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elle helli, vettä pursui ja myrsky runteli! Mennyt 
kesä jää varmasti usealle meistä mieleen yhtenä 
haasteellisimmista sadonkorjuun suhteen.  Viljoja 
ja perunoita jäi märkiin peltoihin, lohduttomia 

näkyjä. Rehua saatiin kolme hyvää satoa kasaan, tosin 
matkalla oli ”pari muuttujaa”. Tänä vuonna nettisäätiedot 
tuli tarkastettua useasta lähteestä ja moneen kertaan. 
Taisi maanviljelyskin olla helpompaa ennen täsmä sääti-
etoja. Työt tehtiin silloin kun oli kerta meinattu, eikä jääty 
odottamaan sitä huomisen poutaa, jota ei sitten koskaan 
tullutkaan.   

Meillä mukavan lisän rehuntekoon antoi Nurmi Artturi –
hankkeessa mukana olo. Ryhmä ProAgrian väkeä ilmestyi 
laakasiiloille jokaisella korjuukerralla. Punnittiin, otettiin 
näytteitä ja osa kellotti kuormien levitykseen ja paino-
tukseen menevää aikaa. Omasta mielestäni kuormien 
punnitseminen toi sen kiinnostavimman tiedon. Ei tarvitse 
arvuutella kertynyttä satomäärää ja lohkokohtaiset tiedot 
auttavat varmasti jatkossa viljelysuunnitelmien laadin-
nassa. Toki korjuuaikanäytteet analyyseineen kiinnostivat 
myös. Ruokintakaudella analyysit tehdään syötössä olev-
asta rehusta säännöllisesti ja seurataan hävikin määrää, 
niin kasasta kuin navetan puoleltakin. Tietoa tulee mon-
esta osa-alueesta ja onkin mielenkiintoista nähdä tämän 
hankkeen loppuraportti vuoden 2013 lopussa. 

Yksi asia on pyörinyt päällimmäisenä mielessä koko 
kuluvan vuoden. Tarvitaanko meitä tuottajia täällä, 
halutaanko oikeasti syödä ja juoda  kotimaista lihaa ja 
maitoa myös tulevaisuudessa. Olen ollut aina kevyttuot-
teita vastaan  ja varsinkin lapsille niitten tuputtaminen on 
mielestäni melkein rikollista. Lapset tarvitsevat rasvaa, 
jotta saavat kunnon rakennusaineet kasvuaan varten. On-
neksi tämä tietoisuus näyttää leviävän kansan keskuudes-
sa laajasti. Voihyllyt ammottavat tyhjyyttä kaupoissa ja 
lähiruokapiirejä syntyy.  Myönteisiä signaaleja molemmat. 
 
Tietoa kerätään ja kun tuloksia analysoidaan, niin aina 
opitaan uutta. Neuvontapuolen ”tilusjärjestely” toteutui 
pari vuotta sitten ja nyt uutta muutosta on luvassa jälleen. 
Seuraan kiinnostuneena mihin suuntaan tämä muutos 
neuvontaa tulee viemään. 

Lehmät ja lapset järjestävät monenlaisia yllätyksiä vuoden 
mittaan. Onneksi pääosin ovat olleet positiivisia tänä 
vuonna. Työhuippujen aikaan on ollut ilo todeta, kuinka 
iso apu omista 11- ja 9-vuotiaista jo on. Onneksi heillä on 
intoa osallistua tilan töihin ja mukaan ovat välillä päässeet 
kaveritkin. Navetan seinälle on ilmestynyt työlistaus, jonka 
mukaan palkkaa on maksettu.  

Nyt voi hyvillä mielin alkaa suunnitella seuraavan vuoden 
kuvioita. Oikein rauhaisaa Joulun odotusta kaikille!  

Lehden julkaisija
ProAgria Etelä-Pohjanmaa
Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki
puh. 06 416 3111
fax 06 416 3448
www.proagria.fi/ep

Päätoimittaja
Toimitusjohtaja Antti Siljamäki
puh. 06 416 3401, 0400 365 997
antti.siljamaki@proagria.fi

Toimitussihteeri
Miia Lenkkeri, tiedottaja  
puh. 0400 159 118
miia.lenkkeri@proagria.fi

Ilmoitusmyyjä
Seppo Laitila
puh.  0400 954 747
mainosseppo@netikka.fi
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Lehden painos 10 000. Lehti ilmestyy neljästi vuodessa.
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PÄÄKIRJOITUS  PUHEENVUORO   

Kotimaista luomua pitää 
kehittää ja nopeasti Lehmätkin saa 

lähiruokaa

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

LISÄÄ LUOMUA TUOTTEIKSI ASTI… 
Ainakin 30 vuotta on puhuttu luomukulutuksen kasvusta . Tähän asti 
todellinen kysyntä on ollut pientä. Suomalaisten elintarvikeostoista 1 % on 
luomua. Määrät eivät ole suuria, vaikka kulutus tuplaantuisi.  Siitä huo-
limatta, että isoista litra- ja kg-määristä ei olekaan kyse, niin kotimaista 
luomua pitää kehittää ja nopeasti. Luomukaupat ja -hyllyt kun nykyisellään 
tuppaavat täyttymään ulkolaisista tuotteista. Ja luomu näyttää kuitenkin 
olevan lähes ainoa tapa saada arvonlisää kotimaiselle korkealaatuiselle 
elintarvikkeelle. 

Pelloista luomulla on 6 %:a. Periaatteessa sen pitäisi roimasti riittää kas-
vaneeseenkin kulutukseen. Näin ei ole. Ongelmaa on sekä tiloilla että elin-
tarvikefirmoissa.  Luomumaitoa oli monta vuotta riittävästi, nyt tarvitaan 
lisää tuottajia. Lihassa avainrooli on teollisuudella.  Keskeisessä asemassa 
on myös luomukasvinviljely: luomuvalkuaista on saatava lisää. Lähiruoka-

teeman voimistuessa voi ennustaa myös luomuperunalle ja -juureksille kas-
vavaa kysyntää.

.. JA TAVANOMAISEEN VILJELYYN
Monia luomussa hyväksi todettuja menetelmiä ja havaintoja on ruvettu 
”uudestaan” hyödyntämään tavanomaisessakin viljelyssä. Lannoitteiden 
hinnan nousu on ”konsultoinut” apilan ja typensitojakasvien viljelyyn. 
Kasvitaudit ja maan rakenteesta huolehtiminen muistuttavat kasvinvuoro-
tuksen järkevyydestä. Viljanviljelyyn yhdistetään aluskasveja. Vesitalouden 
tärkeys on huomattu sekä kuivuutena että märkyytenä, kun eteläpohjalai-
sista pelloistakaan humusta ei löydy enää niin runsaasti kuin vuosikymme-
niä sitten. Kasvinviljelyssä luomumaisten käytäntöjen opetteleminen onkin 
vienyt kasvinviljelyn takaisin ”perimmäisten kysymysten” äärelle ja monen 
mielestä tehnyt viljelystä myös mielenkiintoisemman. 

 Pääkirjoitus, päätoimittaja Antti Siljamäki

Puutarhamarjoilla on 
hyvä kysyntä

PUHEENVUORO
Liisa Vuorela
Luopajärvellä  
marraskuussa 2011

PARI SANAA KANNESTASISÄLLYSLUETTELO

Hevosen kokonaisvaltainen 
hyvinvointi on monen asian 
summa. Kannessa Virpi Lähteisen 
kuvassa suomenhevosori Knut 
talvisella rekiajelulla. Hevostallien 
olosuhteet vaikuttavat sen asuk-
kaiden hyvinvointiin. Kuitenkaan 
komeatkaan puitteet eivät takaa 
onnellisia eläimiä. Kuinka saat 
oman tallisi vastamaan hevostal-
lien tilavaatimuksia?  
 
Vastauksia asiaan löydät 
keskiaukeamalta. 

Kolumni

Arja Raatikainen
marja-asiantuntija

M arjoille ennuste-
taan lupaavaa tule-
vaisuutta. Marjam-

me ovat aromikkaita sekä ter-
veellistä ja kevyttä syötävää. 
Uusia viljelytekniikoita sovel-
tamalla voimme pidentää se-
sonkia ja tarjota tuoreita mar-
joja keväästä syksyyn.  Mikäli 
marjojen tuotanto kiinnostaa, 
kannattaa nyt tulla mukaan 
MarjaTsemppi-hankkeeseen. 

Alkavalla talvikaudella on 
tarjolla marjojen viljelyn pe-
ruskoulutukset, joilla pääsee 
sisälle marjojen tuotannon 
maailmaan. 

Peruskoulutuksen lisäksi 
pienryhmissä on mahdollista 
paneutua tarkemmin vaikkapa 
luomumarjojen tuotantoon, 
viljelytekniikan kysymyksiin, 
tilamyynnin kehittämiseen tai 
jatkojalostukseen. Myös tuo-
tantoa aloittaville tiloille on 
oma ryhmä. Teemme verkot-
tuvaa yhteistyötä marja-alan 

toimijoiden kanssa, jolloin 
voimme tarjota sekä viljelyn 
perusosaamista, että uusim-
man tekniikan soveltamista 
käytäntöön.

MarjaTsemppi-hanke toimii 
Etelä- ja Keski-Pohjanmaan, 
Pirkanmaan, Pohjanmaan ja 
Satakunnan alueilla ja siihen 
ovat tervetulleita sekä marjo-
ja tuottavat tilat että tuotan-
non aloitusta suunnittelevat.  

LUE LISÄÄ:  
www.proagria.fi/ep. 

Polttoainesyöppö istuu 
ratin takana
Ville Hakala
energianeuvoja

Suuren polttoaineenkulu-
tuksen isoin syyllinen löytyy 
useimmiten tutusta paikasta, 
ratin takaa. Nykyaikaisen trak-
torin käytössä nilkan asennon 
muuttaminen ei yksistään 

tuo vielä parasta mahdollista 
polttoainetehokkuutta. Vaik-
ka traktoriin onkin saatettu 
esiohjelmoida useita erilaisia 
asetuksia käyttötarkoituksen 
mukaan, ovat ne silti vain 
yleisasetuksia. Hyvin perillä 
oleva käyttäjä pystyy itse sää-
tämään käyttötarkoituksensa 

mukaan sopivat vaihteenvaih-
dot ja liikkeellelähtö vaihteen. 
Kotisivuiltamme voit käydä 
lukemassa vinkkejä polttoai-
nekulujen kuriin saamiseksi. 
Vinkit löydät sivuiltamme 
Maatilan ekotehokkuus-hank-
keen osiosta: www.proagria.fi/
ep/ekotehokkuus. 

Teetä viljelysuunnitelma 
ajoissa ja säästät
Proagria

P anostamme jatkuvasti 
viljelysuunnittelijoi-
den koulutukseen ja 

osaamiseen, jotta pystymme 
tarjoamaan eteläpohjalaisille 
tuottajille ammattitaitoista 
viljelysuunnittelua ja hinta-
laatu–suhteeltaan hyvää 

palvelua. Valtion budjettileik-
kausten takia joudumme ko-
rottamaan jonkin verran hin-
tojamme, kun valtiovalta on 
leikannut ProAgrian valtion-
apua. Neuvojien työruuhkien 
vähentämiseksi otamme kau-
sikorotuksen käyttöön viljely-
suunnitelmien hinnoittelussa. 

Viljelysuunnitelman hintaan 
lisätään 1.3.-15.5. välisenä 
aikana 30 euron suuruinen 
kausilisä. Toimi ajoissa ja tilaa 
ammattilaisen tekemä viljely-
suunnitelma heti. Näin saat 
suunnitelman halvemmalla ja 
hyödynnät myös tuotantopa-
nosten ennakkohinnat. 
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Alueen
kunnat

SikaNauta-hankkeen
päätösseminaari 

emolehmä- ja lihanautatiloille
To 1.12.2011 klo 10.00–15.15 Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, 

Huhtalantie 2, Seinäjoki
OHJELMA:

  9:30    Kahvi (omakustanteinen)

10:00     Tervetuloa, 
              talousagronomi Olavi Kuja-Lipasti, ProAgria Etelä-Pohjanmaa

10:05    Menestymisen edellytykset naudanlihantuotannossa 2020,
              toimitusjohtaja Ari Nopanen, ProAgria Liha Osaamiskeskus 
10:30    Lihakarjatilan johtaminen – maksuvalmius, kannattavuus,  
              vakavaraisuus, 
             toimitusjohtaja Ari Nopanen, ProAgria Liha Osaamiskeskus 

11:30    Lounas (omakustanteinen)

12:15     Miten työmäärän saa pienemmäksi emolehmätilalla? 
               tutkija Reetta Palva, TTS

13:00    Miten naudanlihasta enemmän hintaa? 
              aluepäällikkö Tomi Karsikas, AtriaNauta

13:30    Kahvi (SikaNauta-hanke tarjoaa)

13:45     Erikoistumalla naudanlihaa markkinoille,
               aluepäällikkö Vesa Hihnala, Snellman Oy  
14:15    Emolehmätuotanto bisneksenä, 
               emolehmätuottaja Juhana Hilmola   
14:45    Hyvä tulos vaatii suunnittelua ja ennakointia,
              talousagronomi Olavi Kuja-Lipasti, ProAgria Etelä-Pohjanmaa 

15:15    Seminaari päättyy

Seminaari on maksuton. Ilmoittautuminen to 24.11. mennessä 
p. 06 4163 400, 040 706 3386, koulutus.ep@proagria.fi 
tai www.proagria.fi/ep > Tapahtumat. 

TERVETULOA! 

ProAgria Etelä-Pohjanmaa/
SikaNauta-hanke

AJANKOHTAISTA

Salaojituskuulumisia Härmänmaalta

Luomuviljan ja valkuaisrehun 
sopimustuottajia tarvitaan 
lisää 

TUNNETKO JO SIKAHAVAINNOT? 

salaojasuunnittelijat palve-
levat maanviljelijöitä maan-
kuivatukseen liittyvissä asi-
oissa ja Orrenmaan Erkkiinkin 
voi myös ottaa yhteyttä. Alla 
yhteystietojamme:
  Heimo Pirttimäki 
      puh: 0400-367 212
  Juha Laakso, 
      puh; 040-5264 930
  Markku Keltto, 
      puh; 040-730 9820
  Harri Niemelä 
      puh; 040-508 4036
  Erkki Orrenmaa, 
      puh: 0400-367 127 

Sähköposti; etunimi.sukuni-
mi@proagria.fi

Salaojitukseen myönnet-
tävä investointituki on 20 % 
hyväksytyistä kustannuksista 
sekä lisäksi on saatavissa myös 
korkotukilainaa.

Tulevan vuoden salaojitus-
hankkeiden valmistelu kan-
nattaa aloittaa jo nyt; talven 
aikana laadittu salaojitussuun-
nitelma ja investointituen ra-
hoituspäätös on keväällä val-
miina salaojituksen toteutusta 
vailla.  

Ulla-Maija Leskinen 
Jari Luokkakallio

J ärjestämme  luomuperus-
kurssin iltakoulutuksena.  
Kurssi täyttää luomus-

opimuksen ehtona  olevan 
luomukoulutuksen. Kurssi on 
tarkoitettu erityisesti viljan 
viljelijöille. Iltaluomuperus-
kurssi Seinäjoella Etelä-Poh-
janmaan Elinkeinotalossa 2.2, 
3.2,42, 9.2, 10.2 ja11.2. Kurs-
sin yhteydessä myös sika- ja  

Hanna Hemilä
kotieläinagrologi

Sika kertoo, kun maltat katsoa 
ja miettiä, mitä näet. Sen jäl-
keen on helpompi löytää oikea 

tapa toimia. Kotieläinagrologi 
Hanna Hemilä on nyt viralli-
sesti sikahavaintokouluttaja. 
Kiitos koulutuksen eläinlää-
käri ja sikaguru Kees Schee-
pensin opeissa Hollannissa. 

