvusto, jossa valkuaiskasvin siementä yli 50 % siemenseoksen pai-
nosta, saa pohjoisen tuen ja valkuaiskasvi- öljykasvipalkkion  ja saa korjata ennen 
maitotuleentumisastetta.  

Muutokset  
Peruna-sokerijuurikas-puutarhakasvit-kesanto-luonnonhoitopellot- taulukot 
eivät ole muuttuneet ja löytyvät edellisistä numeroista.  

- joulukuu luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen loppuerä 25 % (n. 75 eur/ha)
-joulukuu erityisympäristötukien loppu 25 %
-joulukuu öljy- ja valkuaiskasvipalkkio (n. 59 eur/ha)
-joulukuu uuhipalkkio
-helmikuu 2012 kansalliset pinta-alatuet (mm. peruna, yleinen ja pohjoinen ha-tuki, 
nuoren viljelijän tuki)
-maaliskuu 2012 EU:n nautapalkkion toinen erä (16.9.-31.12. eläinrekisteritietojen 
perusteella)
-huhtikuu 2012 teurashiehojen kansallinen tuki (loppuerä, jos ennakko maksettu 
keväällä 2011)
-huhtikuu 2012  teuraskaritsan tuki
-toukokuu 2012 eläinten hyvinvointituen loppuerä 25 %

-kuitupellavan ja kuituhampun jalostustuki poistuu vuoden alusta 
-v. 2007 tehtyihin  ympäristötukisitoumuksiin  v. 2012 kahden vuoden jatkovuo-
sille 2012-13, todennäköisesti myös 65 v täyttänyt voisi tehdä jatkositoumuksen 
-v.2007 tehtyihin luonnonhaittakorvauksiin todennäköises-
ti uusi  5 vuoden sitoumus, jossa ehto, että mahdollisia muutok-
sia v. 2014. Sitoumuksessa todennäköisesti edelleen 65 vuoden ikäraja 
-budjettiehdotuksessa leikkauksia v. 2012 kansalliseen tukeen

 aluskasville kylvetty lohko tai pyydyskasville viljelykasvin jälkeen kylvetty lohko
- lohko kynnetään tai muokataan vasta keväällä
- pyydyskasvi voi olla esim kaura tai ohra
keväällä korjattava pellava tai hamppu
kevennetty syyssänkimuokkaus vilja- ja öljykasvilohkoilla yhteen kertaan ajaen
- kultivaattorilla
- lautasäkeellä
- joustopiikkiäkeellä 
- lapiorullaäkeellä
- miniauralla 

Kasvipeitealaan ei voi laskea mm.
- nurmilohkoa tai monivuotista viherkesantolohkoa, joiden kasvusto on  
               tuhottu kemiallisesti
- vilja- ja öljykasvilohkoja, joiden olki ja sänki on poltettu
- kynnettyjen lohkojen suojakaistoja tai pientareita
- syysöljykasvilohkoja
- valkuaiskasvin sänkeä 
- sänkimuokattu valkuaiskasvilohko

Kasvipeitteiseksi hyväksytään viljan tai öljykasvin sänki, josta juolavehnä on torjut-
tu kemiallisesti. 30 %:n alaa voi täyttää myös syksyllä hallintaan tullut tai hallin-
nasta poistunut lohko edellyttäen, että lohkosta luopunut tai lohkon vastaanottanut 
ei käytä sitä oman lisätoimenpiteensä hyväksi.

Jos tilalla on ympäristötuessa kotieläintilan sitoumus, niin lisätoimenpiteessä on 
2 ey:n rajoitus hevosille, naudoille, lampaille ja kutuille. Eli sika- ja kanatilat ovat 
voineet ottaa tämän lisätoimenpiteen.

Jos tilalla on kasvitilan sitoumus, silloin ei ole eläimillä merkitystä.

Viitteiden selitysosa v. 2011  vilja-, nurmi- ja 
öljykasvitaulukkoon 

1) Taulukossa tilatuen tasaosa, joka nousee tänä vuonna koska lisäosia 
leikataan 30 %:lla. Tilakohtaisesti tilatukea korottavat mahdolliset lisä-
osat.    2) Perustoimenpide + 1 tai 2 lisätoimenpidettä,  taulukossa kasvitila 
93+23+11,  kotieläintila 107+23+27, 1 ryhmän puutarhakasveilla (=1-vuo-
tiset) 450+ 90, 2 ryhmän (=moniv.) 438 + 256, siemenmausteilla 181+144      
4 )Täyttävät  ympäristötuen talviaikainen kasvipeitteisyys-lisätoimenpi-
dettä.    5) Eivät täytä ympäristötuen talviaikaista kasvipeitteisyyttä.   6) 
Valkuais- ja öljykasvipalkkiosta arvio 59 eur/ha tänä vuonna. Tukeen oi-
keuttavia kasveja oltava 10 % pinta-alasta   7) Viherlannoitusnurmen sie-
menseoksessa oltava väh. 20% typensitojakasveja. Sama lohko korkeintaan 
2 v peräkkäin. Max. ala 50 % pinta-alasta. Viherlannoitus katsotaan vilje-
lyksi.   9) Kuitupellavan/-hampun EU-jalostustukea maksetaan vielä  2011 
, tuki 100 e/kuitutonni. Tuen hakee jalostaja. Hampun tukikelpoiset lajik-
keet hakuoppaassa.   11) Taulukossa lfa-tuki sisältää kansallisen lisäosan. 

