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otieläintilojen rakenne muuttuu voimak-

kaasti ja nopeasti. Tekniikka mahdollistaa 
kokoluokaltaan sellaiset navetat ja sika-
lat, joista runsas 10 vuotta sitten kukaan 
ei juuri uskaltanut sanoa ääneenkään. 
EU-ajan ensimmäisenä vuosikymmenenä 

Etelä-Pohjanmaalla investoitiin innokkaasti sikaloihin, 
siipikarjatuotantoon ja navetoihin. Nyt halukkuus on 
vähäistä. Lihantuotannon heikko kannattavuus selittää 
näiden tuotantosuuntien mielialat. Maidolla tilanne on 
toinen. Suomalainen maidonjalostus on onnistunut pi-
tämään hintatason vuosikymmeniä muuta Eurooppaa 
korkeampana. Tämä seikka sekä tilan johtaminen, on-
nistuneet ratkaisut investoinneissa ja tuotannon kehit-
täminen ovat yhdessä aikaansaaneet myös menestyviä 
maitotiloja, vaikka niistä vähemmän puhutaan.

Luopuminen kotieläintuotannosta jatkuu vähintään en-
tisellä tahdilla. Yhdessä alhaisen investointihalukkuuden 
kanssa edessä on tuotannon väheneminen.  Takavuosien 
investointi-innostukseen nähden on varmaan yllättävä tie-
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to, että tänään Etelä-Pohjanmaalla maidontuotannon vä-
heneminen on lähes suurinta koko maassa. Luopuminen 
kotieläintuotannosta on erityisen suurta sukupolvenvaih-
dostilanteissa.  Nuori polvi ei ole valmis aiemman suku-
polven elämään. Vaikka lomitus on Suomessa hoidettu 
paremmin kuin muualla Euroopassa, niin silti sitovuus 
taitaa olla merkittävämpiä esteitä kotieläintuotantoti-
lana jatkumiselle.  Tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja koti-
eläinyrittämiseen.

Isompi investointi kotieläintilalla on mittava haaste.  Kor-
kealle on hattua aiheestakin syytä nostaa kaikille inves-
toijille hankkeen johtamisesta, kustannusten hallinnasta, 
talouden hoitamisesta ja tuotannon kehittämisestä. 
Riskit kuitenkin kasvavat yhä merkittävimmiksi henkilö-
kohtaisella tasolla, jota harvoin tapaa muussa yritystoi-
minnassa. 

Sen sijaan, että katsomme taaksepäin, miten asiat ovat 
nopeasti muuttuneet, meidän pitäisi pystyä ennakko-
luulottomampiin ratkaisuihin tulevaisuutta kohti.  Esim. 
vielä kymmenen vuotta sitten saatettiin juuttua keskus-
telemaan perheviljelmästä tavalla, jossa ajatusrakenne 
kumpusi 50-luvun todellisuudesta. Olisiko nyt aika miet-
tiä, minkälaista uutta liiketoimintamallia suomalainen 
kotieläintuotanto tarvitsee?  Urakointi on otettu jo päi-
vänselväksi osaratkaisuksi lisääntyviin työsuorituksiin ja 
investointien parempaan hallintaan. Monilla tiloilla ul-
kopuolisen työntekijän palkkaaminen tuo samoin helpo-
tusta  sidonnaisuuteen ja alentaa riskiä. Onko seuraava 
isompi loikka selvittää useamman tilan yhteisen erillisen 
kotieläinyrityksen toteuttamista myös maidontuotannossa?  

p.s. Farmari 2013 ‑näyttelyssä jaetaan taas sukutilatunnuksia.
Tarkemmat hakuohjeet seuraavassa Itua‑lehdessä.
Lisätietoja: kaisa.viitala@proagria.fi tai p. 040 680 3418. 
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os puhutaan tasa-
arvosta työelämäs-
sä, Pohjanmaa on 
vanhastaan maan 
edistyksellisin alue. 
Täällä naisten vas-
tuulla olivat kodin 

ja karjan lisäksi monesti myös 
peltotyöt miesten ollessa soti-
massa, kalastamassa tai poltta-
massa tervaa.  

Niinpä naiset olivat mu-
kana maanviljelysseuran 
toiminnassa alusta lähtien, 
käytännössä vuosittaisen 

kesäkokouksen näyttelyiden, 
kilpailuiden ja koristeluiden 
kautta. Jäseninä oli vain yk-
sittäisiä naisia, ensimmäise-
nä luettelossa heti 1863 – 65 
Vähänkyrön kohdalla ”Eriks-
berg, Kaisa, talollinen”. Nimi-
ke on outo naiselle, mutta Kai-
sa saattoi olla leski ja hallita 
omaisuuttaan. 