Tuottajilla on nyt mahdolli-
suus sikahavaintojen tekemi-
seen Hannan kanssa omassa 
sikalassa. Soita ja kysy lisää: 
Hanna Hemilä 
p. 0400 228 083.  

siipikarja- (broileri, kalkkuna 
ja ankka munivat kanat) jaksot. 

Lisäksi järjestämme lypsy- 
ja lihakarjataloudelle luomu-
kurssin keväällä 2012 (Viikot 
13 ja 14) . Viisipäiväinen luo-
muperuskurssi (luomusopi-
muksen ehdot täyttävä) on 
tarkoitettu uusille luomutuo-
tantoon siirtyville tiloille. Ke-
vään kurssit soveltuvat kaikil-
le kotieläintiloille sekä viljan-
viljelijöille, jotka harkitsevat 
luomuun siirtymistä. 

ILMOITTAUTUMISET: 
31.1.2011 mennessä:  
Ulla Maija Leskinen,  
p. 040 504 5591
 
LISÄTIETOJA:  
ulla-maija.leskinen@
proagria.fi, 
kaikki tuotantosuunnat
johanna.sippola@proagria.fi 
sikatilat
jari.luokkakallio@proagria.fi 
viljatilat, erikoiskasvitilat  

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.

UUDISTAMME maitotilaneuvontaa

KYSYIMME:
Arja Talvilahti
palvelupäällikkö

M a i totila-
neuvonta 
on uuden 
e d e s s ä . 
Vu o d e n 

alussa luovumme palvelun 
kestoon pohjautuvasta hin-
noittelusta. Syynä muutok-
seen on tilojen erilaistuminen 
ja toisaalta neuvojien erikois-
tuminen eri sektoreille.  Neu-
vojat tekevät tilojen kanssa 
uudet palvelusopimuksettam-
mikuun loppuun mennessä. 
Sopimuksessa määritetään 
tilakohtaisesti tarpeet koti-
eläinneuvonnan palveluihin:  
tuotosseurantaan, ruokinnan-
ohjaukseen tai neuvojan teke-
mään terveydenhuoltotyöhön.  
Uusien sopimusten jälkeen 
tuotosseurannasta ei välttä-
mättä vastaa sama henkilö 
kuin ruokintaneuvonnasta.

Tuotosseuranta 
Tuotosseurannasta tila saa 
erinomaista tietoa karjasta pää-
töksenteon avuksi. Näin on, 
jos tuotosseurannan raporttien 
tiedot ovat ajan tasalla. Ensi 
vuodesta alkaen panostamme 
tuotosseurannan tiedonsiir-
ron nopeuttamiseen ja tieto-
jen raporteista saatavan tiedon 
analysointiin. Jos yrittäjä itse 
lähettää koelypsytiedot  heti 

koelypsyn jälkeen  Laskenta-
keskukseen joko ilmaisen Pro-
Tuotos netti- ohjelman kautta 
tai  AMMU-ohjelmalla, tila saa 
nopeimmin tiedot käyttöönsä. 
Kannustamme tiloja lähettä-
mään itse omat tietonsa, jotta 
tilojen tuloksia saadaan ana-
lysoitua nykyistä säännölli-
semmin. Tämä toimintatapa 
tuo myös tilalle säästöjä, sillä 
veloitamme tietojen hausta ja 
eteenpäin toimittamisesta. 

Ruokinnan ohjaus 
Ruokinnanohjauksessa mie-
timme tilan nykyisen ruokin-
nan ja tuotoksen pohjalta tilal-
le optimaalista ruokintaa. Läh-
tökohtana on aina tilan omasta 
karja-aineksesta ja rehuista 
lähtevä suunnittelu. Palve-
lusta saa parhaan hyödyn irti, 
kun tilalla on rehuanalyysejä 
kaikista syötettävistä säilö-
rehuista ja tuotosseurannan 
tiedot ovat ajan tasalla. Ruo-
kinnan onnistumisen seuranta 
päivälaskelmien avulla auttaa 
arvioimaan ruokinnan onnis-
tumista. Ruokinnanohjaus 
palvelua on jaettu tilan tarpei-
den mukaan kolmeen osaan.  
Osat on kuvattu ohessa ole-
vassa kuviossa. 

Kysy rohkeasti lisää uudesta 
toimintamallistamme omalta 
maitotilaneuvojaltasi tai suo-
raan minulta: Arja Talvilahti, 
arja.talvilahti@proagria.fi. 

MAITOTILOILLE   

Onko ostorehukustannuk-
sissa mahdollista säästää 
tuotoksen kärsimättä?
Ostorehukustannus on mer-
kittävin menoerä tilan muut-
tuvista kuluista. Kuitenkin 
säästöä voi saada aikaan, mut-
ta säästökeinoja pitää arvioida 
tilakohtaisesti. Yleensä osto-
rehukustannuksessa on mah-
dollista säästää 1-2 snt/litra, 
mikä tekee säästöä  esim. 8000 
kg tuotostasolla  reilun 100 e/
lehmä ja esim. 40 lehmän kar-
jassa  lähes 5000 e/vuosi.  
Vastaajana Jarmo Lämpsä, 
talousagrologi, Kauhajoki

Mikä ruokinnan-
suunnittelussa 
muuttuu?
Rehuannoksen laskentaperus-
te muuttuu. Uusi Karjakom-
passi ohjelma suunnittelee 
ruokinnan, jolla saadaan paras 
maitotuotto miinus rehukus-
tannus lehmää tai maitolitraa 
kohti.Ohjelma laskee ruokin-
nan aina oman karjan tuotos-
ten ja rehujen pohjalta, minkä 
takia tarvitaan karjakohtaisesti 
luotettavat tiedot rehun käy-
töstä, maitomääristä ja mai-
don koostumuksista Uudella 
ohjelmalla pystytään vertaa-
maan eri rehujen tuotanto-
vaikutuksia sekä arvioimaan 

miten nykyisillä hintasuhteil-
la rehuja kannattaa käyttää.
Vastaajana Lea Puumala, 
kotieläinagronomi, TTS

Mitä hyötyä on ottaa rehu-
analyysi, kun rehu pitää kui-
tenkin syöttää? 
1. Tietääksesi, mitä rehun li-
säksi pitää syöttää, jotta tuo-
tos laske, hedelmällisyys ei 
heikkene, etkä syötä turhaan 
kallista ostorehua.
2. Voit suunnitella ennakkoon, 
mitkä rehuerät syötät hiehoil-
le/umpilehmille/ lypsäville. 
Parhaat rehut kannattaa syöt-
tää lypsäville lehmille.
3. Voit vertailla eri ruokinta-
vaihtoehtoja ja kannattavuut-
ta sekä tehdä rehuostot niiden 
perusteella.
Vastaajana Arja Kujala, 
kotieläinagrologi, Jalasjärvi

Kuinka paljon lehmien 
tuotostaso pitäisi olla, 
jotta lypsyrobotti 
saataisiin maksettua ? 
Parhaaseen kannattavuuteen 
lypsyrobotilla päästään kun 
sen kapasiteetti päästään hyö-
dyntämään täysimääräisesti. 
Kun robotti on tehokkaasti 
käytössä, maidontuotantokus-
tannus tuotettu litraa kohden 
on pienempi kuin vajaalla 
kapasiteetilla toimivilla ro-
boteilla. Kapasiteetin täysi 
hyödyntäminen edellyttää 

robottiratkaisulle sopivaa 
eläinmäärää ja tuotosta. Ta-
voitteeksi pitää laittaa yli 500 
000 l maitoa/robotti. Tämä tar-
koittaisi vähintään 8300 l mei-
jerimaitoa/lehmä 60 lypsävän 
karjassa.
Vastaajana Juhani Torkko, 
talousagronomi   
    
Voiko vielä saada apua 
mittalypsylle?
Edelleen tullaan mittalypsyl-
le, jos asiakas haluaa palvelun 
ostaa.
Vastaajana Marketta 
Kivistö, maitotilaneuvoja, 
Jalasjärvi

Mitä hyötyä on ostaa 
ruokinnansuunnittelu 
ProAgrialta? 
Ruokinnansuunnittelupalve-
lussa käydään karjakatselmuk-
sessa koko karja läpi vasikasta 
lehmään. Ruokinnansuunnit-
teluohjelman avulla voidaan 
etsiä tilan kotoisille rehuille 
tuottavimmat markkinoilla 
olevat väkirehut ja vertailla 
nopeasti eri rehujen vaiku-
tuksia. Tiloille voidaan tehdä 
myös rehubudjetti. Ruokin-
nanseurannan eli päivälaskel-
man avulla saadaan nopeasti 
selville karjan tämänhetkisen 
ruokinnan taso ja se, onko ruo-
kintaa tarpeen muuttaa. 
Vastaajana Sari Perälä, 
kotieläinagrologi

Käykö tuotosseurantaa 
hoitava neuvoja enää 
navetassa?
Keväisessä tuotosseurannan 
asiakastapaamisessa haluam-
me nimenomaan päästä navet-
taan tutkailemaan eläimiä ja 
olosuhteita. Mietimme yhdes-
sä tilanväen kanssa tuloksia ja 
tulevaisuuden tavoitteita vaik-
kapa navetassa keskustellen.
Vastaajana Tiina Soisalo, 
kotieläinagrologi 

Uudistamme. Maitotilaneuvonnan uudistuksesta voit kysyä suoraan omalta 
neuvojaltasi. Kuvassa kotieläinagrologi Sari Perälä.

KASVU
Investoiville ja tuotantoaan

kasvattaville tiloille
lTuottoennuste

lRehujen ja peltoalan tarvelaskenta
lRehun tuotantokustannuslaskelma
lRuokintastrategisten vaihtoehtojen
vertailu (ml. teknologiset ratkaisut)
lRuokinnan suunnittelu ja seuranta
lSähköiset palvelut verkossa

lNavettakäynnit
lVäh.6 asiakastapaamista

TOIMINTA
Nykytuotannolla
jatkaville tiloille

lSähköiset palvelut verkossa
lRuokinnan suunnittelu- ja seuranta

lRaporttien tulkinta
lNavettakäynnit

l2 asiakastapaamista

TUOTTO
Enemmän tuottoa nykyisistä

lehmistä ja seinistä
lSähköiset palvelut verkossa

lRuokinnan suunnittelu ja seuranta,
sekä erilaisten rehustusvaihtoehtojen

taloudellisuusvertailua
lRaporttien tulkintaa ja
toimenpide-ehdotuksia
lNavettakäyntejä
l4 asiakastapaamista

KASVU
Investoiville ja tuotantoaan

kasvattaville tiloille
lTuottoennuste

lRehujen ja peltoalan tarvelaskenta
lRehun tuotantokustannuslaskelma
lRuokintastrategisten vaihtoehtojen
vertailu (ml. teknologiset ratkaisut)
lRuokinnan suunnittelu ja seuranta
lSähköiset palvelut verkossa

lNavettakäynnit
lVäh.6 asiakastapaamista

ProAgria Tekniikka

H ärmänmaan salaoji-
tus elää tavallaan 
murroskautta. Pitkä-

aikainen salaojituksen ammat-
tilainen Erkki Orrenmaa on 
jäämässä hyvin ansaitulle osa-
aikaeläkkeelle. Lisäksi syys-
kuun lopulla saimme kuulla 
suru-uutisen Kalevi Pelanterin 
nukkuessa yllättäen pois.

Salaoj i tussuunnit telu-
palvelut kuitenkin säilyvät 
Härmänmaalla sillä Pro-
Agria Etelä-Pohjanmaan 
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MAITOTILOILLE NURMI

Tutustumassa amerikkalaiseen 
MAIDONTUOTANTOON
Sari Perälä ja Tiina Soisala
kotieläinagrologit

S aimme alkusyksystä mahdollisuuden tutus-
tua amerikkalaiseen maidontuotantoon. Tu-
tustuimme siihen Wisconsinin osavaltiossa, 
jossa on 12.000 maidontuottajaa. Osavaltio 
on toiseksi suurin maidontuottaja Kalifor-

nian jälkeen. 
Wisconsinissa keskilehmäluku on 106. Lehmistä 80 

% on alle 100 lehmän karjoissa. USA:ssa BST-hormonia 
voidaan käyttää maidontuotannon lisäämiseen. Samoin 
lehmien hännän typistys on sallittua. 

Vierailimme maailman suurimmassa 
lypsykarjanäyttelyssä World Dairy Expossa. 
Siellä kuten tilavierailuilla eläinten 
tasalaatuisuus ja hyvä utarerakenne pisti 
silmään.

Suurimmilla tiloilla käytettiin tunneli- tai 
cross ventilation ilmanvaihtoa, joilla saatiin 
kesäkuumilla ilmanvaihto tehokkaasti 
toimimaan. Lisäksi käytettiin sprinklereitä 
ilman viilentämiseen. 

Maissisäilörehun korjuu menossa.

Kaikki näkemämme eläinhallit olivat verho-
seinäisiä ja ruokintapöydillä oli enimmäkseen 
lukittavat etuaidat. Laajentamismahdollisuu-
det oli yleensä tiloilla mietittynä jo valmiiksi. 

Lantakäytävät olivat kiinteitä ja yleensä 
uritettuja. Käytettyjä lantajärjestelmiä olivat 
huuhtelulannanpoisto, lannanpoisto 
pienkuormaajalla tai lantaraappa. 

80-paikkaisessa lypsykarusellissa lypsetään 
reipas 500 lehmää tunnissa kahden henkilön 
voimin, joista toinen pyyhkii utareet ja toinen 
kiinnittää lypsimet. Lypsy on käynnissä 21 
tuntia vuorokaudessa. Karusellikierros kestää 
8,5 minuuttia. Lypsykapasiteetti oli mitoitettu 
siten, että lehmät seisoivat max 1,5 tuntia 
kokoomatilassa.

Jalostustavoitteena oli useilla holstein tiloilla lehmi-
en koon  pienentäminen. 

Hiehojen poikimaikä oli noin 24 kk, koko ratkaisee 
siemennysajan, ei ikä. Noin puolella tiloista hiehot 
pääsivät ulkoilemaan. Vanhoja rakennuksia hyödyn-
nettiin nuorkarjalle.

Vasikat kasvatettiin yleensä verhoseinäisissä raken-
nuksissa. Juottovasikat kasvatettiin igluissa, joissa 
oli yleensä ulkohäkki. Vastasyntyneelle annettiin 
systemaattisesti gallona ternimaitoa letkujuotolla 
eli 3,8 litraa. Talviaikana vasikoiden hoito igluissa 
koettiin raskaaksi lumitöiden takia. Lisälämpöä va-
sikoille talvella saadaan vasikkaloimilla. Vasikoiden 
maito pastöroitiin yleisen tautitilanteen mm paratu-
berkuloosin vuoksi.

Hiekkaparsien kuivitukseen kuluu hienoa hiekkaa 
noin 0,5 m³/kuukausi. Parret puhdistetaan lypsyjen 
yhteydessä 2 – 3 kertaa päivässä.  Parsipetien kuivi-
tukseen käytettiin muun muassa myös lantakuivi-
ketta tai kutterin ja paperisilpun seosta.