Vuoden 2011 yleisimpien  tukien maksuaikataulu  
-huhtikuussa maksettiin kansallisten kotieläintukien ennakko
-syyskuun alussa maksettiin luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen 
ennakko 75 %  (n. 230 eur/ha)
-syys-lokakuun vaihde erityisympäristötukien ennakko 75 %
-lokakuulla luonnonhaittakorvauksen kansallinen lisäosa  (kasvitila n. 19 
eur/ha ja kotieläintila n. 98 eur/ha)
-marraskuu eläinten hyvinvointituesta maksetaan  75 %
-marraskuun loppu-joulukuun alku kansallisten kotieläintukien 
loppumaksu
-joulukuu tilatuki (c1-alue 202 eur/ha, c2-alue 167 eur/ha + mahdolliset 
lisäosat)
-joulukuu EU:n nautapalkkion 1. erä (1.1.-15.9. eläinrekisteritietojen 
perusteella)

Tukimuutoksia vuodelle 2012

-kansallista ruokaperunan hehtaaritukea ei enää makseta 
-tärkkelysperunan tuki (cap-tasaustuki) poistuu, sen sijalle tulee tu-
ki tärkkelysperuna-aloille vuosille 2012-2013, siihen varattu 3,5 
milj. euroa/vuosi, tekee nykyisellä tuotantoalalla n. 500 euroa/ha 
-timotein siementuotantotuki poistuu, sen korvaa tilatukioikeuksiin vuo-
sille 2012-2016 muodostettava lisäosa vuosien 2007-2009 siementuotanto-
tuen keskiarvon perusteella. Tilat, joilleon maksettu timotein siementuo-
tantotukea vv. 2007-2009, saavat tiedon lisäosan määrästä tänä syksynä. 

Tilan tämän kesän ympäristötukialasta pitää 30 % olla kasvipeitteisenä tai 
kevennetysti muokattuna syksyn ja talven ajan kevätmuokkaukseen asti.
Ehdon täyttävät seuraavat lohkot:
monivuotiset  nurmet 
- viljellyt nurmet
- suojavyöhykesopimusalat pellolla
- viherlannoitusnurmet
- ruokohelpialat
syysviljat 
sänki
- viljojen
- öljykasvien
- kuminan
- kuitupellavan
sänkikesanto (em. kasvien jälkeen)
luonnonhoitopellot (nurmi, niitty, riista ja maisema)
monivuotiset viherkesannot 
viherkesannot, joissa riista- tai maisemakasvi 
monivuotiset puutarhakasvit 
- monivuotiset marjakasvit
- hedelmäpuut
- tyrni 
- marja-aronia 
- monivuotiset taimitarhakasvit
- koristekasvit 
- maustekasvit
- lääkekasvit 
- siemenmausteet (= 1.vuoden kumina)
- leikkovihreä

Veikon terveiset 

Vilja-, nurmi- ja öljykasvit                Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/Veikko Tuominen 14.9.2011

Huom!  Tilatuki makse-
taan täysimääräisenä 
5000 euroon asti. Yli 
5000 eurosta 
leikataan 9 %. 

18)
Mallas- 
ja rehu-
ohra,
kaura

4)
ruis kevät-

ruis

10)
kevät-
vehnä

4)
syysveh-

nä
Tattari

5) 
Syys/
kevät
rypsi
rapsi

öljy
pellava

came-
lina

herne,
härkä-
papu 

20) 
Valk.
kasvi/

viljaseos, 
valk. 

kasvia yli 
50%

heinä-
laidun-
säilö-
rehu-
nurmi

7)
viherlan-
noitus-
nurmi

15)
Ruoko-
helpi

9) 
kuitupel-

lava,
-hamppu

19) 
Pysyvä 
laidun

C1-alue euroa/ha
Tilatuki (tasatuki)  1) 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
Valkuais- ja öljykasvip.  6) 59 59 59 59 59
LAF-tuki, kasvitila 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
LAF-tuki, kotieläintila 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Ymptuki 2), kasvitila, 2 lisät. 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127
Ymptuki 2), kotieläintila, 2 
lisät.