Maanviljelysseuran suh-
tautuminen naisiin oli ai-
kaansa nähden modernia: 
jo varhaisessa vaihees-
sa näille tarjottiin työtä ja 

koulutusmahdollisuuksia. 
Kun paikallisia maamiesseu-
roja perustettiin vuodesta 
1899 alkaen, monet järjes-
tivät ensiksi ruuanlaitto- ja 
puutarhakurssit.  

martta vai 

maatalousnainen?

Suomen ensimmäiset maa-
miesseurojen naisosastot 
perustettiin Keski-Suomeen 
1902. Etelä-Pohjanmaalla nai-
sia liittyi jo vilkkaasti jäsenik-
si, mutta heihin kiinnitettiin 

huomiota vasta vuosikym-
mentä myöhemmin mureh-
dittaessa seuratoiminnan 
hiljenemistä. 

Huhtikuussa 1912 oli Ku-
rikan keskustelukokoukseen 
kutsuttu naistoiminnan alus-
tajaksi Martta-yhdistyksen ak-
tiivi, everstinna Alma Forstén. 
Hänen lisäkseen keskustelussa 
esiintyi lähinnä miehiä, vain 
rouva Edla Mannila pyysi 
puheenvuoron ja kertoi kau-
hajokelaisnaisten yhteistyöstä 
munanmyyntiosuuskunnassa 
ja siipikarjanhoidossa. 

Ajatus naisten järjestäyty-
misestä herätti ristiriitoja sekä 
itsessään että muotonsa suh-
teen. Joku jopa pelkäsi ”mies-
ten lisäävän naisten ennestään-
kin raskasta taakkaa, jos naisia 
aletaan vielä vetää toimintaan 
maatalousjärjestöissä”. Pu-
heenjohtaja Edvard Björken-
heim suositteli järjestäytymistä 
Martta-yhdistyksinä, enemmis-
tö itsenäisinä naisosastoina. 

Jo ennen periaatepäätöstä 
perustettiin Vöyrin–Ylihär-
män maamiesseuran naisosas-
to marraskuussa 1912, ja jat-
koa seurasi. Omasta halustaan 
naiset järjestäytyivät maamies-
seurojen yhteydessä, eivät 
marttoina, kuten Itä-Suomessa 
ja ruotsinkielisellä alueella.

Alkuvaiheessa naisosastot 
toimivat ilman kattojärjestöä, 
eikä niitä aina mainittu maa-
miesseurojen vuosikertomuk-
sissa. Piirijohtokunnan perus-
taminen onkin sitten jo toinen 
tarina, josta lisää seuraavassa 
numerossa.  

Kirjoittaja tekee ProAgria 

Etelä-Pohjanmaan ja sen  

edeltäjien 150-vuotishistoriaa,  

joka ilmestyy syksyllä 2013.

Seuraa kirjan syntyä blogissa:  

blogit.proagria.fi/ep/maamiesseuraan/

Kohti naistEn järjEstöä

kaisa viitala

historiantutkija

Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaiset viettävät 100-vuotisjuh-
laansa kutsutilaisuutena Pakan kylätalolla Ylihärmässä 10.11.2012. 
Tuolloin on päivälleen vuosisata maakunnan ensimmäisen nais-
osaston perustamisesta Vöyrin–Ylihärmän maamiesseuraan. 
Ennen sitä naiset olivat kulkeneet pitkän tien. 

ruoanlaittokurssit lapuan ruhassa maaliskuussa 1912  Sekä maanviljelysseura että 
sen paikallisosastot järjestivät aktiivisesti ruuanlaitto- ja puutarhakursseja naisille jo ennen 
maatalousnaisten järjestön syntymistä. Kuvassa: Mari Väänänen, Saimi Takala, Fanni Koskela, 
Elmi Eskola, Ida Tervasmäki, Ida Huhtamäki, Elin Talvitie, Tyyne Muilu, Anna Jaskari, Milja 
Vartio, Sofia Jaskari, Maiju Rinkineva, Maiju Kiviniemi, Impi Salo, Anni Kauppila, Liisa Saari-
koski, Maiju Koksi ja Fiia Kontula.

J

Sata vuotta sitten ensimmäisten maatalousnaisten osastojen 
perustamisen aikoihin leivottiin innokkaasti naurisleipää. 
Nykyisin se kantaakin Etelä-Pohjanmaan maakuntaleivän titte-
liä. Naurisleipä on ajankohtainen herkku, jota kannattaa kokeil-
la. Parhaimmillaan se on heti lämpimänä voin kanssa syötynä.