Suurilla tiloilla lähelle nollaa jäähdytetty maito 
pumpattiin suoraan maitorekkaan, jonka vetoisuus 
oli 24.000 kg. Maitorekat, jäähdytyslaitteisto ja pesu-
aineet voivat olla meijerin omistuksessa, jolloin tila 
maksaa maidon rahdin.

Seosrehuruokinta perustui maissisäilörehuun, jonka 
täydennykseen käytettiin: sinimailasta, kuivattua tai 
murskattua maissia, valkuaisrehua ja soijaa. Seosre-
hu jaettiin yleensä kerran päivässä.
 
Erityisesti isoilla tiloilla tarvitaan työntekijöiden 

johtamista. Myös imago-kysymykset ovat 
tiloilla tärkeitä.  Tilojen pihat olivat 

huolitellut ja pr-työtä 
tehtiin lähiympäris-
töön. Tiloilla on muun  

muassa nettisivuja,  
joilla tilaa profiloidaan.  















Faktoja Wisconsinin 
maidontuotannosta:

TASALAATUISUUS

ILMANVAIHTO

REHUNKORJUU

ELÄINHALLIT

LANTAKÄYTÄVÄ

LYPSYKARUSELLI
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Matkalla pellolta 
siiloon tapahtuu 
paljon
Juha Luhtanen
kotieläinneuvoja

K uluneen kevään 
aikana käynnis-
tyi Etelä-Poh-
janmaan Pro-
Agrian alueella 

nurmentuotannon hävikkeihin 
keskittyvä NurmiArtturi-han-
ke. Tuloksia saadaan yhteensä 
kahdeltatoista tilalta ympäri 
Etelä-Pohjanmaata. 

Satotaso oli ensimmäisessä 
sadossa keskimäärin 3370 ki-
loa kuiva-ainetta per hehtaa-
ri.  Vastaavasti toisen sadon 
suuruus oli 3562 kg ka/ha. 
Toisen sadon osalta vaihtelu 
oli kuitenkin huomattavasti 
suurempaa kuin ensimmäisel-
lä sadolla. Hyvä tavoitteellinen 
rehusato tulisi olla yli 6000 kg 
ka/ha per vuosi. 

Hyvää laatua
Laadultaan säilörehu oli tiloil-
la rehunteon yhteydessä ke-
rättyjen raaka-ainenäytteiden 
perusteella hyvää. Raaka-ai-
nenäytteiden perusteella esi-
merkiksi 1.sadon sulavan or-
gaanisen aineen määrä (D-arvo) 
oli 685 g/kg ka ja vastaavasti 
2.sadon D-arvo oli 653 g/kg ka. 
Huomion arvoista on kuitenkin 
se, että rehun koostumus muut-
tuu vielä varsinaisen säilönnän 
aikana. Tarkempia laatutie-
toja hankkeen tilojen rehun 
koostumuksesta saadaankin 

talven mittaan kerättävien 
säilörehunäytteiden kautta. 
D-arvotavoite säilörehulle on 
luonnollisesti jokaisella tilalla 
tilakohtainen, mutta suositus-
arvo on välillä 680 – 700 g/kg 
ka. Toisen sadon sulavuus oli 
selvästi tavoitetta alhaisempi, 
johtuen erittäin haasteellisis-
ta korjuuolosuhteista. Sateet 
olivat runsaista mistä johtuen 
rehua ei pystytty tekemään 
tavoiteaikana. Tämän lisäksi 
korkea lämpötila nopeutti nur-
men kehitystä ja sen myötä las-
ki rehun sulavuutta nopeasti.

Laatu muuttuu matkalla
Siiloista otettavat säilörehu-
näytteet kertovat, miten rehun 
säilönnässä on todellisuudessa 
onnistuttu. Rehun koostumus 
ja laatu muuttuvat yllättä-
vän paljon matkalla pellolta 
siiloon. Muutos jatkuu vie-
lä edelleen matkalla siilosta 
ruokintapöydälle. Hankkeen 
pilottitilalla esimerkiksi säi-
lörehuntekohetkellä otetun 
raaka-ainenäytteen perusteella 
D-arvo oli erinomainen 691 g/
kg ka. Vastaavasta kohtaa sii-
losta kolmen kuukauden pääs-
tä otetun säilörehunäytteen 
mukaan, D-arvo on edelleen 
hyvä mutta laskenut arvoon 
688 g/kg ka. Jos kevätsadolla 
D-arvon lasku on yhdessä päi-
vässä keskimäärin noin 5 g/kg 
ka, vastaa pilottitilalla säilön-
nän aikana tapahtunut muutos 

sulavuudessa keväällä keski-
määrin noin yhtä päivää kor-
juuajan siirtymistä myöhem-
mäksi. Sulavuuden muutos 

on merkittävää eläimen tuot-
tavuuden kannalta, sillä sula-
vuuden laskiessa 10 g/kg ka, 
laskee esimerkiksi maitotuotos 

noin 0,2 – 0,5 litraa päivässä, 
jos sulavuuden heikkenemistä 
ei korvata väkirehuruokinnalla 
(Artturi rehuanalyysi). 

Satotasoja peltolohkoittain. Kesän 1. ja 2. sadon hehtaarikohtainen satotaso vaihteli runsaasti 
tilojen välillä ja tilan eri lohkojen välillä.

Punnitus. Rehusato on hyvä, jos se yltää yli 6000 kg ka/ha per vuosi.
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Sy väjuurisia kasveja maanparannukseen  
(k ylvöseos 25 kg/ha, josta apilaa 5 kg)       

Yksivuotiseen 
nurmiseokseen
-puna-apila-
veriapila  (tai 
-persianapila)
-timotei

    

Kaksivuotiseen 
seokseen 
-ruokonata
-koiranheinä
-timotei

    

Aluskasveja

-italianraiheinä
 2-5 kg/ha

    

fax  06 860 5070

Miten parantaa maan rakennetta? Havaintolohkoilta 
korjattiin kelpo sato

Jari Luokkakallio
kasvintuotantoagrologi

V iime kesän run-
saat vesisateet 
jättivät jälkensä 
peltoihin. Pellot 
tiivistyivät niin 

viljan puinnissa kuin perunan 
nostossakin.  Mitä myöhäi-
sempi korjuuajankohta sitä 
enemmän korjuu hankaloitui 
ja pelto tiivistyi.  

Vesi ja ilma kulkevat maan 
huokosissa. Huokoset syn-
tyvät maan hyvästä murura-
kenteesta. Hyvärakenteisessa 
maassa huokoset jatkuvat sy-
välle muokkauskerroksen ala-
puolelle.  Tiivistyneessä maas-
sa huokoset tukkeutuvat ja ve-
den kulku salaojiin hidastuu.  

Pellon tiivistymiseen voi 
olla märän kesän lisäksi 
myös muita syitä.  Satoisat 

Mikko Kraatari
kasvintuotantoagrologi

V ilja 5000-hankkeen ha-
vaintolohkoja oli viime 
kasvukaudella kuusi 

eri puolilla maakuntaa. Kau-
havalla oli rypsiä, Alajärvellä 
ja Ilmajoella ohraa. Vehnää oli 
Isossakyrössä, Kauhajoella ja 
Kuortaneella.

Havaintolohkoilla pyrittiin 
hyvään satoon lannoituksen, 
kasvinsuojelun ja viljelytek-
niikan keinoin. Lohkojen tar-
koituksena on osoittaa, että eri 
puolilla maakuntaa voidaan 
tuottaa suuri ja hyvälaatuinen 
viljasato. Tässä myös onnis-
tuttiin sillä sadot vaihtelivat 
viljoilla välillä 4000 – 5500 
kg/ha. Satotasoa voi pitää ylei-
sesti ottaen hyvänä. Sääolot 
olivat kuitenkin kesän aikana 
poikkeukselliset, kosteutta 
ja lämpöä riitti koko kesän 
ajan. Syksyllä sateet vaikeut-
tivat myös havaintolohkojen 
sadonkorjuuta. Kesänaikana 

myöhäiset lajikkeet tai myö-
häiset kasvit tarkoittavat myö-
häistä korjuuajankohtaa sekä 
melko usein myös märkiä 
korjuuolosuhteita.  Märkä-
nä pelto on erittäin herkkää 
tiivistymään.  

Tilojen erikoistuminen on 
osaltaan vaikuttamassa pellon 
tiivistymisriskiin.  Pitkäaikai-
nen perunan tai kevätviljan 
viljely vähentää pellon hu-
musta.  Humuksen vähetessä 
maan mururakenne ja huokoi-
suus alenee.  Tilakoon kasvu ja 
lisääntynyt urakointi on tuo-
nut pelloille aiempaa isommat 
ja painavammat koneet.  Ko-
neiden ja kärryjen akselipai-
nojen kasvaessa pellon tiivis-
tyminen menee kyntökerrok-
sen alapuolelle. Normaalisti 
niin sanottu linttaantunut pel-
to kuohkeutetaan kyntämällä.   
Kyntökerroksen alapuolisen 

lohkoilla järjestettiin pellon-
piennartilaisuudet, joissa ker-
rottiin tehdyistä ja tulevista 
toimenpiteistä.

Viljelyaloissa tapahtui 
muutoksia verrattuna vuoteen 
2010, suurimpana maakun-
nan rypsialan laskeminen 40 
prosentilla ja 7300 hehtaarilla. 
Rypsialan lasku johtuu ohran 
ja kauran parantuneesta mark-
kinatilanteesta, sillä niiden 
ala kasvoi enemmän kuin ryp-
sin menetyksen verran. Tosin 
rypsin kysyntä ei ole heiken-
tynyt yhtään edellisestä vuo-
desta, päinvastoin kotimai-
selle valkuaiselle on edelleen 

tiivistymän korjaamiseen kyn-
tö ei riitä.  Tarvitaan parempia 
konsteja.

Maan vesitalous
Heikosti toimiva ojitus lisää 

tiivistymisriskiä.   Ennen mui-
ta maanparannustoimenpitei-
tä on huolehdittava että vesi 
pääsee pellolta pois.  Tarkista 
siis ojituksen toimivuus:  Pii-
riojat, niskaojat, valtaojat, sala-
ojien huuhtelutarpeet, lasku-
aukot sekä salaojien riittävyys.  

Tukkeutunut salaoja on hel-
pompaa huuhdella auki tai sa-
laojan laskuaukko on huomat-
tavasti helpompi avata kuin 
koko pellon tiivistymän kor-
jaaminen jälkikäteen.   Myös 
pellon pinnan muotoilu on 
oleellinen osa maan vesitalo-
utta.  Hyvä lohko on tasainen 
tai hieman kupera. Notkopai-
koissa seisova keväällä seisova 

kysyntää. Rypsissä on paljon 
satopotentiaalia, joka saadaan 
käyttöön kun kaikki viljely-
toimenpiteet halutaan ja us-
kalletaan tehdä suurta satoa 
tavoitellen. Osoituksena tästä 
voidaan pitää Vilja 5000-hank-
keen havaintolohkoa jolta pui-
tiin 2160 kilon hehtaarisato 
kun myös satsaukset olivat 
sadon mukaiset. Suuri sato on 
tehokkain tapa alentaa kustan-
nuksia tuotettua kiloa kohti.

Havaintolohkojen laadulli-
siin ja taloudellisiin tuloksiin 
palataan tarkemmin joulu-
kuulla järjestettävässä Vilja 
5000 – päivässä.  

vesi kertoo tiivistymistä ja pel-
lon pinnan muotoilutarpeesta.   
Pellon ojitus voi olla myös täy-
sin toimiva mutta tiivistynyt 
jankko ei läpäise vettä. 

Mururakenne 
paremmaksi

Jankon veden läpäisyä voi tut-
kia yksinkertaisella kuoppa-
testillä.  Kaiva peltoon kuoppa 
reippaan sateen jälkeen.  Kai-
va kuoppa jankkoon saakka.  
Mikäli kuoppa täyttyy vedes-
tä, kertoo se, että lähialueen 
jankko on niin tiivis, että vesi 
liikkuu jankkoa pitkin, eikä 
pääse jankon läpi.   Kesäkui-
valla saman testin voi tehdä 
toisinpäin.  Kaada kaatamaasi 
kuoppaan sangollinen vettä.  
Jos vesi imeytyy hetkessä on 
maa kunnossa. Jos vesi voi py-
syy jankon päällä pitkään on 
jankko tiivistynyt.  Näppitun-
tumaa testin tekoon saa kaiva-
malla ensimmäisen kuopan 
luonnonnurmea kasvavalla 
alueella.  Luonnonnurmella 

maanrakenne on kunnossa ja 
vesi katoaa hetkessä.  

Helpoiten jankon rakenteen 
saa kuntoon ottamalla käyt-
töön viljelykierron ja viljely-
kiertoon syväjuurisia kasveja.

Yksi tehokkaimmista maan 
rakenteen parantajista on api-
lanurmi.  Apilan kumppanik-
si nurmeen kannattaa kylvää 
ruokonataa ja koiranheinää. 
Ne ovat myös syväjuurisia.  
Syväjuurisuuden lisäksi apila-
nurmi tuottaa runsaasti kasvi-
massaa peltoon.   Kasvimassa 
on humuksen raaka-ainetta ja 
ruokaa maanpieneliöille, jotka 
murustavat maata. 

Syväjuuristen kasvien li-
säksi jankon läpäisevyyden 
parantamisessa kastemato-
jen viihtyvyys on oleellista.  
Kastemadot liikkuvat maas-
sa pystysuoraan. Mato hakee 
ruokansa maan pinnalta ja vie 
sen syvälle maahan.  Parhaim-
millaan yksi mato liikkuu 20 
neliömetrin alalla ja kolmen 
metrin syvyydessä. Suurim-
mat kastemadot tekevät jopa 
viiden millin reikiä maa-
han.  Suosimalla kastemadon 
elämää varmistetaan maan 
vedenläpäisyä.  

Lannoita eloperäisillä lan-
noitteilla. Kalkitse pelto. 
Mato viihtyy kun pH on yli 
6,5.   Viljapellossa kastema-
toja voi suosia kasvattamalla 
pellossa aluskasveja (erilaiset 
yksivuotiset tai monivuoti-
set heinät).  Kastemadot ovat 
herkkiä monille fungisideille.  
Aluskasveista mato saa suojaa 
fungisideja vastaan.   Lisäksi 
aluskasveista mato saa evästä 
perheen kasvattamiseen.  

Mekaanisesti jankkoa voi 
syväkuohkeuttaa jankkuroin-
nilla.  Mekaaninen syväkuoh-
keutus on järeä toimenpide,  
joka on aina tehtävä kesällä 
kuivissa olosuhteissa.  Märän 
maan jankkurointi tiivistää 
maata lisää.   Jankkuroinnin 
yhteydessä on aina kylvettävä 
syväjuurisia kasveja.  Syvä-
juurisilla kasveilla turvataan 
jankkuroinnin kuohkeutetta-
vaa vaikutusta. 

Yksipuolinen kevätviljan tai perunan viljely kuluttaa maan humusta. Humuksen vähentyessä 
maan mururakenne heikkenee ja pelto on herkempi liialliselle märkyydelle sekä tiivistymille. Ku-
van näytteet otettu samalta pellolta.  Pitkäaikainen viljanviljely näkyy humuksen vähenemisenä 
(vaaleampi väri) sekä mururakenteen vähäisyytenä. Hyvä mururakenne kerto hiusjuuriston 
toimivuudesta ja tehokkaasta ravinteiden otosta.