157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157

Pohjoinen tuki  12) 150 150 47 47 120 120 120 120 120 120 120
  

yht., kasvitilan sitoumus 11) 548 698 698 595 595 668 727 727 727 727 727 548 548 548 668 202
yht., kotieläintilan sit.  11) 658 808 808 705 705 778 837 837 837 837 837 658 658 658 778 202
Mahd. nuoren vilj. tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
C2 -alue euroa/ha
Tilatuki  1) 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167
Valkuais- ja öljykasvip.  6) 55 55
LAF-tuki, kasvitila 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234
LAF-tuki, kotieläintila 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314
Ymptuki 2), kasvitila ja 2 lisät. 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

Pohjoinen tuki  12) 150 150 47 47 47 47 47 47 47 47 47
Yleinen hehtaarituki 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

yht., kasvitilan sitoumus 11) 561 711 711 608 608 608 643 643 643 643 643 561 561 561 608 167
yht., kotieläintilan sit.  11) 671 821 821 718 718 718 753 753 753 753 753 671 671 671 718 167
Mahd. nuoren vilj. tuki 36 36 36 36 36 37 36 36 36 36 36 36 36 36 36

     

Pinta-alatuet v.2011

Ajankohtaista 14.9. v t

Ympäristötuen lisätoimenpide talviaikainen kasvipeitteisyys ja kevennetty muokkaus
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HISTORIA HISTORIA

Kaisa Viitala
historiantutkija

Eteläpohjalaisen 
maaseudun neuvon-
tatyön 150-vuotisjuh-
lia vietetään vuonna 
2013. Matka alkuvuo-
sien kynnönneuvojas-
ta kääntöauroineen 
jälleenrakennusajan 
traktorikursseihin tai 
nykypäivän kasvinsuo-
jelukoulutuksiin ei ole 
ajallisesti pitkä, mutta 
kertoo sekä maata-
louden murroksesta 
että neuvontajärjestön 
joustavuudesta.

S u o men suuri-
ruhtinaskuntaan 
syntyi 1800-lu-
vulla joukko 
maanviljelys- ja 

talousseuroja edistämään 
elinkeinoelämää. Elokuun en-
simmäisenä vuonna 1863 pe-
rustettiin myös Vaasan lääniin 
maanviljelysseura toimimaan 
Keski- ja Etelä-Pohjanmaan, 
rannikkoseudun ja Keski-
Suomen alueella. 1900-luvun 
alussa organisaatiomuutos 
muutti yhdistyksen Etelä-Poh-
janmaan maanviljelysseuraksi 
ja se siirsi toimipisteensä Sei-
näjoelle.  Vuonna 1970 maan-
viljelysseura lakkautettiin ja 
perustettiin tilalle kaikkien 
neuvontajärjestöjen yhteinen 
maatalouskeskus, joka tunne-
taan nykyään nimellä ProAg-
ria Etelä-Pohjanmaa.

Säätyläiset ja 
talonpojat

Maanviljelysseuraa olivat 
perustamassa lähinnä sääty-
läiset, mutta talonpoikia oli 
mukana alusta asti, ja vähitel-
len toiminta siirtyikin täysin 

viljelijöiden itsensä vastuulle. 
Myös naiset, jotka tekivät Poh-
janmaalla muusta maasta poi-
keten maataloustöitä miesten 
rinnalla, toimivat seurassa. He 
toivat käsitöitään kesänäytte-
lyihin, osallistuivat kyntökil-
pailuihin, liittyivät maamies-
seurojen jäseniksi ja perustivat 
lopulta omia naistoimikun-
tiaan. Naisten järjestäytymi-
nen eteni Etelä-Pohjanmaalla 
muuta maata nopeammin, 
niin että täältä haettiin mallia 
maatalousnaisten keskusjär-
jestön perustamisvaiheissa. 
Muutenkin Etelä-Pohjanmaan 
maanviljelysseura seuraaji-
neen on ollut Suomen ensim-
mäisiä monissa asioissa. 

Koulujen ylläpitäjä
Maanviljelysseura oli alkujaan 
pitkälti valtion työrukkanen 
ja määräysten toimeenpanija, 
mutta samalla paikallisen ta-
son kehittäjä. Seura palkkasi 
eri alojen kiertäviä neuvojia ja 
ylläpiti kouluja, mm. tietopuo-
lista karjanhoitokoulua, josta 
tuli sittemmin koulutuskeskus 
Sedun Ilmajoen yksikkö. Tär-
keä osa toimintaa olivat myös 
vuosittaiset maanviljelysko-
koukset näyttelyineen, esitel-
mätilaisuudet sekä erilaiset 
kilpailut. 