750 g   naurihia 
½ l        vettä
1,5 tl    suolaa

Naurihit kuoritahan ja pienistetähän palooksi. Keitetetähän 
vetes pehemoosiksi ja tömpätähän (soseutetahan) keitinliemes 
hyvin. Annetahan tömpätyn survoksen jähtyä halooseksi. Lisä-
tähän vetehen liotettu hiiva ja sitte suola. Seatahan hyvin. Sot-
ketahan jauhot sekaasin. Teherähän taikinasta pieniä emooksia 
ja leivotahan ne ohkaasiksi leiviksi (1-1,5 cm) Pistellähän leivät 
ja paistetahan heti kuumas uunis. (250 C). Tarjotahan lämpöö-
senä voin kans.  

Perinteistä naurisleipää

 anna-liisa saari 
kotitalousneuvoja

25 g     hiivaa
½ kg    ohorajauhoja (osan voi korvata
             vehenä‑ ja ruisjauhoilla)

S einäjoella järjes-
tettävä Farmari  
2013 on tuttuja 
elementtejä täyn-
nä: tapahtuman 

konekentästä tulee runsas 
ja monipuolinen, kotieläin-
osasto  esittelee komeimmat 
eläinyksilöt ja tarjoaa ajan-
kohtaista ammattiasiaa. Kai-
ken kaikkiaan ruoka ja sen 
tuottaminen on näkyvässä 
roolissa Farmarissa.

ProAgria Etelä-Pohjanmaa 

juhlii vuonna 2013 pitkää 
150-vuotista taivaltaan. On-
kin hieno juttu, että koko 
maakunnan yhteinen ponnis-
tus, Farmari, saadaan juhla-
vuonna järjestää nimenomaan 
Etelä-Pohjanmaalla. Eteläpoh-
jalaisten järjestämät maatalo-
usnäyttelyt ovat olleet kautta 
aikojen onnistuneita tapahtu-
mia. Laittakaapa Farmari jo 
kalenteriinne ja kirjatkaa se 
yhdistyksenne toimintasuun-
nitelmaan vuodelle 2013.

Tervetuloa Farmariin vanho-
jen koneiden harrastajat, eläin-
ten esittelijät, käsityöyrittäjät 
ja kaikki elinvoimaisen maa-
seudun toimijat!

Lähestyvän näyttelyn 
kunniaksi keräämme yh-
teen maatalousnäyttely-
muistoja eteläpohjalaisista 
maatalousnäyttelyistä. 

kerrothan meille  omat 

parhaat näyttelymuistosi : 

www.farmari.net 

Farmari on Kohta 
taas sEinäjoElla!
Niin ne vuodet vierivät. Juurihan oli kesä 2006 ja helteinen 
Seinäjoen Farmari. Tuolloin tapahtuma keräsi kävijöitä yhteensä 
100.000. Kesälle 2013 toivomme yhtä komeaa tapahtumasäätä. 

KO
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R
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— järjestetään seinäjoella 

3. – 6 .heinäkuuta 2013 seinäjoki 

areenan ympäristössä. Huomaa 
viikonpäivät: Tällä kertaa Farmari valtaa 
Seinäjoen keskiviikosta lauantaihin 
viikkoa ennen Tangomarkkinoita. 
— näyttelyalueena on jo aiemmista 
näyttelyistä tuttu ja erinomaiseksi todettu 
Seinäjoki Areenan ja Urheilutalon 
vihreä alue hyvine sisätiloineen. Jo 
nyt näytteilleasettajat ovat olleet hyvin 
kiinnostuneita Farmaria kohtaan. 
— Farmari on nyt toisen kerran 

keskellä kesää. Satakunnassa Farmari 
järjestettiin kesällä 2011 myös heinäkuussa. 
Aiemmin Farmari on perinteisesti ollut 
elokuun alussa.

KuiNKA voit itsE osAllistuA 
FArmAriiN? 
— tervetuloa talkootöihin! Tarjolla on 
kökkätyömahdollisuuksia niin yhdistyksille, 
seuroille kuin yksityishenkilöillekin. 
Työtehtäviä on aina vasaran napsutuksesta 
ruokahuoltoon. Seuraa itua-lehdestä sekä 
kotisivuiltamme ilmoittelua asiasta.
— tervetuloa mukaan Farmari-humuun 

jo nyt! Farmarin ennakkohumuun voit 
jo nyt hypätä mukaan kotisivuillamme 
www.farmari.net sekä Farmarin facebook-
ryhmässä.
— tervetuloa asiakkaaksi Farmariin! 

Farmari Seinäjoella on tapahtuma joka 
tarjoaa jokaiselle jotakin. Erityisesti 
ammattilaiset on otettu tapahtumassa hyvin 
huomioon. Farmari 2013 pitää kuitenkin 
huolen siitä, että kaikille perheenjäsenille on 
tapahtumassa katsottavaa ja koettavaa. 