  

TERVETULOA TÄYDEN PALVELUN SIJOITUSTALOON
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Yhdistä Tapiola USA -rahastosijoitus ja määräaikaistalletus, jonka korko on 3,5 % p.a. Rahasto sijoittaa USA:n osake-
markki noille. Sijoituskohteena ovat tarkoin valitut yritykset, joiden tuottopotentiaali on hyvä.

Vähimmäissijoitus 1 000 euroa rahastoon ja 1 000 euroa talletukseen. Rahastoon voit sijoittaa enemmänkin 
kuin talletukseen – ja talletuksen huippukoron saat korkeintaan rahastosijoituksen suuruiselle summalle. 

Tarjous on voimassa 8.11.–16.12.2011. Talletuksen eräpäivä on 20.8.2012. Rahastosta ei merkintäpalkkiota. 
Lisätietoja ja rahastoesitteet: tapiola.fi  ja Tapiolan toimistot.

Poikkea talletukselle lähimmälle toimistollemme. Tervetuloa!
3,5

 p.a.
%

MAAN RAKENNE
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Alajärvi	  Ohra	  
4030kg/ha	  

Ilmajoki	  Ohra	  
4100kg/ha	  

Isokyrö	  Vehnä	  
5540kg/ha	  

Kauhajoki	  
Vehnä	  

5300kg/ha	  

Kuortane	  
Vehnä	  

4350kg/ha	  	  

Kauhava	  
Rypsi	  2160kg/

ha	  

Havaintolohkojen	  sato	  kg/ha	  

Ota yhteys oman alueesi 
maa- ja metsätalousasiantuntijaan

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.

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

Mika Korkia-aho
Alavuden Seudun 
Osuuspankki
Alavus-Töysä
Puh. 010 255 0211
mika.korkia-aho@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

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

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

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

Ota yhteyttä!

Kasvata kotimaista 
tuottavuutta.

Löydä oikeat lajikkeet:  
www.boreal.fi 
www.farmit.net

Boreal tarjoaa kotimaisiin olosuhteisiin kohdennetut 
ja viljelyoloissamme parhaiten menestyvät lajikkeet. 
Lajikkeiden suunnittelussa otetaan huomioon ne 
avainominaisuudet, jotka sadon tuottavuuden  
varmistamiseen tarvitaan.

Erilaisiin käyttötarkoituksiin ja tulevaisuuden muut-
tuviin tarpeisiin soveltuvia vaihtoehtoja kehitetään 
jatkuvasti. 

KASVITUOTANTO
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KASVITUOTANTOKASVITUOTANTO

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

Avena_ProAgria_0911_sanomal.indd   1 6.9.2011   9.38

Pekka Tuomisto
kasvintuotantoagrologi

M oni vilje-
lijä totesi 
t ä n ä k i n 
k a s v u -
kau tena 

öljykasvien viljelyn haasteel-
lisuuden. Paikoitellen eten-
kin kirpat ja rapsikuoriaiset 
vaativat seurantaa ja useita 
toimenpiteitä. Myöhemmin 
pahkahome ja lopuksi vielä 
pitkälle jatkunut sadonkorjuu 
lisäsivät vaikeusastetta.  Kuten 
eräs viljelijä totesi epäonnisen 
vuoden jälkeen: — Öljykasvi-
en viljelyssä satoa ja tulosta 
ei kannata verrata edellisvuo-
teen, koska seuraava vuosi on 
monesti juuri päinvastainen.  

Sato ja ravinteet
Tosiasia on myös se, että mitä 
suurempi sato on, sitä enem-
män kasvi tarvitsee ravintei-
ta. Sadon määrän kannalta 
öljykasveille tärkeät ravinteet 
ovat pää- ja sivuravinteet. Si-
vuravinteista etenkin riittävä 

Henri Honkala
palvelupäällikkö

K ulunut kasvu-
kausi on taka-
na ja jälleen se 
opetti meille 
paljon uusia 

asioita. Lämmin syksy ja sa-
teiden loppuminen pelasti 
paljon, sillä lannanlevitys ja 
syysmuokkaukset saatiin hoi-
dettua loppuun, vaikka syys-
kuussa tilanne näytti erittäin 
vaikealta. Lämpösummaa ker-
tyi yli 1500 astepäivää, mikä 
on alueellamme uusi ennätys. 
Lämpö ja kosteus toivat kas-
vinsuojeluun lisähaasteita se-
kä tuholais- että tautitorjunnan 
osalta. Puintiajan myöhäisyys 
oli myös yllätys. Lämmin ja 
kostea kesä vapautti multavis-
ta maistamme runsaasti typ-
peä, jolloin kasvu jatkui odo-
tettua pidempään. Saimme tä-
nä kesänä, ikävä kyllä, hieroa 
tuttavuutta myös aivan uuden 
tuholaisen kanssa elokuussa 
2011. Etelä-Pohjanmaalla ha-
vaittiin ensimmäistä kertaa 
koloradonkuoriaisesiintymä.

Ohrasadot pettymyksiä
Tutut viljalajikkeemme käyt-
täytyivät kuumuudessa to-
tutusta poikkeavalla tavalla. 
Etenkin ohrasato tuotti mo-
nille tuottajille pettymyksen, 
sillä aikaiset lajikkeet eivät 
kestäneet kuumuutta. Kaura 
ja vehnä taas kestivät sitä pa-
remmin. Tänä vuonna myös 
rypsi menestyi edellisvuotta 
paremmin, vaikka satotasoissa 
oli erittäin suuria vaihteluja. 
Mikäli pahkahomeentorjunta 
oli hoidettu asianmukaises-
ti, niin ongelmat alkoivat, jos 

rikin saanti on turvattava 
varsinkin karkeilla kivennäis-
mailla, joista sitä herkästi 
huuhtoutuu. Lisäksi riittävä 
rikin saanti takaa myös typen 
täysipainoisen käytön. Öljy-
kasvit tarvitsevat riittävästi 
myös hivenravinteita, mutta 
niiden tarve on minimaalinen 
verrattuna pääravinteisiin. Hi-
venravinteita tarvitaan muun 
muassa viherhiukkasten ja so-
lujen rakennusaineeksi sekä 
aineenvaihduntaan. Hiven-
puutoksia saattaa esiintyä jo 
silloin, vaikka kasvusto näyt-
tää vielä oireettomalta ja esi-
merkiksi kuivina ja kylminä 
keväinä oireet saattavat näkyä 
selvemmin. Puutosoireet saat-
tavat monesti myös peittyä 
muiden kasvutekijöiden vai-
kutusten alle. Näkyvät puutos-
oireet ovat yleensä kukintojen 
kärkien kuihtuminen, litujen 
häiriintynyt kehitys, varsien 
halkeilu ja kasvin hidastunut 
kehitys. Hivenravinnepuu-
toksia saattaa esiintyä myös 
yllättävän hyväkuntoisillakin 
mailla. Maassa on luontaises-
ti vaihteleva määrä hiveniä, 

sateet estivät sadon puinnin 
oikeaan aikaan. Puinnin lyk-
käytyessä peltoon jäi jopa puo-
let sadosta.

Perusasiat kuntoon
Runsaat sateet osoittivat jäl-
leen sen, että perusasioita ei 
saa unohtaa. Pellon kuivatuk-
sen ja maan rakenteen tärkeys 
palautettiin taas kunnolla mie-
liimme. Useat kuivat syksyt 
antoivat anteeksi, jos edellä 
mainitut asiat eivät olleet täy-
sin kunnossa. Nyt pellon kui-
vatus on syytä hoitaa kuntoon, 

mutta aina ne eivät suinkaan 
ole kasveille käyttökelpoisessa 
muodossa. Säännöllisesti teh-
ty viljavuustutkimus onkin 
ainut luotettava tapa selvittää 
maan hivenainepitoisuus. 

Lannoitus 
viljavuustutkimuksen 
mukaan
Öljykasvit luetaan ravintei-
den suhteen vaativiksi vilje-
lykasveiksi. Lannoitus kan-
nattaa aina suunnitella loh-
kon tuottokyvyn mukaisesti  
viljavuustutkimuksen perus-
teella. Mikäli kasvusto on re-
hevää ja sato-odotukset hyvät 
on ravinteiden lisäys myö-
hemmin kasvukaudella mel-
ko vaivatonta. Etenkin neste-
mäiset ravinteet voidaan usein 
antaa tankkiseoksena yhdessä 
kasvinsuojeluaineiden kanssa. 
Ajoitus on tietenkin tärkeää, 
että kasvit pystyvät hyödyntä-
mään ravinteet tehokkaimmin. 
Ennen kukintaa tehty lehti-
lannoitus tehostaa rypsin ja  
rapsin kukintaa ja öljyn  
muodostumista. 

kun ongelmapaikat ovat tuo-
reessa muistissa. Täydennyso-
jitus on mahdollista hoitaa 
kuntoon vaikka keväällä en-
nen kylvöjä. Mikäli kyseessä 
on koko lohkon salaojitus, niin 
siihen on saatavissa tietyin eh-
doin investointiavustusta. Sitä 
ehtii hakea talven investointi-
tukihaussa, jolloin salaojitus 
voidaan toteuttaa jo ensikesä-
nä. Talousneuvojamme teke-
vät Elinkeinosuunnitelmia ja 
vaadittavia laskelmia.

Tätä ohjelmakautta on 
jäljellä vielä kaksi vuotta.                    

Ne joilla ympäristötuen sitou-
mus päättyy keväällä, on mah-
dollista antaa uusi sitoumus 

vielä kahdeksi vuodeksi.  
Tällöin tukiehdot säilyvät en-
tisellään. 

Menneellä kasvukaudella 
ProAgria Etelä-Pohjanmaalla 
oli yhteistyössä Ylihärmä-
läisten Jorma ja Ville Lam-
min kanssa kevätrypsin 
hivenlannoituskoe. Lohkol-
le joka edustaa tyypillistä 
härmäläistä kivennäismaata 
ja joka on tuottokyvyltään 
hyvässä kunnossa, perustet-
tiin kolme kooltaan runsaan 
30 aarin koelohkoa. Koeloh-
koille kylvettiin 26.5.2011 
Cordelia-lajiketta 5 kg/ha. 
Kylvölannoituksena käy-
tettiin A-Moniravinne (25-
2-4) lannoitetta 400 kg/ha. 

Tuholaisten torjuntaruisku-
tuksia tehtiin kasvukaudella 
kaksi kertaa, lisäksi torjuttiin 
juolavehnää ja pahkahomet-
ta. Yksi koeruutu sai kasvu-
kaudella ½ annosta hiven-
lehtilannosta, toinen ruutu 
täyden annoksen eli 1,5 lit-
raa/hehtaari ja yksi koeruutu 
jätettiin peruslannoituksel-
le. Koelohkot puitiin sade-
pilviä väistellen 19 päivä 
syyskuuta. Peruslannoitus–, 
eli 0-ruudulta saatiin satoa 
1627 kg/ha, ½- hivenlannos 
ruudulta 1968 kg/ha, eli 341 
kiloa enemmän 0-ruutuun 

verrattuna ja täyden annok-
sen ruudulta sato oli 1981 
kg/ha. Koeruutujen satojen 
laatuanalyysitulokset val-
mistuvat myöhemmin, mut-
ta todennäköisesti hivenlan-
noituksella on vaikutusta 
myös sadon laatuun.

Kokeen perusteella voi-
daan todeta, että hyvällä am-
mattitaidolla oikea-aikaisilla 
toimenpiteillä ja pienelläkin 
panostuksella voidaan saada 
hyviä tuloksia.  Öljykasvien 
viljely on kannattavaa ja ne 
sopivat erinomaisesti monen 
tilan viljelykiertoon. 

Öljykasvien hivenlannoituksella 
hyviä tuloksia

Katseet seuraavaan kasvukauteen

Härmäläisellä Lammin tilalla hivenlannoituskoe

Tilaa nyt kalkitus edullisella syyshinnalla, 
levitysaikaa huhtikuun 2012 loppuun!

Haaste. Moni kokee öljykasvien viljelyn suurena haasteena.

Puinti. Syksy 2011 jää muistiin muun muassa myöhäisen puintiajankohdan vuoksi.

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

ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Hevostallien tilavaatimuk-
set tulivat voimaan 1999. 
Kyseiset vaatimukset kos-
kevat vuoden 2014 alus-
ta alkaen kaikkia, myös 
ennen vuotta 2000 käyt-
töönotettuja, talleja. 

K arsinan pinta-alan 
määrittää hevosen 
säkäkorkeus. Esi-
merkiksi yli 160 cm 
korkean hevosen yk-

sittäiskarsinan pinta-alan on oltava 
vähintään 9,0 m².

Tallin sisäkorkeuden tulee olla 
minimissään hevosen säkäkorkeus 
kerrottuna luvulla 1.5, kuitenkin 
aina vähintään 2.2 m. Käytännössä 
alimman vaatimuksen mukainen 
talli riittää ponikokoisille, alle 147 
cm korkeille hevosille. Korkeusvaa-
timuksen pitää täyttyä matalimmas-
takin kohtaa koko siltä alalta, jolla 
hevosia pidetään, myös pesupaikal-
la ja huoltotiloissa.

— Varustehuoneita ja sosiaaliti-
loja korkeusvaatimus ei kuitenkaan 
koske, kertoo ProAgrian hevosta-
lousneuvoja Nanne Korpivaara. 

Puranko vai mitä teen?
Vanhoissa talleissa tulee yleensä en-
simmäisenä vastaan korkeus, kertoo 

rakennusinsinööri Timo Korpela 
ProAgria Tekniikasta. Myös karsi-
noiden pinta-alat ovat usein liian 
pieniä, kun niitä on aikanaan tehty 
olemassa olevien seinien sisään. 

— Yleensä korotus on helpointa 
tehdä menemällä ylöspäin, eli pur-
kamalla vanhoja kattorakenteita, 
Korpela toteaa. 

— Pieniä, 10 -20 sentin korotuksia 
kannattaa vielä tehdä lattioita pur-
kamalla. Pääsääntöisesti kuitenkin 
lattian purkaminen on työläämpää 
ja kalliimpaa kuin uuden katon 
tekeminen. 

Uuden katon kustannusarvio on 
noin 100 euroa neliötä kohti.

— Pinta-alaa karsinoihin ei oikein 
saa lisää muuten kuin tekemällä 
uutta, mikäli hevosmäärä pidetään 
ennallaan. Joissakin kohteissa on 
päädytty siihen, että vanha raken-
nus jätetään ponitalliksi tai varuste- 
ja sosiaalitiloiksi ja viereen rakenne-
taan uusi talli.

Suunnittele hyvin
Hevosyrittäjän kannattaa ennen 
muutos- tai rakennustöihin ryhty-
mistä selvittää tuensaantimahdolli-
suuksia. Yhteyttä kannattaa ensim-
mäiseksi ottaa paikalliseen Ely-kes-
kukseen ja ProAgrian hevostalous-
neuvojiin. ProAgrian neuvoja voi 
käydä tilan väen kanssa kehitys- tai 
tulevaisuuskeskustelun, jonka poh-
jalta jatkoa on helpompi suunnitel-
la. Keskusteluun saa valtion tukea, 
joten se on tilalle erittäin edullinen.

Tuetussa rakentamisessa on omat, 
eläinsuojelulakia tiukemmat mi-
toitusohjeensa esimerkiksi tallin 
korkeudelle, käytävien leveydelle, 
sairaskarsinoille ja hevosten huolto-
tiloille. Myös tarhojen ja maneesien 
tekemisestä on oma ohjeistuksensa. 