Kantanut vastuuta 
Neuvontajärjestö on tarttunut 
myös yhteiskunnallisiin asi-
oihin ja samalla muokannut 
toimintaansa kunkin aika-
kauden tarpeiden mukaan.  
Se on kantanut erityisen vas-
tuun kriisitilanteissa, niin 
nälkävuosina 1867–68  kuin 
tuotantotaisteluissa 1918 ja 
1939–44, peltopaketointien 
aikaan 1960-luvun lopulla yh-
tä hyvin kuin EU:hun liityt-
täessä 1995. Joustavuutensa 
ja muuntautumiskykynsä an-
siosta neuvontajärjestö onkin 
saanut puolentoista vuosisa-
dan aikana kokea voittaneensa 
eteläpohjalaisten viljelijöiden 
luottamuksen. 

Mv-seuran perustavan kokouksen pöytäkirja. Maanviljelysseuran perustava kokous pidettiin 
Vaasassa 1.8.1863. Pöytäkirjan kirjoitti Nils Gustaf Stolpe. Seura oli edistysmielinen pyrkiessään 
alusta asti kaksikielisyyteen. Luonnollisesti enemmistö papereista kirjoitettiin silti aikakauden 
virallisella kielellä ruotsiksi aina 1900-luvun alkupuolelle asti.

Historiantutkija ja herrat. Historiantutkija Kaisa Viitala ja seinällä kaksi sukupolvea Björken-
heimejä. Keskellä Edvard Björkenheim ja vasemmalla hänen poikansa Lars Björkenheim, jotka 
molemmat ovat olleet Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuran puheenjohtajia.

Kaisa Viitala
historiantutkija

Historiallista lähdemateriaalia pidetään 
usein kuivana, vaikka käsin kirjoitetut pa-
perit kertovat asian lisäksi paljon sen muis-
tiin merkitsijästä. Ja välillä arkistojen kät-
köistä löytyy myös yllätyksiä.

Vaasan läänin maanviljelysseura ylläpiti 
1800-luvun loppupuolella useita kiertäviä 
ja kiinteitä ammattikouluja. Osa hiipui no-
peasti, mutta Vaasassa 1870-luvun alussa 
aloittanut veistokoulu toimi yli kolme vuo-
sikymmentä, enimmän aikaa Palosaarella. 
Palosaaren veistokouluun haki nuoria mie-
hiä Keski-Suomea ja Keski-Pohjanmaata 
myöten, ja kursseilla valmistetut huoneka-
lut olivat hyvässä maineessa. 

Kouluun tulo oli monelle pojalle ensim-
mäinen kosketus kaupunkielämään. Ei siis 

ihme, että aina eivät mittakaavaharjoitukset 
jaksaneet kiinnostaa. Niinpä jurvalaisen kan-
sakoulunopettajan 16-vuotias poika Soini 
Kesti hullaantui Vaasan sataman näkymistä 
tullessaan Palosaaren kouluun lukuvuodeksi 
1902–03. 

Ehkä pojan mielessä kangasteli Ameriikan 
raitti, kun hän piirsi harjoitusvihkonsa täy-
teen kuvia niin purje- kuin höyryaluksista-
kin värikkäine lippuineen. Ei Soini silti lais-
ka oppilas ollut. Hän ehti valmistaa lukuvuo-
den aikana melkoisen määrän huonekaluja 
aina ”naisten kirjoituspöytää” myöten. 

Soinin piirustusvihko on säilynyt vuosi-
kurssin 1902–03 paperien välissä. Ehkä se 
on takavarikoitu tai tallennettu esimerkkinä 
pojan piirustustaidosta. Palosaaren veisto-
koulu joutui lopettamaan toimintansa vain 
muutamaa vuotta myöhemmin. 

Nuori taiteilija 
Palosaaren veistokoulussa

Maanviljelysseura 
Etelä-Pohjanmaalle 
ensimmäisten 
joukossa

fax  06 860 5070

Yrittäjäntie 2, 60100 Seinäjoki, puh. (06) 429 1100
myynti@pohjanmaanputki.fi  www.hanakat.fi

NYT ERÄ HANOJA POISTOHINTAAN!
• LVI-urakointi ja putkityöt sekä LVI-tarvikkeet!
• MEILTÄ SAAT MYÖS ÖLJYPOLTINHUOLLOT!

• ILMASTOINTIKONEEN SUODATTIMET MEILTÄ!