MAA- JA KOTITALOUSNAISET 100 VUOTTA 
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M inisteriön 
e s i t y k -
sen mu-
kaan ensi 
v u o d e n 

alusta luopumistuki lisämaa-
kaupoissa loppuu ja jatkajan 
yrittäjätulovaatimus nousee. 
Vuoden 2014 alusta luopu-
misikä nousee 59 vuoteen 
lähisukulaisten välisissä 
luovutuksissa.

Nykyisten ehtojen mukaan 
viljelijä voi saada luopumistu-
en 56-vuotiaana luovuttamalla 
maatilan sukupolvenvaihdok-
sella lähisukulaiselle.  Maati-
lan voi luovuttaa myös vieraal-
le joko kokonaisena tai pellot 
lisämaiksi. Vieraalle luovutet-
taessa ikäraja on 60 vuotta. 

muutoksia ehtoihin?

Valtion säästöpaineiden al-
la luopumistuen ehtoihin on 
esitetty muutoksia.  Peltojen 
luovutus lisämaaksi vieraalle 
ei enää ensi vuoden alusta läh-
tien jätetyissä hakemuksissa 
oikeuttaisi luopumistukeen. 
Lisämaaluovutus on kuitenkin 

mahdollinen tilanpidon jo 
aloittaneelle lähisukulaiselle, 
joka on saanut nuoren vilje-
lijän aloitustukea. Koko tilan 
luovuttaminen vieraalle on 
mahdollista, kun luopuja on 
täyttänyt 60 vuotta.

Lähisukulaiselle luovutetta-
essa nykyistä ikärajaa esitetään 
nostettavaksi 59 vuoteen. Uu-
si ikäraja koskee hakemuksia, 
jotka on tehty 1.1.2014 alkaen. 
Kun luopumistukea voi ensi 
vuoden alusta lähtien hakea 
jo kahta vuotta ennen luopu-
misiän täyttymistä, voivat ensi 
vuonna luopumistukea hakea 
54 vuotta täyttävät (vuonna 
1959 syntyneet). Melan en-
nakkopäätös on puolestaan 
voimassa vuoden, jona aikana 
tilasta on luovuttava. Luopu-
mistukea alkaa kuitenkin saa-
da vasta, kun ikäraja täyttyy.

tulovaatimuksen nosto

Sukupolvenvaihdoksella siir-
tyvän maatilan elinkelpoi-
suusvaatimus on niin ikään ki-
ristymässä. Ensi vuoden alusta 
tilalta on saatava yrittäjätuloa 

vähintään 15.000 euroa. Pois-
ton määrä on laskelmassa olta-
va vähintään 5.000 euroa. Yrit-
täjätulovaatimuksen nosto voi 
pudottaa pieniä viljatiloja ja 
karjasta sukupolvenvaihdok-
sen yhteydessä luopuvia tiloja 
luopumistuen ulkopuolelle.

luopumistukea

Luopumistukea on aina haet-
tava luonnoskauppakirjalla. 
Sukupolvenvaihdoksen selvit-
tämistä ja ennakkopäätöksen 
hakua kannattaa kiirehtiä en-
nen muutosten voimaantuloa. 
Hakemukset on syytä tehdä 
viimeistään ensi vuonna kai-
killa niillä tiloilla, joilla suku-
polvenvaihdos on mahdolli-
nen parin lähivuoden aikana. 

Tilusjärjestelyt ja sukupol-
venvaihdos -hankkeessa olem-
me tehneet oppaan sukupol-
venvaihdoksista. Oppaan voit 
ladata kotisivuiltamme. 

olavi kuja -lipasti

talousagronomi

Proagrian tilipalvelun avulla 
saat aikaa olennaiseen

lAAtuPässEjä huutoKAuPoissA

sUKUPolvEnvaihdoKsiin 
tUlossa mUUtoKsia
Maatilojen sukupolvenvaihdoksiin tulee muutoksia, 
kun luopumistuen ehtoja muutetaan.

A
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KO
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proagria tilipalveluista saat koko ProAgria verkoston osaamisen käyttöösi. 

Y rityksen johtamiseen 
tarvitaan aikaa. Am-
mattimaisesti hoidet-

tujen maatilojen ja maaseu-
tuyritysten vetäjille ei enää 
riitä, että kirjanpito on tehty 
ja veroilmoitus jätetty, vaan 
tuloksesta ja sen kehittymi-
sestä ollaan kiinnostuneita ja 
yrityksen taloudellista tilan-
netta pyritään parantamaan. 
ProAgrian Tilipalvelut on 
palvelumme, joka yhdistää 
uudella, ennakoivalla tavalla 
talouden luvut, tuotannon ke-
hittämisen ja asiantuntijoiden 
tuen.