Hevosten pitoa ja tilavaatimuksia 
koskeva lainsäädäntö on koottu uu-
teen Terve ja hyvinvoiva hevonen 
-oppaaseen. 
Oppaita voi ladata ilmaiseksi tai 
tilata postitusmaksun hinnalla 
osoitteesta www.evira.fi. 

Vanhatkin tallit 
MÄÄRÄYSTEN 
MUKAISIKSI

Hevosen säkäkorkeus (m) Karsinan pinta-ala (m²)

enintään 1,08 4,0

> 1,08, mutta enintään 1,30 5,0

> 1,30, mutta enintään 1,40 6,0

> 1,40, mutta enintään 1,48 7,0

> 1,48, mutta enintään 1,60 8,0

> 1,60 9,0

Taulukko. Hevosen yksittäiskarsinan vähimmäismitat. 

UUTTA TIETOA

1. SÄÄNSUOJA KESÄLAITUMELLA
Tarkkoja mittoja suojalle ei lainsäädännössä ole annettu, mutta Eviran näkemyksen mukaan kaikkien hevos-
ten tulee mahtua suojaan yhtä aikaa. Ulkotarhassa säänsuojaa ei vaadita, jos hevoset on mahdollista ottaa 
tarvittaessa sisälle.

Laitumilla pidettäville hevosille tulee tarjota lainsäädännön edellyttämällä tavalla mahdollisuus säänsuojaan 
epäsuotuisissa sääolosuhteissa, jollei hevosia ole mahdollista ottaa sisälle. Säänsuojan ei välttämättä tarvitse 
olla rakennettu, vaan myös luonnon tarjoama suoja voi olla riittävä. Säänsuojan riittävyys arvioidaan tapaus-
kohtaisesti hevosten hyvinvoinnin kannalta. Asiasta tehty linjaus on yhtenäinen aluehallintoviranomaisten ja 
maa -ja metsätalousministeriön kanssa.

2. YMPÄRIVUOTINEN ASUINPAIKKA
Lähtökohtana on, että hevosia ei voida pitää pelkästään luonnonoloissa ympäri vuoden. Asiasta on olemassa 
myös hovioikeuden päätös. Jokaiselle hevoselle on näin ollen oltava osoitettavissa asianmukainen ja säädökset 
täyttävä paikka eläinsuojassa, kuten tallissa tai pihatossa ja lisäksi hevosen makuualueen tulee olla kuivitettu.

Pidettäessä hevosia ympärivuotisesti ulkona rakennetussa eläinsuojassa tulee olla vähintään kolme seinää ja 
tarvittaessa neljäs suljettava seinä. Elinsuojan riittävyys arvioidaan kuitenkin tilannekohtaisesti.

3. TALLIN (ELÄINSUOJAN) TILAVAATIMUKSET
Sisäkorkeus koskee kaikkia tiloja, joissa hevonen liikkuu, lukuun ottamatta oviaukkoja. On hyvä muistaa, että 
tilavaatimuksissa pituudet ja korkeudet mitataan sisäreunasta sisäreunaan. Tulkinnanvaraa ei ole niin kauan 
kuin lainsäädännössä on annettu mittamääräisiä vaatimuksia.

Poimintoja Eviran linjauksista koskien laiduntamista, ulkoilua ja korkeusvaatimuksia. 

Huom! Viranomaisohjeet tai 
tulkinnat eivät ole oikeudellisel-
ta luonteeltaan muita virano-
maisia tai toimijoita sitovia. Em. 
tulkinnat ovat Elintarviketurval-
lisuusvirasto Eviran näkemyksiä 
siitä, miten lainsäädäntöä tulisi 
soveltaa. Viime kädessä lain-
säädännön soveltamista koske-
vat kysymykset ratkaisee tuomio-
istuin.

”Hevosen kokonaisvaltainen hyvinvointi 
koostuu monesta osa-alueesta. 

Hevosella voi olla asiat huonosti, vaikka 
puitteet olisivat kuinka komiat. 

Toisaalta taas vanhassa tallissa voi 
elää onnellisia hevosia, vaikka ihmisen 
silmään siellä ei niin hienoa olisikaan. 

Kaikki riippuu viime kädessä hoitajasta 
ja hänen ammattitaidostaan.”
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TALOUS KOULUTUSKALENTERI

TAKAISINPERINTÄ voi uhata 
aloittamisavustusta
Erkki Riihikangas
talousasiantuntija

N uoren viljeli-
jän tilakaup-
paa varten 
saama aloit-
tamisavustus 

on iloinen asia.  Myönnetty 
potti ei  kuitenkaan välttämät-
tä ole ikuista.  Sen voi myö-
hemmin menettää  harkitse-
mattomalla  investoinnilla. 

Myönnettävän tuen ehtona 
on riittävä yrittäjätulovaati-
mus, joka on yleensä 17.000 
euroa kolmannesta vuodesta 
alkaen tilakaupan jälkeen. Ar-
vio yrittäjätulon suuruudesta 
selvitetään laskelmalla ennen 
tilakauppaa.  Oleellista on 

huomata, että tulo on osittain 
laskennallinen.  Maatalouden 
tuotoista vähennetään juokse-
vien kulujen ja korkojen lisäk-
si  laskennalliset poistot.

 Karjatiloilla ei ongelmaa  
yleensä synny,  mutta vilja-
tiloilla tilanne on oleellisesti 
tiukempi. Mikäli tilan las-
kennallinen tulo on lähellä  
aloittamistuen edellyttämää 
17.000 euron rajaa, jää inves-
tointeihin silloin vain vähän 
varaa. Kyseinen tilanne voi 
tulla vastaan  jopa 60 – 70 heh-
taarin viljatilalla. Spv- laskel-
massa on aikanaan huomioitu 
tulevat investoinnit ja samalla 
selvitetty rajat, joiden puitteis-
sa investointien tulisi pysyä, 
jotta ongelmia ei tulisi. 

Kone- 
ja kuivuri-
investointi
Tilakaupan aikaiset laskelmat 
saattavat unohtua, kun tilaa 
on  muutamia vuosia viljelty 
ja  suunnitteilla on esimerkik-
si kuivurin hankinta.  Vaikka 
hanke ei sinällään olisi tilan 
tuottojen suhteen ylimitoitet-
tu, niin  laskennallinen poisto 
voi muuttaa tilanteen  aloitta-
mistuen tarkastelun kannalta 
epäedulliseksi.  Kustannus-
arvion ylittyminen voi vielä 
pahentaa ongelmaa.

 Laskennallinen poisto voi 
nousta useisiin tuhansiin 
euroihin, kun  Ely-keskuk-
sen  otantatarkastuksessa 

huomioidaan summasta 
rakennuksen osalta 5 % ja 
koneista 12 %:n poisto. Näin 
suunnittelemattomat hankin-
nat muuttivat maatalouden 
yrittäjätulon huomattavasti 
heikommaksi, mihin jatkaja 
oli aloittamistuen ehdoissa si-
toutunut. Seurauksena on, että 
Ely-keskus perii saadun tuen 
takaisin.  

Varsinkin nopeasti tehdyis-
sä konehankinnoissa piilee 
sama vaara, vielä suuremmal-
la todennäköisyydellä, koska 
hankintoihin ei yleensä haeta 

rahoitustukea. Rakentamiseen 
haettava investointiavustus ja 
sitä varten laadittava laskel-
ma paljastavat vaaran onneksi 
ennakkoon. 

Hyväänkään tarjoukseen ei 
kannata tarttua, jos se johtaa 
kalliisiin jälkiseuraamuksiin.  
Aloittamistuen ehtoihin sitou-
tuneen kannattaa selvittää las-
kelmin millaisiin hankintoi-
hin voi riskittömästi ryhtyä. 

Tunnetko tilasi talousluvut? VEROVINKKI: Melan maksuja 
voi maksaa ennakkoon

Seija Yli-Hukkala
talousagrologi

On aika vuotuisen 
kannattavuuskirjanpi-
topäivän

K annattavuuskirjanpi-
tojen tilinpäätöksen 
vuodelta 2010 on saa-

tu melkein päätökseen. Kan-
nattavuuskirjanpitoon kuuluu 
noin 120 tilaa joista tänä vuon-
na palkitaan 50-v palkinnolla 
3 tilaa 25-v-palkinnolla 1 tila 
ja 10 v- palkinnolla 1 tila ja 38 
kunnia kirjaa. On aika tutkia 

Seija Yli-Hukkala
talousagrologi

 
Miksi et tekisi tilinpäätösos-
tokseksi sitä, että maksaisit 
omat sosiaaliturvaasi kohdis-
tuvat maksut ennakkoon. Täl-
lä varmistat, että jos rahasta on 
niukkuutta tulevana kesänä, 
ei ainakaan oma sosiaaliturva 
ole maksamattomien laskujen 
joukossa. 

Ensivuoden eläke- ja tapa-
turmavakuutusmaksuja voi 
maksaa ennakkoon enintään 
yhden vuoden vakuutusmak-
sujen verran. Ennakkomak-
sut voi vähentää kuluvan 

tuloksia.  Vuotuiset kannatta-
vuuskirjanpitopäivät järjeste-
tään 29.11. alkaen klo 11.00 
ruokailulla.  

Päivän pääpuhujana on tut-
kija Jukka Tauriainen MTT:n 
taloustutkimuslaitokselta. 
Hän tulee kertomaan Etelä-
Pohjanmaan Kannattavuuden 
tuloksista ja arvio tulevaa kan-
nattavuuden kehitystä. Lisäksi 
saamme kuunnella uutisia Ta-
loustohtorista, siihen tulevista 
uusista palveluista ja sekä ty-
pologiauudistuksesta. Nyt on 
oiva tilaisuus kysyä häneltä 
maatalouden kannattavuuteen 
liittyviä kysymyksiä.

Tilaisuus on kaikille 
avoin, kakun riittävyyden 
vuoksi toivomme kuitenkin 
ilmoittautumisia 
23.11.2011 mennessä:  
www.proagria.fi/ep 
>tapahtumat; 
tuula.perala@proagria.fi; 
p. 040 706 3386.  

vuoden verotuksessa. Maksu 
on tietenkin maksettava en-
nen 31.12.2011, jotta sen saa 
vähennykseksi vuoden 2011 
verotuksessa.  

Hei!
Uusista koulutus-
hankkeistamme 

muun muassa 
Lisää Luomua
ja MaitoPisnes 

alkavat vuoden 2012 
alussa. Tule mukaan 

kouluttautumaan!
Katso lisätietoja: 

www.proagria.fi/ep

9.12. Marjat tuotteiksi 
- jatkojalostusseminaari, Osara
Koulutuspäivä on hankkeen osallistumismaksun 
maksaneille ilmainen, muille 25 e/hlö + alv.
Arja Raatikainen 050 377 9530

12.–13.12. Herukan viljely, Hämeenkyrö
Koulutuspäivät ovat hankkeen osallistumismaksun 
maksaneille ilmaisia, muille 25 e/hlö/pv + alv.
Arja Raatikainen 050 377 9530

14.12. Hevosen ensiapu, Alavus
Koulutuksen hinta 10 e (käteismaksu) sis. kahvi-
tarjoilun.
Nanne Korpivaara 040 161 2552

14.–15.12. Mansikan luomuviljely, Hämeenkyrö
Koulutuspäivät ovat hankkeen osallistumismaksun 
maksaneille ilmaisia, muille 25 e/hlö/pv + alv.
Arja Raatikainen 050 377 9530

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

Koulutuspaketti vuohitilallisille, osa 4:
17.2. Vuohien hyvinvointi ja terveys niin eläin-
lääkärin, kuin vuohitilallisenkin näkökul-
masta
Kaikkien koulutuspakettiin kuuluvien koulutusten 
(4 kpl) yhteishinta 100 e + alv 23%. Yhden koulu-
tuksen yksittäishinta 30 e + alv 23%. Koulutukset 
järjestetään Seinäjoen seudulla.
Elina Vainio 040 199 0143

MarjaTsemppi-hanke
Tulossa hankkeessa:

Tammikuu 2012
- 17.–19.1. Mansikan viljely
- 20.1. Tunneliviljely
- 30.1.–1.2. Vadelman viljely

Helmikuu 2012
- 8.–10.2. Vadelman ja herukan luomuviljely
- 13.2. Mansikan tehokas kastelu ja lannoitus 
  -ryhmä: Mansikan kastelu
- 14.2. Mansikan tehokas kastelu ja lannoitus
  -ryhmä: Mansikan kastelu

Maaliskuu 2012
- Opintomatka Belgiaan ja Hollantiin

Lisätietoja: Arja Raatikainen 050 377 9530

Vilja 5000 -hanke
Tulossa Syysvilja-/kylvöpäivä joulukuussa sekä 
Vilja 5000 -päivä tammikuun puolessa välissä.
Lisätietoja: Mikko Kraatari 040 137 3599

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

Hankkeissa tulossa,
seuraa ilmoittelua:

Monipuolinen lammas 
ja vuohi -hanke
Tulossa helmikuussa terveydenhuoltokoulutusta 
lammastilallisille.
Lisätietoja: Elina Vainio 040 199 0143

Koulutuspaketti vuohitilallisille, osa 2:
18.11. Rakentaminen: Uudet innovaatiot vuohi-
tilalla, esimerkkejä kotimaasta ja ulkomailta. 
Lypsyasemat tarkastelussa. Vaatimukset 
suoramyyntitiloille.
Kaikkien koulutuspakettiin kuuluvien koulutusten 
(4 kpl) yhteishinta 100 e + alv 23%. Yhden koulu-
tuksen yksittäishinta 30 e + alv 23%. Koulutukset 
järjestetään Seinäjoen seudulla.
Elina Vainio 040 199 0143

21.–24.11. Opintomatka Valtakunnallisille 
Lammaspäiville Mikkeliin 
Opintomatkan hinta 290 euroa + alv 23%. 
Matkaan sisältyy kuljetus, ohjelma, aamupala ja 
lounaat Mikkelissä, illallinen ja majoitus 2hh.
Elina Vainio 040 199 0143

22.11. Marjatilan mehiläispölytys, Huittinen
Koulutuspäivä on hankkeen osallistumismaksun 
maksaneille ilmainen, muille 25 e/hlö + alv.
Arja Raatikainen 050 377 9530

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

23.11. Marjatilan mehiläispölytys, Seinäjoki 
Koulutuspäivä on hankkeen osallistumismaksun 
maksaneille ilmainen, muille 25 e/hlö + alv.
Arja Raatikainen 050 377 9530

23.11. NurmiArtturi aloitusseminaari, Seinäjoki
Tilaisuus on maksuton.
Sari Vallinhovi 0400 764 217

23.11. Kasvattajien vanhempainilta, Seinäjoki
- Tietopaketti kaikille varsojen ja tammojen 
hyvinvoinnista kiinnostuneille.
Koulutuksen hinta 5 e (käteismaksu) sis. kahvi-
tarjoilun.
Nanne Korpivaara 040 161 2552

24.11. Marjat maailmalle - asiakaspalvelun 
mestarikurssi, Hämeenkyrö
Koulutuspäivä on hankkeen osallistumismaksun 
maksaneille ilmainen, muille 25 e/hlö + alv.
Arja Raatikainen 050 377 9530

28.11. Luomuviljelyn ajankohtaista asiaa, 
Seinäjoki
Hinta 20 euroa/hlö + alv. 
Ulla Maija Leskinen 040 504 5591 

1.12. SikaNauta-hankkeen päätösseminaari 
lihanauta- ja emolehmätilallisille, Seinäjoki
Seminaari on maksuton.
Marjut Viitasalo 040 353 0227

7.12. MarjaTsemppi: Työnantajavalmiudet, 
Huittinen
Koulutuspäivä on hankkeen osallistumismaksun 
maksaneille ilmainen, muille 25 e/hlö + alv.
Arja Raatikainen 050 377 9530

8.12. MarjaTsemppi: Työnantajavalmiudet, 
Seinäjoki
Koulutuspäivä on hankkeen osallistumismaksun 
maksaneille ilmainen, muille 25 e/hlö + alv.
Arja Raatikainen 050 377 9530

Koulutukset ovat osa ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
Vilja 5000-, SikaNauta-, MarjaTsemppi- ja Monipuolinen 
lammas ja vuohi -hankkeita sekä Etelä-Pohjanmaan 
hevosalan koulutushanketta (HEKO). HEKO-hankkeen 
toteuttavat yhdessä Sedu Aikuiskoulutus ja ProAgria 
Etelä-Pohjanmaa.