Lämpöä taloon
Oilon Junior 
poltin 795,-
Jäspi 300 l 
varaaja 695,-
Jämä Moon 10 
ilma-vesi- 
lämpö- 
pumppu 4600,-
Kiertovesi- 
pumput alk. 100,-

Danfoss patteri- 
termostaatit 25,-
Gustavsberg 
allashana 
Nautic 80,-
Gustavsberg 
bide allashana 109,-
Onniline 
ilmalämpö- 
pumppu N09L 859,-

Rauno Niemenmaa
puh. 040 152 1691

Tapio Rinnekari
puh. 0400 232 190

Ossi Hakala-Rahko
puh. 040 725 2526

Pöttinger nurmityökoneet

Huippulaatua ja uusinta tekniikkaa Konefarmilta

McHale paalaimet, käärimet Seko seosrehuvaunut 

Schäffer kuormaajat VEPI lietevaunut, lisälaitteet Bergmann täsmälevittimet

Tervetuloa konekaupoille Seinäjoelle!
Laturitie 12, Hyllykallio

www.konefarmi.fi

Miia Lenkkeri

P roAgria Etelä-Pohjan-
maan (ja edeltäjiensä) 
150-vuotishistorian 

kokoaja Kaisa Viitala on har-
vinainen tapaus. Harvoin ni-
mittäin naisihminen kirjoit-
taa leipätyökseen historioita. 
Useimmiten asialla on mies. 
Naiset istuvat vakaamman 
leivän perässä tekemässä tut-
kimusta yliopistolla. 
— Olen huomannut että nai-
set ovat uteliaampia, se myös 
näkyy naisten kirjoittamissa 
historioissa. Naistutkija kiin-
nittää enemmän huomiota 
yksityiskohtiin kuin mies. Ai-
kaisempia historioita lukies-
sani olen jo ehtinyt ihmetellä, 

missä johtokunta on aikoinaan 
kokoontunut, sillä pitihän nii-
den saada kokouskaffia jossa-
kin. Aiemmat mieshistorian-
tekijät eivät ole esimerkiksi 
tällaisia huomioineet, Kaisa 
toteaa esimerkkinä. 
— Historiasta voi kertoa mo-
nella tapaa, tylsästi luetellen 
tai erikoisempia asioita his-
toriasta nostaen. Poikkeavat 
nostot tekevät historiasta vä-
rikkään ja mieleenpainuvan, 
Kaisa kertoo.
— Usein vain nuo pienet haus-
katkin nostot jäävät vuosilu-
kujen ja historian perustiedon 
jalkoihin. Mukavat ja hassut 
asiat eivät päädy kirjoihin ja 
kansiin. 

Eteläpohjalaisen neuvon-
tatyön 150-vuotishistoria on 
työn alla vielä pitkään, eikä 
kukaan vielä tiedä, minkälai-
nen tietopaketti siitä on tulos-
sa. itua-lehti seuraa Farmari 
2013-näyttelyyn saakka Pro-
Agria Etelä-Pohjanmaan his-
torian valmistumista ja kertoo 
lukijoilleen ennen kaikkea nii-
tä erikoisimpia, hassuimpia ja 
komeimpia historiantarinoita 
vuosien varrelta. ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan 150-vuo-
tishistorian kirjoittamista voit 
seurata myös kotisivuillamme 
www.proagria.fi/ep olevasta 
linkistä ”Kun isä maamiesseu-
raan liittyi. 

Historiasta voi kertoa myös värikkäästi
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ProAgria Etelä-Pohjanmaa • Yhteystiedot

- Toimitusjohtaja Antti Siljamäki  ...................................................................... 0400 365 997
- Tiedottaja Miia Lenkkeri ................................................................................. 0400 159 118
- Hankepäällikkö Marita Öhage  ....................................................................... 040 689 1060
- Hankesihteeri Elina Iivari  ............................................................................... 0400 872 528
- Ilmoittautuminen ja tuotetilaukset Tuula Perälä .............................................. 040 706 3386
- Laskutus Elina Lokasaari ...............................................................................  (06) 4163 408

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

Viljatilat
- Kasvintuotantoagrologi Jouni Leppä  .............................................................. 0400 361 250
- Kasvintuotantoagrologi luomutilat, Jari Luokkakallio  ..................................... 0400 297 235
- Kasvintuotantoagrologi Jari Mäkinen  ............................................................. 040 510 2795
- Kasvintuotantoagrologi Lasse Rajala .............................................................. 0400 297 245
- Kasvintuotantoagrologi Pekka Tuomisto ........................................................ 0400 891 889
- Kasvintuotantoagrologi Katariina Vihlman  ..................................................... 040 582 6775

Sika- ja siipikarjatilat
- Kotieläinagrologi Hanna Hemilä  .................................................................... 0400 228 083
- Talousagrologi Mika Mäenpää  ....................................................................... 040 528 7922
- Kasvintuotantoagrologi Juha Mäkelä .............................................................. 0400 267 535
- Kasvintuotantoagrologi Marja-Leena Perälä  ................................................... 0400 166 200
- Kotieläinagronomi Maija Yliaho ...................................................................... 040 529 0832
- Kotieläinagronomi Johanna Sippola  ............................................................... 0400 264 448

Peruna- ja marjatilat
- Kasvintuotantoagrologi Anna-Kaisa Jaakkola  ..................................................040 525 0375
- Kasvintuotantoagrologi Mikko Kraatari  ..........................................................040 137 3599 
- Kasvintuotantoagrologi Markus Luoma .......................................................... 0400 180 071
- Kasvintuotantoasiantuntija Seppo Saari  ......................................................... 0400 350 425 
- Marja-asiantuntija Arja Raatikainen  ............................................................... 050 377 9530