osaajien verkosto tukenasi

ProAgria Tilipalvelut on Pro-
Agrian keskusten muodosta-
ma verkosto, joka koostuu ta-
louden, taloushallinnon sekä 
yrittämisen ja maatalouden 
ammattilaista. Näiden osaaji-
en yhteistyönä syntyy uuden-
lainen palvelu, joka yhdistää 
talouden, tuotannon ja johta-
misen. Tämän verkoston kaut-
ta kaikki yritysmuodot, verola-
jit ja tuotannon erityispiirteet 
ovat hallinnassa. Asiantunti-
joiden erityisosaamista ovat 
maaseudun toimialat, kuten 
maatalous, matkailu- ja ra-
vitsemispalvelut, elintarvik-
keiden valmistus, hevosala, 
urakointi, palveluyritykset, 
metalli- ja puuala sekä bio-
energiaan liittyvä yrittäjyys.

ProAgria Tilipalvelut on 
luotettava kumppani, jolta saa 
apua myös yllättävissä tilan-
teissa ja uusissa haasteissa. 
Erityistilanteissa, kuten uu-
den liiketoiminnan suunnit-
telu, yrityksen perustaminen, 
investointien suunnittelu, 

toiminnan ylösnostaminen 
sekä kehittäminen, saat apua 
huippuammattilaisilta, joil-
ta tekeminen sujuu myös 
käytännössä. 

mistä li ikkeelle?

Liikkeelle kannattaa lähteä 
kirjanpidon pitämisestä ajan 
tasalla. Kirjapito kannattaa 
ulkoistaa asiantunteville ja te-
hokkaille asiantuntijoille, jos 
sitä ei ehdi itse huolellisesti 
hoitaa. Ajantasainen kirjanpi-
to antaa jatkuvaa tietoa siitä, 
mikä on yrityksen taloudel-
linen tilanne ja näitä lukuja 
analysoimalla saadaan kehi-
tyskohteet esille. Asiantunti-
joiden avulla päästään talou-
den tunnusluvuista käytännön 
toiminnan kehittämiseen.

Uutena, ennakoivana asi-
ana kauttamme on mahdol-
lista tehdä budjetointi ja sen 
seuranta. Budjetoinnin avulla 
pystytään seuraamaan tarkem-
min, mitkä ovat yrityksen tu-
lot ja menot sekä toteutuuko 

talous ennakoidusti. ProAgria 
Tilipalveluihin kuuluu osa-
na säännöllinen raportointi 
ja aktiivinen yhteydenpito 
asiakkaisiin. Raportit saat no-
peasti ja helposti käyttöösi. 
Raporttien analysoinnin voit 
tehdä yhdessä asiantuntijoi-
den kanssa.

asioi myös sähköisesti 

ProAgrian Tilipalvelut toimii 
paikallisesti ja on muodostu-
nut tutuista henkilöistä, jotka 
palvelevat ProAgria keskus-
ten toimistoilla. Verkosto ja 
palvelut ovat saatavilla myös 
sähköisesti eli välimatkoilla ei 
ole väliä. 

Yhteydenpitoon tarvit-
set toimivan nettiyhteyden, 
mikrofonilliset kuulokkeet ja 
sähköpostin. Raportit saat so-
vitusti sähköpostiin ja niiden 
purun tarvittaessa nykyaikai-
sesti nettipalaverin kautta asi-
antuntijan kanssa.  

 

proagria tilipalvelut

M yöhäinen kevät 
ja sateinen kesä 
ovat aiheuttaneet 

harmaita hiuksia monille 
viljelijöille. Itämättömien 
laikkujen lisäksi pelloilla on 
kosteita kohtia jotka eivät 
kanna työkoneita lainkaan. 
Lisäksi kosteilla paikoilla 
tulee vastaan ongelmat maan 
tiivistymisen kanssa. Viljeli-
jöillä onkin monta syytä sa-
laojittaa peltojaan tai täyden-
tää vanhaa huonosti toimi-
vaa salaojitusta. Nyt olisikin 
aika siirtää uuden traktorin 
tai kylvökoneen hankintaa ja 
satsata peltojen viljelykun-
toon. Salaojituksen kautta 
omiin peltoihin investoitu 
raha maksaa itsensä vuosien 
myötä takaisin. 

Salaojitukseen voi hakea 
valtion investointitukea, jos-
ta avustusta voidaan myöntää 
enintään 20 % ja korkotuki-
lainaa enintään 70 % hy-
väksytyistä kustannuksista. 
Tukea haetaan alueelliselta 
ELY – keskukselta, jonne 
tulee toimittaa hakemuksen 
mukana kustannusarvio ja 
salaojasuunnitelma. Salaoji-
tusta suunnitteleva maanvil-
jelijä voi ottaa yhteyttä Pro-
Agria Etelä-Pohjanmaan sa-
laojasuunnittelijoihin, jotka 
auttavat maankuivatukseen 
liittyvissä asioissa.  

olavi kuja -lipasti

talousagronomi

sAlAojituKsEEN iNvEstoiNtituKEA

V aikka useilla lammas-
tiloilla on siirrytty 
ympärivuotisiin ka-

ritsointeihin, edelleen ylei-
sin uuhien astutusaika on 
syksy.  Kun lampaat otetaan 
syksyllä sisälle laitumilta, on 
syytä käydä huolellisesti läpi 
uuhien kunto ja utareet. 