KOULUTUSKALENTERI
maaseuturahasto

Tervetuloa
oppimaan!

Marraskuu 2011

Tammikuu 2012

Helmikuu 2012

Lisätietoja tulossa olevista 
koulutuksista ja tapahtumista: 
www.proagria.fi/ep 
> Tapahtumat

Joulukuu 2011

Vielä ehdit tehdä 
välitil inpäätöksen 

loppuvuoden 
päätösten tueksi! 

Ota yhteyttä: 
Olavi Kuja-Lipasti 040 127 2420 

Kaija Autio 040 139 5597 
Sanna Takala 040 554 2669 

Seija Yli-Hukkala 040 580 2258 
Satu Kallioniemi 040 848 7759

ProAgria  
yrityspalvelut

Meiltä saat 
palvelut aloittavalle 

yrittäjälle. Sekä apua 
investointiin  

ja yhtiöittämiseen.

RETU BOR

Suomessa tuotettu

Ainoa 100 % kotimainen ruokonata!

Re
tu       

S
uomalainen s

ie
m

e
n
!

Myynti alan liikkeet sekä

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

www.ruokonata.net
Keväällä 2012 

Retu myynnissä siemenseoksissa
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SIKATALOUS SIKATALOUS

Hanna Hemilä
kotieläinagrologi

E l ä insuojelulain 
s i i r t y m ä a i k a 
päättyy 1.1.2013. 
Tämä on hyvä 
muistaa, jos ai-

koo jatkaa sikojen pitoa ti-
lalla. Sikatilalla on tuottanut 
päänvaivaa eläinsuojelulain 
siirtymäajan päättymisen ai-
heuttamat muutokset, asiaa 
ei ole helpottunut, että ei ole 
ollut tietoja kuinka tulkitaan 
erilaisia vaatimuksia.

Uutta eläinsuojelulakia on 
tehty pitkään ja se on lähdös-
sä lausuntokierrokselle. Uusi 
eläinsuojelulaki tulee jollakin 
aikataululla voimaan. Jos si-
kalassa tulee tehdä muutoksia 
uuden lain takia niin, kannat-
taa muistaa lain 15 vuoden 
siirtymäaika. 

Emakot ja karjut
Eläinsuojelulaissa määritel-
lään sian pitopaikan vaati-
muksia hyvin laajalti. Suu-
rin muutos tulee olemaan 
emakoiden ja ensikoiden 

ryhmäkarsinoihin siirtymi-
nen. Ryhmäkarsinaksi luetaan 
esimerkiksi kippihäkkirivit, 
joissa emakot ovat takapuolet 
vastakkain. 

Tässä ryhmäkarsinamallissa 
on kuitenkin muistettava, että 
häkkien väliin tulee jäädä 2.8 
m tilaa, jos emakoita ryhmäs-
sä on vähintään 6 emakkoa. 
Jos ryhmässä on 5 emakko tai 
vähemmän, lyhimmän seinä-
män pituus tulee olla 2.4 m. 
Lisäksi tulee muistaa vaatimus 
vapaasta liikkumatilasta. (Ks. 
taulukko 1.)

Kiinteä lattia tarkoittaa yh-
tenäistä kiinteäpohjaista karsi-
nanlattiaa tai rakolattiaa, esi-
merkiksi betonipalkkiritilää, 
jossa rakojen osuus on enin-
tään 15 % lattian pinta-alasta.

Jos emakoita on ryhmäs-
sä 5 tai vähemmän karsinan 
kokonaispinta-ala vaatimus 
lisääntyy 10 %, eli 2,475 m2/
emakko. Lisäksi jos ryhmässä 
on 40 emakkoa tai enemmän, 
niin silloin kokonaispinta-ala 
vähenee 10 %:lla, eli on 2,025 
m2/emakko. (Ks. taulukko 2.)

Jos tilan karjua käytetään 

astutukseen, pitää karjulla 
olla astutuskarsinassa estee-
töntä tilaa (kaukalon pinta-ala 
vähennetään) 10 m2. Jos tilan 
karju on niin sanottu hajukar-
ju, tulee hajukarjullakin olla 
esteetontä lattia pinta-alaa 6 
m2. Karsinoiden 
mittoja tarkis-
tettaessa on hy-
vä muistaa, että 
mittaat karsinan 
sisämittoja, etkä 
ka r s inapu tken 
keskeltä. (Ks. tau-
lukko 3.)

Liha- ja 
kasvatussiat

Sitten tarkastellaan liha- ja 
kasvatussikojen vaatimuksia. 
Alla olevassa taulokossa on 
erikokoisten sikojen pinta-
alavaatimus. Minimi vaati-
mus isolla lihasialla on 0,65 
m2/sika. Olen ymmärtänyt, 
että jatkossakin tämä minimi-
vaatimus tulee säilymään. (Ks. 
taulukko 4 ja 5.)

Sikaloiden tarkastuksissa 
on huomautettu kaukalotilan 

riittämättömyydestä. Hyvä 
nyrkkisääntö on, että porsas-
tuottajalla riittää 15 cm/porsas 
ja emakolle 50 cm/emakko 
kaukalotilaa. Lihasikalassa tu-
lee olla 30 cm/sika kaukaloti-
laa.(Ks. taulukko 6.)

 Kaukalotilanriittävyyden 
ja pinta-alavaatimuksen pitää 
molempien täyttyä. Joissakin 
tarkastustilanteissa toinen 
näistä ei ole riittänyt. Silloin 
tilalle on rikkeen suuruudesta 
riippuen annettu aikaa korjata 
tilanne tai sitten on ehdotettu 
sanktiota.

On hyvä muistaa että jos 
kyseessä on eläisuojelualain 
pohjalta tuleva tarkastus 
tällöin on mahdollista, että 

tilalle annetaan aikaa korjata 
epäkohta ja asia tarkastetaan 
uudelleen. Täydentavien 
ehtojen rikkeissä ei tälläistä 
korjausvaihtoehtoa ole, koska 
olemme tukihakutilanteessa 
sitoutuneet täydentäviin eh-
toihin. Tällöin oletetaan että 
tuottaja tietää mitä kaikkia asi-
oita tulee tilalla olla kunnossa. 
Jos on tarpeen tarkastella, että 
täydentävät ehdot ovat kun-
nossa, ota yhteyttä. 

Näitä asioita kannatta omas-
sa sikalassa tarkastella yhdes-
sä neuvojan kanssa. Ota roh-
keasti yhteyttä niin selvitetään 
yhdessä onko asiat sikalassa 
kunnossa, silloin vuosi 2013 
ei aiheuta niin suurta päänsär-
kyä. Lisäksi tulee samalla kat-
sottua sikalan kirjanpidolliset 
asiat kuntoon.

Muita tarkastuksissa 
tehtyjä huomioita olemme 
keränneet kotisivuillemme 
www.proagria.fi/ep. 
LISÄTIETOJA: 
Hanna Hemilä, 
kotieläinagrologi, 
hanna.hemila@proagria.fi 

TAULUKKO 5. Betonipalkkien 
vähimmäisvaatimukset.

Sika-
ryhmä

Raon leveys tai 
reiän halkaisija 

enintään 
(mm)

Palkin 
leveys 

vähintään
(mm)

Pikku-
porsas

11 50

Vieroitet-
tu porsas

14 50

Kasva-
tus- ja 

lihasika

18 80

Emakko 
ja en-
sikko

20 80

TAULUKKO 4. Pinta-alavaatimuksia.

Sian paino
(kg)

Lattiapinta-ala
(m2 / eläin)

alle 10 0,15

10-20 0,20

20-30 0,30

30-50 0,40

50-85 0,55

85-110 0,65

yli 110 1,00

TAULUKKO 6. Kaukalotila.

Sian paino
(kg)

Kaukalon 
pituus(cm)

<25 15

25-50 25

>50 30

Suositus:

Emakko/en-
sikko

50*

Ruokin-
takaukalon 

sijainti

Pituus
 (m)

Leveys
 (m)

Häkin sisällä 2,3 0,6

Häkin 
ulkopuolella

2,1 0,6

TAULUKKO 2. Kippi-/ruokintahäkkien 
vähimmäismitat.

TAULUKKO 1. Vapaa liikkumatila.

Sika-
ryhmä

Esteetön 
ko-

konaispin-
ta-ala (m2 

/ eläin)

Kiinteä 
lattia
(m2 / 
eläin)

Emakko 2,25 1,30

Ensikko 1,64 0,95

TAULUKKO 3. Porsituskarsinan porsitus-
häkin vähimmäismitat. *Häkin alimman 
pitkittäisputken kohdalta mitattuna

Pituus 2,4

Leveys 0,85*

Korkeus 0,9

Häkin takana 
vapaata tilaa

0,3

Eläinsuojelulain siirtymäaika sikaloissa
Eläinsuojelulaki. Lain siirtymäaika päättyy 1.1.2013.

www.carawayfinland.fi

Teemme parhaillaan

viljelysopimuksia, 

soita heti 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

KONESAUMAKATTO, SEINÄT ja SOKKELI

JA PITÄVÄ
AIKATAULU !

JA KERRALLA
VALMISTA !

SUORAAN 
TEHTAALTA 

HEINOLASTA !

puh (03)  883 700
www.termopanels. f i

POLYURETAANIELEMENTIT (sandwich)

  
” Jos sikalassa tulee 

tehdä muutoksia uuden 
lain takia niin, kannattaa 
muistaa lain 15 vuoden 

siirtymäaika. ”
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Pinta-alatuet v.2011  Vilja-, nurmi- ja öljykasvit                
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 öljykasvipalkkio  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 150 150 47 47 120 120 120 120 120 120
  

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) 59 59 59 59 59
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 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) 561 711 711 608 608 608 667 667 667 667 667 561 561 561 608 167
yht., kotieläintilan sit.  11) 671 821 821 718 718 718 777 777 777 777 777 671 671 671 718 167
Mahd. nuoren vilj. tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

     

TUKITAULUKOT TUKITAULUKOT

                            

Tilakohtaisesti leikataan tilatuen ja  
uuhipalkkion, emolehmien  ja sonnien 
tuen  yhteensä 5000 euron ylittävästä 
summasta 9 %

EU:n
uuhi-

palkkio

6)  
Teuras-
karitsa-
palkkio 

1)   
EU-nauta-
palkkio €/ 

eläin

1)   
EU-nauta-

palkkio 
€/ey

pohjoinen 
tuki €/
eläin-

yksikkö

pohjoinen 
tuki €/ 
eläin-

yksikkö

3)
    Pohj. 

tuki/ eläin/
vuosi

3)   
Pohj. tuki/ 
eläin/vuosi

4)
pohj. 

teuraseläin 
tuki €/
eläin

Pohjoisen tuen 
eläinyksikkökertoimet

Tukialue C1-C2 C1-C2 C1-C2 C1 C2 C1 C2 C1-C2 eläin eläinyks.
Sonni 132 220 422 430 253 258 emolehmä, emoleh-

mähieho yli 2 v
1

Emolehmä/ emolehmähieho 80 80 300 300 300 300 emolehmähieho 8 kk 
- alle 24 kk

0,6

Teurashieho 299 sonnit 2 v ja yli 1
Uuhi 5) 14 390 398 59 60 sonnit 6 kk-alle 2 v 0,6
Teurasakaritsapalkkio 6) 23
Kuttu  7) 317 325 152 156 Uuhet 0,15
Siitostammat (myös ponit)  8) 225 225 225 225 Maitovuohet (kutut) 0,48
Suomenhevonen (pl. siitostammat)  8) 225 225 191 191 Hevoset
Muut 1-3 v.muut  hevoset ja ponit 8) 225 225 135 135 - siitostammat (myös 

ponitammat)
1

Maito senttiä/kg (sisältää v. 2011 
maksettavan ns. jälkitilin 0.3 senttiä/kg )

8,0 8,6 - suomenhevoset (pl 
siitostammat) 1v -

0,85

- muut 1-3 v hevoset 0,6

1)Taulukossa v. 2010 tukitaso, lopullinen tuki riippuu 2011 eläinmääristä.  Maksetaan emolehmille ja yli 8 kk emolehmähiehoille eläinrekisteristä 
ruokintapäivien perusteella,mukaan otetaan max 40 % hiehoja. Sekä lehmä että hieho = 1 ey. Palkkio määräytyy rodun perusteella, 
 ei käyttötarkoituksen. Oltava  väh. 50% risteytyseläin. Maksetaan eläinrekisterin perusteella 6-22 kk sonneille. 
3) sonnien osalta laskettu 6-23 kk ikäistä eläintä kohden
4) hiehon teuraspaino yli 170 kg
5) Täyden pohj. tuen edellytys uuhille että v. 2010 synt. karitsoiden lukumäärä on vähint. yhtäsuuri kuin tukea haettujen uuhien määrä. 
6) Maksetaan v. 2011 teurastetuista 18 kg:n teuraspainoisista karitsoista. Haku myöhemmin tänä vuonna.
6 ) Kutuilla oltava maidontuotantoa keskim. 400 litraa/vuosi. Maidontuotannosta on pidettävä kirjanpitoa päivittäin
8) Hevosia oltava väh. 1,5 ey, 100 päivän pitoaika, alkaa 30.4. Tukea korkeintaan 5,0 ey suuremmalle hevosmäärälle kuin v. 2010 

Hevonen on 1 v. kun se 
on syntynyt v. 2010

LFA:n kans. lisäosan ey-kertoimet
Naudat yli 2 v 1
Naudat 6 kk-2 v 0,6

Uuhet 0,15

Maitovuohet (kutut) 0,48

Siitostammat (myös 
ponitammat)

1

Sika-siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki ja rakennemuutoskorvaus euroa/viitemääräyksikkö Muut 1-3 v hevoset 0,85

Sika-siipikarjatuki C1 C2 Suomenhevoset (pl 
siitostammat) 1v -

0,6

Viitemääräyksiköt 1-146 265 Karjut 0,7
yli 146 menevät yksiköt 199 Emakot 0,7
Viitemääyksiköt 1-170 231 Muut siat 3-8 kk 0,23

yli 170 menevät yksiköt 169 Kanat 0,013

Broilerit 0,005  

broileriemot 0,025

Sika-siipikarjan tuotannosta irrotettu tuki edellyttää, että tilalla on sika-siipikarjatuen viitemäärä.     
Tuen ehtona on, että tila täyttää lfa:n kans. lisäosan kotieläintilan edellytykset.    
Kotieläintilan edellytykset voi täyttää muillakin kansallisen tuen eläimillä kuin sika/siipikarjalla.