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

Lihanauta-, lammas- ja hevostilat
- Kotieläinasiantuntija lammastilat, Milla Alanco ............................................... 040 706 0558
- Kotieläinagrologi lammas- ja vuohihanke Elina Vainio ..................................... 040 199 0143
- Talousagrologi Marjut Viitasalo ...................................................................... 040 353 0227
- Hevostalousneuvoja, HEKO-hanke Nanne Korpivaara ..................................... 040 161 2552

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
- Kasvintuotantoagrologi nurmiviljely Sari Vallinhovi  ........................................ 0400 764 217
- Hanketyöntekijä NurmiArtturi-hanke Juha Luhtanen  ...................................... 040 749 9730

Itäinen maito (Järviseutu, Kuusiokunnat)
- Kotieläinagrologi Saila Hongisto ..................................................................... 0400 497 516
- Kotieläinagrologi Merja Ilomäki  ..................................................................... 040 570 7900 
- Kotieläinagrologi Marika Kellokoski  ............................................................... 040 673 6511
- Kotieläinagrologi Hannu Kivisaari  .................................................................. 0400 798 580
- Kasvintuotantoagrologi Janne Niemi  .............................................................. 0400 422 765
- Kotieläinagrologi Hannu Putula  ..................................................................... 040 510 5965

Eteläinen maito (Suupohja, Jalasjärvi, Kurikka, Ilmajoki)
- Kasvintuotantoagrologi Arja Kananoja  .......................................................... 040 507 0475
- Maitotilaneuvoja Marketta Kivistö  ................................................................. 0400 163 318
- Kotieläinagrologi Arja Kujala .......................................................................... 040 759 8618
- Talousagrologi Jarmo Lämpsä  .........................................................................040 126 3481
- Kotieläinagrologi Kirsi Mattila-Löppönen  ........................................................040 594 5745
- Maitotilaneuvoja Kerttu Reuhkala ................................................................... 040 513 3564
- 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
- Kotieläinagrologi Maria Ikola  ......................................................................... 040 761 9770
- Maitotilaneuvoja Marita Jääskeläinen  ............................................................. 0400 835 842
- Maitotilaneuvoja Marianne Minni ................................................................... 040 528 4582
- Kotieläinagrologi Teija Onkamo-Hill ............................................................... 040 481 3818
- Kotieläinagrologi Sami Sillanpää  .................................................................... 040 521 2930
- Talousagronomi Juhani Torkko  ...................................................................... 0400 589 569

ProAgria 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                                    t 
- Energianeuvoja Ekotehokkuus-hanke Ville Hakala   ......................................... 040 673 4707
- Salaojateknikko Markku Keltto ....................................................................... 040 730 9820
- Salaojateknikko Rakennusmestari Juha Laakso ............................................... 040 526 4930
- Agrologi Harri Niemelä ................................................................................... 040 544 4510
- Salaojateknikko Erkki Orrenmaa  ................................................................... 0400 367 127
- Salaojateknikko Heimo Pirttimäki ................................................................... 0400 367 212

   

SUOMALAISTA RUOKAA YHTEYSTIEDOT

ProAgria Spv-, Tili- ja Yrityspalvelut
- Palvelupäällikkö Timo Pajula ............................. 040 503 2650
- Omistajanvaihdosasiantuntija Unto Kangas ........ 040 766 7598
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- Talousagrologi Sanna Takala ...............................040 554 2669
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- Talousagronomi Olavi Kuja-Lipasti ......................040 127 2420
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- Talousagrologi Seija Yli-Hukkala ........................040 580 2258
 (Tilipalvelut, Seinäjoki)

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 Annukka Kuoppala .......... 040 534 9336
- Maisemasuunnittelija Jani Pitkäranta ...................040 868 2434

TRAHTEERI
Elinkeinotalon Lounas- ja tilausravintola .............  (06) 4163 491
www.trahteeri.net
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Energianeuvoja Ville Hakala 
työskentelee Maatilan ekote-
hokkuus –hankkeessa. 

Kotieläinneuvoja Juha Luhta-
nen työskentelee NurmiArttu-
ri-hankkeessa. 

ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
uusia kasvoja

Ville Hakala
energianeuvoja

Juha Luhtanen
kotieläinneuvoja

Asta Asunmaa
kotitalousneuvoja

R uokapöytääm-
me kuuluu yl-
lättävän paljon 
tuontielintar-
vikkeita. Erityi-

sesti joulunajan laatikot perus-
tuvat riisipuurolle ja luumu tai 
sekahedelmäkiisseli kruunaa 
usein jälkiruokana tarjottavan 
riisipuuron. Riisi on yleistynyt 
lisukkeena perunan ja pas-
tan ohella, mutta entäpäs jos 
keittäisimmekin riisin tilalle 
ohra- tai kaurasuurimoita? 
Mannasuurimoilla voi hyvin 
korvata esimerkiksi polentan. 
Useimmiten ruokavalinnoissa 
kysymys on tottumuksesta. 
Helposti käsi nappaa kaupan 
hyllyltä tutun pakkauksen 
tuontielintarvikkeita, kotimai-
sen vaihtoehdon löytämiseksi 
joutuu joskus jopa näkemään 
vaivaa.

Sesonkina 
sesonkiruokia?

Olisiko hyvä palata osittain 
perinteiseen tapaan hyö-
dyntää kausielintarvikkeita, 
syötäisiin pääasiassa niitä 
tuotteita, joita sesonki meille 
tarjoaa? Juuri nyt kasvikset, 
marjat sekä sienet ovat par-
haimmillaan. Kirpeällä kar-
viaisella täydennetty salaatti, 
kotimaiset omenat ruoissa 
sekä välipalana ja tietenkin 
metsiemme herkut kuuluvat 
suomalaiseen ruokapöytään. 
Kotimaisen viljan tai juuresten 
käyttöä ruokien lisäkkeenä voi 
opetella vähitellen, erilaisista 
mauista nauttien. 

Lue pakkausmerkintöjä
Koska yli 90 % kaupan elin-
tarvikkeista myydään pakat-
tuna, ovat pakkausmerkinnät 
kuluttajille tärkeä työkalu. 
Mistä muualta kuluttaja saa 
tietoa tuotteen säilyvyydestä 
ja oikeasta säilytyksestä, val-
mistusmaasta ja ravitsemuk-
sellisista ominaisuuksista. 
Merkinnöissä annetaan myös 
ohjeita tuotteen oikeaan käsit-
telyyn. Lain mukaan pakkaus-
merkinnät eivät myöskään saa 
johtaa ostajaa harhaan. Pakka-
usmerkintöjen on myös oltava 

Maakuntia on kutsuttu 
Senaatintorille esittäyty-
mään jo vuodesta 1988, 
jolloin Etelä-Pohjanmaa 
avasi vierailujen sarjan 
ensimmäisenä vieraile-
vana maakuntana kautta 
aikojen. Maakuntajuhla 
on osa Helsinki-viikkoa, 
ja se on yksi pääkaupun-
kiseudun suurimmista 
alkukesän tapahtumista. 
Poliisin ja tiehallinnon 
mukaan toritapahtuma 
on kerännyt aikaisem-
pina vuosina noin 150 
000 – 250 000 kävijää. 
Etelä-Pohjanmaa esittäy-
tyy Senaatintorilla tule-
vana kesänä 7.-9.6.2011. 
Toritapahtumassa kävi-
jöille tullaan tarjoamaan 
mahdollisuus kokea aito 
ja moderni Etelä-Pohjan-
maa – maakunnan yrit-
täjille tapahtuma taas on 
kullanarvoinen tilaisuus 
kontaktien luomiselle ja 
myynnin lisäämiselle. 
Hanketta johtaa Pekko 
Hokkanen, joka aloit-
ti työnsä projektipäällik-
könä Etelä-Pohjanmaan 
liitossa huhtikuun alussa. 
Tapahtumaa valmistel-
laan tiiviissä yhteistyössä 
Etelä-Pohjanmaan Maa- ja 
kotitalousnaisten / Pro-
Agria Etelä-Pohjanmaan 
kanssa. 

LISÄTIETOJA: 
toiminnanjohtaja 
Terhi Välisalo 

Syyskokous + ruisleipä-
talkoot, Osaava nainen 
-messumatka Turkuun ja 
YÖ-risteily. 

LISÄTIETOJA: 
Katso lisää www.
proagria.fi/ep/naiset  

helposti havaittavia, luettavia 
ja ymmärrettäviä. Selvitysten 
mukaan yleisin ongelma mer-
kinöissä onkin liian pieni kir-
jasinkoko. Pakkausmerkinnät 
kannattaa lukea huolella myös 
ns. tutuista elintarvikkeista, 
sillä reseptiikka tai valmistaja 
on saattanut vaihtua ja tuote 
ei enää olekaan se sama jok-
si sitä luullaan, vain nimi on 
entisellään.

Mistä sitten tunnistan 
suomalaisen? 