Siitospässejä kannattaa 
hankkia pässihuutokaupoista 
joita järjestetään syksyn 2012 
aikana kolme. Syyskuun 
alussa on Ilmajoella Lammas- 
ja vuohijalostuspäivillä, syys-
kuun lopussa Kaarinassa Päs-
si ja perusasiat -tapahtumassa 
ja marraskuussa Helsingissä 
Elma -messuilla. Laatupässin 
ostaminen kannattaa, koska 
pässi on niin sanotusti ”puoli 
katrasta”. 

Astutusryhmien suunnit-
telussa toimii hyvänä apuna 
WebLammas -ohjelman suku-
laisuustarkastus.  Sukutaulu 
-välilehdeltä valitaan pässi 
tilalla olevista, tai vaihto-
ehtoisesti kirjoitetaan ostet-
tavan pässin eu-tunnus ja 
painetaan hae. Ohjelma tuo 
vasemmalle puolelle pässin 
tiedot sukutauluun näkyviin 
ja uuhien kohdalla oikealla 
näkyy sukusiitosaste. Suku-
siitos asteeksi suositellaan 
alle 3%. 

apua ohjelman käyttöön  

saat kotieläinagrologi Elina 
Vainiolta tai Maatalouden 
Laskentakeskuksen asiakas-
palvelusta p. 09 -85665959.  

KoNEAgriA Kutsuu jyväsKylääN

S yksyn KoneAgria pi-
detään 24.-27.10.2012 
Jyväskylän Paviljon-

gissa. Luvassa on monipuo-
linen ammattilaisten tapah-
tuma, sillä kaikki näyttelytila 
ulkoalue mukaan lukien on 
myyty. KoneAgrian semi-
naarit täydentävät näyttelyn 
antia. Aiheina on mm. biota-
lous, maidontuotanto, eläin-
ten hyvinvointi, heinän- ja 
palkokasvien viljely sekä 
luonnonmukainen  tuotanto. 

Seminaareihin on näyttely-
vierailla vapaa pääsy.  

Näyttelyyn odotetaan 
runsaasti kävijöitä. Lähipy-
säköinnin lisäksi käyttöön 
otetaan ilmainen etäparkki 
Killerin raviradalla, mistä on 
kuljetus näyttelyalueelle.

KoneAgrian järjestävät Pro-
Agria Keski-Suomi ja ProAg-
ria Farma.

lisätietoja : 
www.koneagria.fi. 

ProAgriA tiliPAlvElut 
räätälöidääN tArPEidEN 
PErustEEllA..
•	 kattavista kirjanpitopalveluista 
•	 monipuolisista asiantuntijapalveluista 
•	 ennakoivista taloushallintopalveluista 
•	 sekä säännöllisestä raportoinnista

haluatko saada aikaa olennaiseen?

lue lisää palvelusta osoitteesta 

www.proagria.Fi/tilipalvelut. 

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

ElämyKsiä
läessä tule vastaan 

hetkiä,  jotka tietää muis-
tavansa aina. Se voi olla lyhyt 
välähdys, tai vaikka kokonainen 
päivä. Välähdyksistä tulee tarinoi-
ta muille kerrottaviksi. Osa väläh-
dyksistä on niin omia, ettei niistä 
kerrota kenellekään.

Minä muistan vuosien takaa sen 
silmänräpäyksen, jolloin tajusin 
Aino-tossujen heiluvan silmieni 
korkeudella. Huonojalkainen de-
mentikkomummani siinä kiipesi 
tikapuita ja reissu oli edennyt 
sutjakkaasti. Taisi olla jo alaspäin 
tulossa. Se oli kauhistuttava hetki, 
joka onneksi päättyi onnellisesti. 
Aivan erilaisen elämyksen olen 
saanut Lapuan kirkossa. Upea 
urkukonsertti oli juuri loppunut, 
kun väki nousi laulamaan körtti-
nuotilla Herraa hyvää kiittäkää. 
Vasta virren loputtua tajusin, et-
tä naamani oli märkä kyynelistä. 