V. 2007 tai 2008 lfa:n lisäosaan sitoutunut voi valita lasketaanko lihasikojen/nuorten siitossikojen ey:t sikarekisteristä (muut siat 3-8kk) vai  v. 2010  
teurastettujen/siitokseen myytyjen sikojen perusteella 

Hanhi-, ankka- ja 
kalkkunaemot

0,026

Sorsa- ja fasaaniemot 0,013

223 teurastettua kalk-
kunaa

1

325 teurastettua 
hanhea

1

585 teurastettua 
ankkaa

1

1375 teurast. tarhattua 
sorsaa ja fasaania

1

13 teurastettua liha-
sikaa

1

13 siitokseen myytyä 
nuorta sikaa

1

       

Kotieläintuet v. 2011 C1-C2 alueella

Pinta-alatuet v.2012 euroa/ha  Huom. Tilatuki maksetaan täysimääräisenä 5000 euroon asti. Yli 5000 eurosta leikataan 10 %.      

 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/Veikko Tuominen  8.11.2011

 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/Veikko Tuominen  8.11.2011

                            

18)
mallas-  

ja
rehu-
Ohra, 
kaura

14)
Ruoka, 
siemen, 
muu pe-
runa on 
sopim.

14)
Ruoka, 
siemen, 

muu 
peru-
na ei 

sopim.

Tärk-
kelys-

peruna

Tärkke-
lyspe-
runan 
siemen 
lisäys

Sokeri-
juurikas

16)
Kumina 
ja muut 
siemen 
maus-
teeet

Avo-
maan 

puutar-
hakas-

vit

Moniv. 
puutar-
hakasvit 
pensaat

3) Luonn. 
hoitopelto 

väh. 2v 
nurmi 

max. 15%.

3) 
Luonn. 

hoitopel-
to riista/
maisema 

max. 
15%

3) Luonn. 
hoitopelto 
niittykasvi 
2v. max. 

15%

10)
viherke-
santo 
max. 
50%

10)
sänki-

kesanto 
max. 
50%

10)
avoke-
santo 
max. 
50%

10)
kesanto 
joka yli 

50%

C 1 -alue euroa/ha
Tilatuki 1) 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
Tärk. perunan tasausmaksu 8) 360
LFA-tuki, kasvitila 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
LFA-tuki, kotieläintila 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Ymptuki 2), kasvitila ja 2 lisätoimenp. 127 127 127 127 127 127 325 540 694 170 300 300
Ymptuki 2), kotieläintila ja 2 lisätoi-
menp.

157 157 157 157 157 157 325 540 694 170 300 300

Sokerijuurikaan kans. tuki 350
Pohjoinen tuki 133 100 348
Kansallinen perunatuki 14) 409 291 291
yht., kasvitilan sitoumus 11) 548 957 839 1041 839 998 746 1309 1115 591 721 721 421 421 421 202
yht., kotieläintilan sit.  11) 658 1067 949 1151 949 1108 826 1389 1195 671 801 801 501 501 501 202
Mahd. nuoren viljan tuki 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
Tärk. perunan tasausmaksu 8) 360
LFA-tuki, kasvitila 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234
LFA-tuki, kotieläintila 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314
Ymptuki 2), kasvitila ja 2 lisätoimenp. 127 127 127 127 127 127 325 540 694 170 300 300
Ymptuki 2), kotieläintila ja 2 lisätoi-
menp.

157 157 157 157 157 157 325 540 694 170 300 300

Sokerijuurikaan kans. tuki 350
Pohjoinen tuki 10) 409 100 348
Kansallinen perunatuot. tuki 14) 409 291 291
Yleinen hehtaarituki 33 33 33 33 33 33 33 33 33
yht., kasvitilan sitoumus 11) 561 970 852 1054 852 1011 759 1322 1128 571 701 701 401 401 401 167
yht., kotieläintilan sit. 11) 671 1080 962 1164 962 1121 839 1402 1208 781 781 781 481 481 481 167
Mahd. nuoren viljan tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36

                            
Huom. Perunan kansallista tukea ei enää 
makseta v 2012. Pohjoisen tuen tasoja ei 
vielä päätetty. Taulukossa arvioitu, että 
vehnän pohj. tuki poistuu, muiden osalta 
käytetty v. 2011 lukuja

Vehnä,  ohra, 
kaura, peruna 
(ei tärkkelyspe-
runa), nurmet, 

ruokohelpi

Ruis Tattari,  
kuitu-

pellava, 
kuitu-
hamp-

pu

   Rypsi,rapsi, öljy-
pellava, camelina, 
herne, härkäpapu, 

herne-vilja-seos  
(herne yli 50%)

Tärk-
kelys-

peruna

Sokeri-
juurikas

Kumina 
ja muut 
siemen-
maus-
teet

Avo-
maan 
puu-

tarha-
kasvit

Moniv. 
puutar-
ha- kas-

vit 

Luonn. 
hoito pel-
to nurmi

 Luon-
non-hoi-
to pelto 

riista 
maisema 

niitty

Ke-santo 
(kork. 50 % 
lfa-alasta)

C1-alue
Tilatuki (tasatuki)   1) 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
Valkuais- ja öljykasvipalkkio 59
Tärkkelysperunan tuki (uusi) 500
LFA-tuki, kasvitila 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
LFA-tuki, kotieläintila 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Ymptuki 2), kasvitila, 2 lisät. 127 127 127 127 127 127 325 540 694 170 300
Ymptuki 2), kotieläintila, 2 lisät. 157 157 157 157 157 157 325 540 694 170 300
Sokerijuurikkaan kans. Tuki 350
Pohjoinen tuki  12) 150 120 120 133 100 348
yht., kasvitilan sitoumus 11) 548 698 668 727 1181 998 746 1309 1115 591 721 421
yht., kotieläintilan sit. 11) 658 808 778 837 1291 1108 826 1389 1195 671 801 501
Mahd. nuoren vilj. tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36   
C2-alue     
Tilatuki 1) 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167
Valkuais- ja öljykasvipalkkio 35
Tärkkelysperunan tuki (uusi) 500
LFA-tuki, kasvitila 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234
 LFA-tuki, kotieläintila 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314
Ymptuki 2), kasvitila, 2 lisät. 127 127 127 127 127 127 325 540 694 170 300
Ymptuki 2), kotieläintila, 2 lisät. 157 157 157 157 157 157 325 540 694 170 300
Sokerijuurikkaan kans. Tuki 350
Pohjoinen tuki  12) 150 47 47 133 100 348
Yleinen hehtaarituki 33 33 33 33 33 33 33 33 33
yht., kasvitilan sitoumus 11) 561 711 608 643 1194 1011 759 1322 1128 571 701 401
yht., kotieläintilan sit. 11) 671 821 718 753 1304 1121 839 1402 1208 651 781 781
Mahd. nuoren vilj. tuki 36 36 37 36 36 36 36 36 36   

Pinta-alatuet v.2011 Peruna-sokerijuurikas-puutarhakasvit-kesanto-luonnonhoitopellot  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/Veikko Tuominen 8.11.2011

 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/Veikko Tuominen 8.11.2011

Veikon terveiset 
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PIPARITALKOOT MAISEMA

Tulossa on varsinainen myyrätalvi

Jani Pitkäranta
maisemasuunnittelija

N yt  on aika 
v a r m i s t a a 
p u u t a r h a n 
hyöty- ja ko-
ristekasvien 

suojaus ennen talvea. Metlan 

ennusteen mukaan talvesta 
2011–12 on tulossa varsinai-
nen myyrätuhojen talvi. Näin 
on  etenkin pohjoisessa, eteläi-
sessä Suomessa tuhot jäänevät 
selvästi pienemmiksi. 

Myös metsänomistajien 
kannattaa yrittää torjua myy-
rätuhoja. Etenkin arvokkaat 

taimet, kuten jalot lehtipuut, 
kannattaa suojata taimisuojil-
la. Myös erilaisia karkotteita 
voi käyttää sekä puutarhassa 
että metsässä. 

Jyrsijät saa parhaiten pi-
dettyä loitolla tiheän ver-
kon tai runkosuojana käyte-
tyn muovispiraalin avulla. 

Suojaverkon tulisi olla noin 
1,2-1,5 metriä korkea ja se 
pitäisi asentaa osittain maan 
sisään jolloin se suojaa hyvin 
myös myyriltä. Spiraalisuo-
ja kierrettään tiiviisti rungon 
ympärille, jotta jyrsijät eivät 
pääse kaluamaan runkoa. Käy-
tettäessä runkosuojaa pitää lu-
mi polkea matalaksi runkojen 
ympäriltä, jotta jyrsijät eivät 
pääse alaoksiin käsiksi.

Tuholaisia voi yrittää häätää 
puutarhasta myös erilaisten 
karkotteiden avulla. Kahvi-
porojen uusiokäyttö puiden 
juurialueella saattaa toimia. 
Sukkahousunpätkän sisälle 
tungettu hiustupsu joka ripus-
tetaan puun/pensaan oksaan 
saattaa sekin karkottaa hajul-
laan jäniksen. Yrittänyttä ei 
laiteta.

Kevätahava
Pahoja tuhoja aiheuttaa jyrsi-
jöiden lisäksi kevätahava. Se 
saattaa herättää kasvien elin-
toiminnot turhan aikaisin. 
Maan ollessa vielä jäässä ei 
kasvi saakaan haihtuvan ve-
den tilalle vettä ja kasvi kui-
vuu. Tämä koskee erityisesti 
nuoria havukasveja sekä muita 
ainavihantia lajeja, jotka olisi-
kin syytä suojata hyvin en-
simmäisinä kolmena vuotena. 
Hyviä suojavaihtoehtoja ovat 
juuttikangas, varjostusverkko 
ja pakkaspeite. 

Estä tuhot
Jos syksy on kuiva, tulisi eri-
tyisesti havuistutuksia kas-
tella hyvin. Tänä syksynä ei 
kuivuudesta kuitenkaan ole 
ollut haittaa, sillä syksy on 

ollut melko sateinen ja mah-
dollinen kuiva kevät ei silloin 
haittaa. Talvisuojat asetetaan 
paikoilleen vasta maan jääty-
misen jälkeen syystalvella, jot-
ta sienikasvustot eivät pääsisi 
leviämään. Jos suojat unohtaa 
laittaa ennen lumen tuloa, niin 
ei kannata heittää kirvestä kai-
voon. Suojat voi asentaa vielä 
paikoilleen kevättalvellakin 
ennen kuin aurinko alkaa po-
rottaa kunnolla. Talvisuojat 
poistetaan vasta keväällä kun 
maa on sulanut. Maan sula-
mista voi edesauttaa keväällä 
kastelulla.

Osa perennoista kannattaa 
jättää leikkaamatta syksyllä, 
sillä onttojen varsien sisään 
voi kerääntyä vettä haitaten 
näin talvehtimista. Onkin 
parempi jättää puutarhaan 
talventörröttäjiä, jolloin saa 
nauttia seuraavanakin kesä-
nä perennojen ihastuttavasta 
seurasta. Yksi tällainen peren-
na joka kannattaa jättää leik-
kaamatta, on Telekia speciosa 
eli auringontähti. Talventör-
röttäjät leikataan pois vasta 
keväällä, ennen uuden kas-
vukauden alkamista. Suurin 
osa perennoista on kuitenkin 
kestäviä ja ne kestävät hyvin 
jokasyksyisen alasleikkauk-
sen. Arkoja perennoja voi 
tarvittaessa suojata havuilla 
tai lehtikerroksella maan jää-
tymisen jälkeen. Erityisesti 
vähälumisina ja kovina pak-
kastalvina suojaus on tärkeää. 
Tosin jos seuraava talvi tulee 
olemaan yhtä runsasluminen 
kuin edellinen, lumi toimii jo 
itsessään hyvänä suojana eikä 
erityissuojaa tarvita. 

Piparkakun tuoksua
Asta Asunmaa
kotitalousneuvoja

P i parkakkutaikinalle 
makua ja tuoksua an-
taa etenkin inkivääri, 

neilikka ja maustepippuri.Pi-
parkakku on saanut nimensä 
maustepippurista, joka oli en-
simmäisissä pipareissa käytet-
tyjä mausteita.

Pipareiden edeltäjät huna-
jakakut muuttuivat piparka-
kuiksi, kun hunajan tilalle tuli 
sokeri ja taikinaan alettiin li-
sätä mausteita. Tavallisimmin 
piparit ovat tummanruskeita, 
mutta vaaleitakin joulupipa-
reita leivotaan. Piparkakuilla 
voidaan yhä vanhan perinteen 
mukaisesti toivottaa onnea ja 
välittää viestejä.

Piparitalo tai lyhty on tuok-
suva ja maistuva koriste koto-
na ja työpaikoilla. Piparitalon 
tekeminen on hauskaa ja virit-
tää mukavasti joulunodotuk-
sen tunnelmaan. Tuoksuvan 
talon valmistukseen voi osal-
listua koko perhe! 

Piparkakkutaikina

Tästä taikinasta tulee kaksi pientä mökkiä tai yksi isompi 
talo alustoineen. Muista kaulia osia tarpeeksi.

50 g  rasvaa
1,5 dl  fariininsokeria 
1 dl  tummaa siirappia 
3 rkl  piparkakkumausteseosta  
 (tai inkivääriä, kanelia,  
 neilikkaa, maustepippuria )
1,5 dl  maitoa 
6-7 dl  vehnäjauhoja 
1,5 tl  ruokasoodaa 
tai 1 rkl leivinjauhetta 

Laita rasva, sokeri, siirappi ja mausteet kattilaan. 
Kuumenna miedolla lämmöllä silloin tällöin sekoittaen, 
kunnes sokeri ja rasva ovat sulaneet. Seos saa vaikka 
hieman kiehahtaa. Sekoita joukkoon maito ja jäähdytä 
seos. 

Sekoita osaan jauhoista ruokasooda. Kaada jauhoseos 
rasvaseoksen joukkoon ja sekoita tasaiseksi. Lisää 
jauhoja, kunnes saat kovan taikinan. Taikinan tulee 
olla hyvin kiinteää, silloin se ei leviä uunissa. 
Taputtele taikina levyksi ja kääri tuorekelmuun tai 
pane muovipussiin. Nosta jääkaappiin ja anna kovettua 
seuraavaan päivään. 

Seuraavana päivänä kauli taikina ohueksi levyksi (2-3 
mm). Piirrä kaavat leivinpaperille tms. ja aseta kaavat 
taikinalle. Leikkaa terävällä veitsellä kaavanmukaiset 
palat irti taikinasta. Nosta osat paistinlastan avulla 
leivinpaperoidulle pellille. Lopputaikinasta saat 
halutessasi alustan mökeille. Paista osat 225 asteisen 
uunin keskiosassa 4–6 minuuttia. Anna jäähtyä tasaisella 
alustalla. 

Kokoamiseen: n. 2 dl sokeria 
Koristeluun: 3 dl tomusokeria + n. 2 tl vettä ja erilaisia 
karamelleja 

Paras liima talon kokoamiseen on sulatettu sokeri, mutta 
se on kuumaa! Turvallisempi liima on tomusokerista 
ja vesitipoista sekoitettu tahna, mutta sen kuivuminen 
kestää pidempään, joten joudut pitämään talon osia 
paikoillaan. Sulata kokoamiseen tarkoitettu sokeri 
paistinpannulla. Varo ettei sokeri pala. Liimaa ensin 
talon seinät ja päädyt kastamalla liimattava reuna 
sokeriin. Liimaa lopuksi katto. Lopun sokerin saat irti 
paistinpannusta kiehauttamalla pannussa vettä. 