Elintarvikkeiden pakkaus-
merkinnöistä löytyy monta 
tärkeää asiaa ruokavalintoja 
tekevälle. Tulkitsemalla mer-
kintöjä oikein voit itse tehdä 
valinnan ruokakorisi sisällön 
suhteen. Aidosti suomalaisen 
ruoan tunnistat Hyvää Suo-
mesta -joutsenlipusta, joka 
on Suomen tunnetuin alku-
perämerkki. Sirkkalehti-lippu 
puolestaan kertoo, että merkit-
ty tuote on viljelty Suomessa.  
Hyvää Suomesta -joutsenli-
pulla merkitty elintarvike on 
valmistettu Suomessa ja tuot-
teeseen käytetty liha, kala, 
kananmuna ja maito ovat aina 
sataprosenttisesti suomalaisia. 
Kun kaikki tuotteeseen käyte-
tyt raaka-aineet lasketaan yh-
teen, on suomalaisuusasteen 
oltava vähintään 75 %. 

Maakuntien Parhaat on 

valtakunnallinen pienyritys-
ten laatumerkki. ProAgria 
Keskusten Liitto myöntää sen 
hakemuksesta osaaville elin-
tarvike-, käsityö- ja maaseutu-
matkailuyrittäjille. Vähintään 

80 % tuotteen omakustannus-
arvosta (työ ja raaka-aine) sekä 
pääraaka-aineet 100 % elintar-
vikkeissa ja palveluryritysten 
aterioissa on oltava kotimaisia.  


Nappaa hyllystä taatusti kotimaista
Me mennään 
Senaatintorille

TULOSSA

Elintarvikepakkauksessa 
tulee olla ainakin seuraavat 
merkinnät:

 elintarvikkeen nimi
 ainesosaluettelo
 sisällön määrä
 vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöajankohta
 valmistajan, pakkaajan tai EU:ssa toimivan myyjän 
     nimi, toiminimi tai aputoiminimi sekä osoite
 alkuperämaa, jos sen puuttuminen voi johtaa 
     ostajaa harhaan
 elintarvike-erän tunnus
 säilytysohje tarvittaessa
 käyttöohje tarvittaessa
 varoitusmerkintä tarvittaessa
 elintarvikkeen alkoholipitoisuus, jos se nestemäisessä       
     elintarvikkeessa on yli 1,2 tilavuusprosenttia ja kiinteässä  
     tuotteessa enemmän kuin 1,8 painoprosenttia

Polkua ruoan eteen. Syksyisin ympäri Suomea poljettava Lähiruokaviesti ottaa kantaa lähellä 
tuotetun kotimaisen ruoan puolesta. Tänä vuonna viesti poikkesi myös Etelä-Pohjanmaalla. 
Tandem-etukuskina MKNaisten varapuheenjohtaja Mari Yliluoma. Takana viestiä vie yksilö-
pyörällä MKNaisten johtokunnan varajäsen Leena Laine. Kuva: Jarmo Vainiopää

Terhi Välisalo
toiminnanjohtaja

Jos yhdistyksesi toiminta on hiipunutta, tai kaipaatte uusia 
ideoita, lainatkaa ajatuksia muilta yhdistyksiltä. Seuraamal-
la lehtien yhdistys- ja tapahtumapalstoja tai internetistä surf-
faamalla voi löytää monta hyvää aihiota oman yhdistyksen 
muokattavaksi ja omanlaisenaan toteutettavaksi. 

Kyse ei ole varastamisesta, vaan hyvien käytänteiden 
hyödyntämisestä.   

Yhdistys, ovatko ideat hukassa?



Proagria Etelä-Pohjanmaan maatilajäsenille
annamme viljavuustutkimuksista 

0% alennuksen-1

Edun saat tilatessasi vähintään kolme lavaa tai kaksi 
suursäkkiä Suomen Rehun nautojen kivennäisrehuja, 
kuivavitamiineja, Primo-juomarehuja tai Acetona Energy 
ja Acetona Dry -tuotteita. Etu voimassa 30.9.2011 saakka!

Suomen Rehun erikoisrehut nyt rahtivapaasti!

Eepee Agrimarket järjestää asiakasmatkan Kone-Forumiin 
torstaina 6.10.2011. Matkan hinta 15,-/asiakas. Bussireitit eri 
puolilta maakuntaa. Reitit tarkentuvat osallistujien mukaan.  
Ilmoittautumiset  lähimpään Eepee Agrimarketiin 3.10. mennessä.

HYÖDYNNÄ SYYSTARJOUS JA TILAA ENSI-
KEVÄÄN KYLVÖSIEMENET VIIPYMÄTTÄ!

OHRAT: Tipple, Marthe, Saana, Tocada, Edvin, Voitto, Jyvä ja Olavi
KAURAT: Fiia, Eemeli, Steiner ja Iiris
KEVÄTVEHNÄT: Marple, Anniina ja Wanamo

VÄHINTÄÄN 4 SUURSÄKKIÄ TAI KOLME 
TÄYTTÄ LAVAA RAHTIVAPAASTI ASIAKKAALLE.
(Rahtivapaustarjous voimassa rajoitetun ajan.)

1
Teemana
SADON- 
KORJUU

Matkan hinta 185 €