Myöhemmin kuulin, että sellainen 
virsilaulu tilaisuuden päätteeksi 
on Lapualla tapana. Minulle se oli 
uutta.Viime kesänä hyviä ja huo-
noja elämyksiä tarjosi tuttu joki. 
Pohjapato ei juuri erottunut, vesi 
sen molemmin puolin oli melkein 
samalla korkeudella. En muista 
tekoaltaan rakentamisen jälkeen 
nähneeni vettä kesällä niin korke-
alla. Rauhallisen uoman virta oli 
epätavallisen voimakas. Meillä 
töyräät riittivät, kaikille ei käynyt 
yhtä hyvin. Katastrofituristeille ve-
si pellolla tarjoaa elämyksiä, joita 
sadon omistaja ei haluaisi tarjota.  

Perheen teini jakoi kesällä kanssa-
ni elämyksensä, joka on minulle 
niin tuttu ja tavallinen, että en 
ole osannut siitä erikseen iloita. 
Kaupungissa asuvaa likkaa on 
opetettu, ettei pellolle mennä tal-
lomaan, jos siellä kasvaa jotakin. 
Nyt hänen vierailunsa osui viikolle, 

jolloin isovanhempien vuokralai-
nen oli saanut tuorerehunsa ajet-
tua, ja sängellä oli lupa liikkua. 
Ensin piti hämmästellä, että saa-
ko sinne tosiaan mennä. Sitten 
pitkäjalka juoksi pellolla ristiin 
rastiin, iloitsi taivaan korkeudesta 
ja maan avaruudesta. Että oli ti-
laa liikkua ja hengittää. Elämyksen 
antoi sininen taivas ja vihreä maa. 
Tiedän muistavani likan riemun 
jatkossa aina, kun tutulla pellolla 
kävelen.

Teinin siskojen kanssa jaoin elä-
myksen, jonka jälkeen he ainakin 
tietävät, että tädin keuhkot ovat 
hyvässä kunnossa. Otin vahingos-
sa paljaaseen käteeni puoliksi mä-
däntyneen hiirenraadon. Sellainen 
elämys nostaa kypsemmässäkin 
naisihmisessä pintaan varsin tyt-
tömäisiä piirteitä. 

nina harjunpää 

puheenvuoro - itua 3/2012

nina harjunpää on maaseutuperäinen kerrostaloasuja. 

hän työskentelee etelä -pohjanmaan korkeakouluyhdistyk-

sessä erikoissuunnittelijana epanet-verkostossa

e
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laihian lajikepäivä kiinnosti viljelijöitä.

Uudet kevätviljalajikkeet 
kiinnostavat

P roAgria Etelä-
P o h j a n m a a n 
h a l l i n n o i m a 
Kasvi-hanke jär-
jesti Pohjanmaan 

Lajike –päivän heinäkuun lo-
pussa Niemistön tilalla Lai-
hialla. Laihian lajikepäivässä 
oli esillä tutumpien lajikkei-
den lisäksi Etelä-Pohjanmaan 
oloihin soveltuvia kevätvil-
jojen uutuuslajikkeita. Kiin-
nostusta herättivät erityisesti 
uudet aikaiset lajikkeet kau-
ran, ohran ja kevätvehnän 
tuotantoon. 

Ohraruutujen äärellä kes-
kusteltiin lajikkeiden taudin-
kestävyydestä. Kuluneena 
kesänä tautipaine on ollut ko-
va, ja taudinkestävät lajikkeet 
kiinnostivatkin viljelijöitä. 

Lajikkeiden jalostuksessa tä-
hänkin kiinnitetään koko ajan 
erityistä huomiota, mikä nä-
kyy lajikkeiden parantuneena 
taudinkestävyytenä. 

puutosoireet

Kaurojen kohdalla keskustel-
tiin tämän kesän voimakkais-
ta mangaaninpuutosoireista. 
Kun maan pH on korkea, niin 
mangaanilisä kannattaa antaa 
rikkaruiskutuksen yhteydes-
sä. Myös punahomeet ja tok-
siinit puhututtivat. Puinnin 
viivästyminen saattaa nostaa 
jyvien toksiinipitoisuuksia, 
joten kaurallakaan puinnissa 
ei kannata viivytellä. 

Altian Koskenkorvan tehdas 
on siirtynyt tärkkelysohran ki-
vikuorintaan, joka edellyttää 

suurta jyväkokoa. Suuret jy-
vät myös sisältävät enemmän 
tärkkelystä. 

ruiskutuksella on väliä

Kasvinsuojeluruiskutukset ja 
niiden onnistuminen ovat ai-
na suuressa merkityksessä kun 
pyritään tuottamaan suuria ja 
laadukkaita satoja. Nykyisten 
ja uusien tulevien lajikkeiden 
koko satopotentiaali voidaan 
hyödyntää tasapainoisella lan-
noituksella ja onnistuneella 
kasvinsuojelulla.  Suutintyy-
pin valinnassa on aina otetta-
va huomioon torjuttava kohde; 
rikat, tuholaiset ja taudit sekä 
torjunta-aineiden liikkuminen 
kasvustossa. 

mikko kraatari

kasvintuotantoagrologi

lihANtuottAjA 
johtAjANA

hEvoosEllA vAAN

V ahvana hevosmaakuntana tunnettu Etelä-Pohjan-
maa saa lisäpotkua hevostalouteen Hevoosella vaan 
–koulutushankkeen myötä. 