Sekoita tomusokeriin vettä tippa kerrallaan. Kun seos 
sopivan paksua, liimaa sillä karamellit mökin koristeeksi 
ja pursota lunta sekä jäätä talon nurkkiin. Sihtaamalla 
tomusokeria talon ylle voit viimeistellä valkean joulun.

Talventörröttäjä. Talven pukemat kasvit ihastuttavat tarkkasilmäistä katsojaa.

VINKKI:
 
Piparitalotehdas  
to 8.12.2011  
klo 18.00-21.00 
Seinäjoella,  
Etelä-Pohjanmaan 
Elinkeinotalolla.  

Pajassa valmistetun 
piparitalon saa 
kukin ryhmä viedä 
mukanaan. Tule 
piparipajaan vaikka 
kummilapsen tai 
kaverin kanssa. 

Lisätietoja:
Ilmoittaudu mukaan 
kotitalousneuvoja 
Asta Asunmaalle 
p. 040 5929 226. 

Pelkkä maalaisjärki ei riitä yhdistyksen toimin-
nan pyörittämiseen: yhdistys on ns. juridinen 
yhteisö, jota koskee useat lait ja velvollisuudet. 
Jotta tietää miten asiat pitää tehdä, on hyvä ha-
kea itselleen oppia. Sitä saa mm. Eteläpohjalai-
set kylät ry:n koulutuksista (www.epk.fi), Poh-
janmaan Liikunta ja Urheilu ry:n koulutuksista  
(www.plu.fi) ja Leader-ryhmissä toimivilta kylä-
asiamiehiltä www.uhoo.fi. Voitte myös tilata al-
lekirjoittaneen järjestötohtorointikäynnille pohti-
maan pulmianne. Osaamista järjestötoimintaan!

Terhi Välisalo 
p. 0400-463129 

2011 
JOULUISET MAALAISMARKKINAT 
järjestetään Seinäjoen Torikeskuksessa  
10.-11.12.2011. Tiedustelut ja varaukset  
Tuula Perälä 040-7063386. 

YÖ-RISTEILY on Etelä- ja Keski-Pohjanmaan 
Maa- ja kotitalousnaisten yhteinen virkistys- ja 
opintomatka Tallinnaan 16.-18.12. Ohjelmassa mm. 
joulushoppausta ja Yö-yhtyeen kiertuekonsertti. 

JÄSENHANKINTA KAMPANJA  
Etelä-Pohjanmaalla kestää 2011 loppuun 
saakka. Prosentuaalisesti eniten naisjäseniä 
kerännyt jäsenyhdistys/osasto voittaa Emännän 
tuunauskurssin.

2012 
MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN 
SEUTUTAPAAMISET puheenjohtajille 
ja sihteereille järjestetään tammikuussa. 
Tapahtumat ovat samansisältöisiä, joten voit 
valita sopivimman paikan ja ajankohdan: 
- ke 11.1. Seinäjoki 
- to 12.1. Järviseutu 
- ti 17.1. Kuusiokunnat 
- ke 18.1. Suupohja 
- to 19.1. Kyrönmaa 
- ke 25.1. Härmänmaa

EMÄNNÄN TUUNAUSKURSSIN 
voi tilata talvikaudella 2011-2012 omalle 
järjestölle tai vaikka työporukalle.  
Kysy lisää Jani Pitkärannalta: 040-8682434. 

Lisätietoa tapahtumista www.proagria.fi/
ep/naiset tai Terhi Välisalo 0400-463129. 

Yhdistystoimija: 

HAE OPPIA JA TUKEA!
Maa- ja kotitalousnaisten 
tapahtumakalenteri
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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 Toni  Tuomela ......................................................... 040 686 0559
- *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
- Kotieläinagrologi 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
- Kotieläinagrologi Satu Pärnänen  ...................................................................  040 672 4567 
- 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                                     
- 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

   

HISTORIA YHTEYSTIEDOT

ProAgria Spv-, Tili- ja Yrityspalvelut
- Palvelupäällikkö Timo Pajula ............................. 040 503 2650
- Omistajanvaihdosasiantuntija Unto Kangas ........ 040 766 7598
- Talousagronomi Samuli Lampinen ......................040 526 0147
(sukupolvenvaihdokset)
- Talousagronomi Olavi Kuja-Lipasti ......................040 127 2420
 (SPV, Tilipalvelut, Kauhajoki)
- Talousagrologi Seija Yli-Hukkala ........................040 580 2258
 (Tilipalvelut, Seinäjoki)
- Talousagrologi Sanna Takala ...............................040 554 2669
  (Tilipalvelut, Alajärvi)
- Tradenomi Kaija Autio.........................................040 139 5597
 (Tilipalvelut, Kauhava)
- Yritysasiantuntija Kari Kallioniemi ...................... 0400 267 384
- Talousagrologi Satu Kallioniemi ..........................040 848 7759
(yritys- ja tilipalvelut)

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
             
ProAgria Etelä-Pohjanmaan palvelupisteet maakunnassa:
Seinäjoki, Huhtalantie 2 (Elinkeinotalo)
Alajärvi, Kauppakatu 26
Kauhava, Kauppatie 109 (Yrittäjäopisto)
Suupohja, Puistotie 40 (Ykköskulma), Kauhajoki

*=viljelysuunnitelman laatija

www.proagria.fi/epHistoriallista 
sillisalaattia 
JOULUPÖYTÄÄN
Kaisa Viitala
ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Joulunvietto on ollut 
aina tärkeä suoma-
laisen talven valo-
pilkku, mutta juhlan 
valmistelut ovat olleet 
erityisesti naisväkeä 
työllistäviä. Niinpä 
maanviljelysseuran  
arkistoista löyty-
vät jouluun liittyvät 
lähteet koskevat juuri 
naisia. Jouluun rau-
hoitutaan niissä  
hyvän aterian ja 
mukavan lukemisen 
parissa.

P arhaimmat tar-
jottavat jouluksi 
saa itse leipo-
malla, mihin 
oppia tarjosivat 

maanviljelysseuran kiertävät 
kotitalouskurssit 1900-luvun 
alussa. Jouluherkut olivat var-
masti mielessä, kun kuittien 
mukaan marraskuussa 1906 
Ylistaron kurssille haettiin 
osuuskaupasta mm. riisiryy-
niä, kanelia, kardemummaa, 
aniksia, fenkolia, kaakaota ja 
luumuja. Alahärmän osuus-
kaupasta taas ostettiin jou-
lukuun kurssille rusinoita, 
väskynöitä (sekahedelmiä), 
nisujauhoja ja livekalaa. 

Kaikilla meillä ei kuiten-
kaan ole taitoa tai aikaa tehdä 
kaikkea itse. Onneksi joulu-
kuussa 1934 eteläpohjalaiset 
maatalousnaiset järjestivät 
ensimmäiset yhteiset joulu-
myyjäiset Seinäjoella Rauta-
tieläisten talolla, jonka me ny-
kypäivän ihmiset tunnemme 
hotelli-ravintola Almana. 

”Tänne tuovat emännät 
myytäväksi erilaisia säilyk-
keitä, puutarhatuotteita, ruo-
kavalmisteita, sellaisia kuin 
juustoja, paine- ja kääresyltty-
jä, keitettyä kieltä, makkaraa, 

kinkkuja, ehkäpä kaalikää-
ryleitä ja paistettuja kanojakin 
y.m.”, kerrottiin tiedotteessa, 
joka maanviljelysseurasta lä-
hetettiin lehdistölle.

”Leipomatuotteita tulee 
kaupan varmasti runsaasti ja 
hyvää, varsinkin ruokaleipää, 
mutta myös erilaisia korppu-
ja, pikkuleipiä, kaakkuja j.n.e. 
Käsityöt kuuluvat ilman muu-
ta myyjäistavaroihin, mutta 
koetetaan näissä myyjäisissä 
keskittyä vain käytännön kä-
sitöihin sellaisiin kuin pyyhe-
liinat, pikkulapsen vaatteet, 
villasukat ja -lapaset, koto-
nakehrätty villalanka, kodin-
hoidolliset käsityöt t.s. pöly-
pyyhkeet, puunkantovaatteet, 
pyykkipussit ja -esiliinat j.n.e., 
mutta on siellä myytävänä 

myös erilaisia kudontatöi-
täkin. Ja varmasti on maa-
talousnaisten keskuudessa 
mehiläistenkin hoitajia niin, 
että myyjäispaikalta saa ostaa 
hunajaakin.” Ostajia kehotet-
tiin tulemaan paikalle kohta 
aamusta, koska iltapäivällä 
myytäisiin ehkä jo ei-oota.

Aterian jälkeen on mukava 
lueskella vähän. Jälleen jou-
luksi 1938 ilmestyi Maatalo-
usnaisten Keskusjohtokunnan 
toimittama Maan Joulu. Leh-
teen olivat kirjoittaneet mm. 
Kersti Bergroth, Urho Karhu-
mäki, Jalmari Sauli ja Oiva 
Paloheimo, ja ”taiteellisesta 
puolesta ovat huolehtineet 
taiteilijat Martta Vendelin, 
Jaatinen ja Räisänen.” Etelä-
Pohjanmaan maatalousnaisten 

konsulentti Onerva Pättinie-
mi vakuutti lehdistötiedot-
teessaan, että Maan Joulu oli 
paitsi maatalousnaisten oma 
joululehti, myös erinomaisen 
sopivaa miesten, nuorten ja 
lasten luettavaksi.

Joulun rauha laskeutui myös 
maanviljelyskoteihin.

Kirjoittaja Kaisa 
Viitala tekee ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan 
ja sen edeltäjien 
150-vuotishistoriaa,
 joka ilmestyy syksyllä 
2013. 

Seuraa kirjan syntyä 
blogissa: http://
blogit.proagria.fi/ep/
maamiesseuraan/  

Itua-lehti uudistuu
Miia Lenkkeri
tiedottaja

K ädessäsi on vuoden 
2011 viimeinen itua-
lehti. Lehti jää tämän 

näköisenä historiansa viimei-
seksi, sillä vuoden 2012 alus-
ta alkaen itua ilmestyy uuden 
näköisenä. Sen voimme jo 
tässä vaiheessa luvata, että 
lehden jutut pysyvät edelleen 
helppolukuisina ja lukijaa 
sisällöllään parhaalla mah-
dollisella tavalla palvelevina. 
Lehden paperi pysyy myös 

samana, helposti kierrätettä-
vänä ja uudelleen hyötykäy-
tettävänä. Muutoksia teemme 
kuitenkin lehden ulkoasuun 
ja vähän jopa lehden kokoon.

itua-lehti on ilmestynyt en-
si kerran alkuvuonna 2008. 
Sitä ennen asiakaslehtem-
me ilmestyi vain yleisellä 
ja pitkällä nimellä ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan jäsenlehti.  

Toiveesi lehden 
muutostöihin voit 
lähettää osoitteeseen 
itua@proagria.fi.

Sarka-messut jälleen 
Seinäjoki Areenassa 
P roAgria Etelä-Pohjan-

maa on tuttuun tapaan 
mukana Sarka-messuil-

la. Maatilarakentamiseen, met-
sään ja energiaan keskittyvät 
messut järjestetään Seinäjoki 

Areenassa helmikuun ensim-
mäisenä viikonloppuna. Suo-
men Ayrshirekasvattajien yh-
distys järjestää Sarkamessujen 
yhteydessä Ayrshire-rodun 
vuosinäyttelyn Ayrshire 

Winter Show 2012. Messuilla 
nähdään myös Hereford-rodun 
näyttely Hereford Show 2012.  
Messuasiaa lisää vuo-
den 2012 ensimmäisessä 
itua-lehdessä.

 

Sarka-messut. ProAgria Etelä-Pohjanmaa näyttäytyy kattavasti vuoden 2012 Sarka-messuilla.
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NAVETAN RUSTOO ON VALMIS: 
Keisalan uusi pihattonavetta

ESITTELYSSÄ EKOTEHOKKAITA RATKAISUJA NAVETTAAN!
 ,00.61-11 ollek 1102.11.62 al tevo temiova natevaN

ÄSYÖT ,alotiR 04636 ,34 eitneämnalutiK

Maatilan ekotehokkuus -hanke

Ruokintasuunnitelma on nyt 
ajankohtaista

T ämän syksyn aikana 
on havaittu viljoissa 
alhaisia ja epätasai-

sia hehtolitrapainoja, sen 
takia on tärkeää analysoida 
sikojen ruokintaan käytet-
tävät viljat. Vilja-analyysit 
auttavat tekemään tarkem-
man ruokintasuunnitel-
man sikaryhmille, jolloin 
saadaan optimoitua viljan 
ja ostorehujen käyttö. 
Mikäli tila on valinnut eläin-
ten hyvinvointituen, ruo-
kintasuunnitelman on olta-
va ajan tasalla. Myös uuden 
terveydenhuoltokäynnin 

yhteydessä eläinlääkäri 
kiinnittää entistä enemmän 
huomiota sikojen kuntoluo-
kitukseen. Ruokintasuunni-
telman avulla varmistetaan 
optimaalinen ruokinta ja 
sikojen tasaiset kuntoluokat.     
 
LISÄTIETOJA: 
Johanna Sippola, 
p. 0400 624 448, 
johanna.sippola@
proagria.fi; 
Maija Yliaho, 
p. 040 529 0832
maija.yliaho@proagria.fi 



Auto-Krossi II       Krono 135 Top       Farmarin 
• Hyvän säilörehun varma-      • Tasapainoinen ja         Lypsykivennäinen
   toiminen  täydentäjä           monipuolinen puoli-     • Täyskivennäinen lypsy-
• Monipuolinen lypsättävä       tiiviste            lehmille ympärivuotiseen 
   koostumus              käyttöön
• Runsaasti E-vitamiinia

LIsätietoja myyjältäsi Agrimarketista tai osoitteista:
www.suomenrehu.fi , www.agrimarket.fi , www.farmit.fi 

Virtaa lehmälle - maitoa tankkiin

Lämmitysöljyä 
omakotitaloihin ja 
kiinteistöille.
Moottoripolttoöljyä 
koneisiin.

EEPEEN LÄMPÖPALVELU P. 010 76 49600  
TAI LÄHIN AGRIMARKET!

Toimitukset nopeasti ja edullisesti!
SOITA JA TILAA SEKÄ TARKISTA 
PÄIVÄN HINTA MYYJÄLTÄMME!

HELSINKI - TUKHOLMA - HELSINKI
• Korkeatasoisia seminaareja
• Laajat messuosastot
• Hyvinvointia ja iloista mieltä
• Tanssilattialla viihdyttää Neljänsuora
• Päiväretkiä Tukholmassa
• Lapsille omaa ohjelmaa
Varaa oma matkasi Matkavekan toimis-
tosta puh. 020 120 4000, Ryhmät puh. 020 
120 4090 tai netistä: www.matkavekka.fi /
erikoislahdot. Matkavekan palvelumaksu 
12 €/varaus (ei koske ryhmiä).

ProAgria Keski-Pohjanmaa ry
Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset
Keski-Pohjanmaan Kalatalouskeskus 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta  
asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme!

www.proagria.fi/kp 
www.maajakotitalousnaiset.fi

ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 
laatujärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti. 
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SERTIFIOITU
ORGANISAATIO

ISO 9001

Rauhallista joulua! 
Onnea vuodelle 2012!

Kuluneesta vuodesta kiittäen:
ProAgria Etelä-Pohjanmaa

www.proagria.fi/ep