•	 Tarjoamme	kaikentyyppisiä	 koulutuksia	 aina	harras-
tajista ammattilaisille, kertovat Nanne Korpivaara ja 
Susanna Hakkarainen.

•	 Kantavina	 teemoina	mainittakoon	hevosten	 ja	hevos-
ihmisten hyvinvointi, yrittäjätaidot, verkostoituminen, 
sekä alan imagon parantaminen. Aiheiden valinnassa 
on huomioitu HeKo –hankkeen aikana kerätyn pa-
lautteen lisäksi hevosalan yleinen kehitys  kasvavine 
haasteineen. 

Kouluttajina toimivat alan asiantuntijat. Yhteistyötä teh-
dään Etelä-Pohjanmaan hevosjalostusliiton lisäksi alueen 
ratsastusseurojen, yhdistysten ja hevosyrittäjien kanssa. 
Ympäri maakuntaa järjestettävien koulutustilaisuuksien pi-
tuudet vaihtelevat yhdestä illasta kolmeen päivään. Kukin 
osallistuja voi valita tarjolla olevista koulutuksista itselleen 
sopivimmat tilaisuudet.  Lyhytkurssien lisäksi hankkeen ai-
kana järjestetään opintomatkoja  koti- ja ulkomaille. 

Hankkeen toteutusaikataulu on 1.7.2012-31.12.2014. 
Hanketta luotsaavat Sedu Aikuiskoulutus ja ProAgria 
Etelä-Pohjanmaa.

lisätietoa koulutuksista : www.seduaikuiskoulutus.fi, 
www.proagria.fi/ep, www.seinajoenravit.net, 
www.ratsastus.fi/pohjanmaa 

Tule mukaan pienryhmiin!
Pienryhmä muodostuu 5-6 tilasta. Koulutuksissa
pureudutaan osallistujatilojen käytännön kysymyksiin.
Pienryhmissä voidaan tehdä myös erilaisia tutustumis-
käyntejä sekä hankkia ryhmään ulkopuolisia asiantun-
tijoita.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Tiina Soisalo 040 502 5590.

Hankkeessa tulossa: 
Syyskuussa:
l Tallin/talliympäristön rakentaminen, 
   1 päivän opintoretki E-P la 29.9.

Lokakuussa:
l Satulan sovituksen Abc 11.10. Alajärvi
l Hevosyrityksen internet-markkinointi 31.10. Seinäjoki

Marraskuussa:
l Kuntouttava hevostoiminta 8.11. Seinäjoki
l Raviväelle suunnattu opintomatka, Etelä-Ruotsi
l Hevosyrityksen asiakaspalvelu 28.11. Seinäjoki

Joulukuussa:
l Minustako hevosenomistaja 
l Suomenhevosen kantakirjaus (hevosen valmistelu ja  
    arvosteluperusteet, kaikki jalostussuunnat)

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 
Nanne Korpivaara 040 161 2552, nanne.korpivaara@proagria.fi

KOULUTUSKALENTERI
maaseuturahasto

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

Tervetuloa
oppimaan!

Tarkemmat koulutusohjelmat 
hintatietoineen, ja kaikki 
hankkeiden ajankohtaiset 

tapahtumat, koulutuspäivät 
ja opintomatkat löydät ympäri 

vuoden kotisivuiltamme: 
www.proagria.fi/ep 

> Tapahtumat

22.10. Verosuunnittelun mahdollisuudet 
käytännössä
22.10. Ylihärmä
23.10. Alajärvi
31.10. Kauhajoki
1.11. Laihia
Hinta 60 e/hlö + alv, sis. pienryhmätilaisuuden ja 
neuvojan tilakohtaisen koulutuskäynnin. 
Lisätietoja: Kaija Ala-Luukko 040 832 3521 ja 
Seija Yli-Hukkala 040 580 2258.

6.11. Verosuunnittelun mahdollisuudet, Seinäjoki
Hinta 20 e/hlö + alv, hankealueen ulkopuolisille 
40 e/hlö + alv.
Lisätietoja: Olavi Kuja-Lipasti 040 127 2420.

Miten pidän maksuvalmiuteni hallinnassa
14.11. Kauhava
21.11. Laihia
Hinta 20 e/hlö + alv, hankealueen ulkopuolisille 
40 e/hlö + alv.
Lisätietoja: Olavi Kuja-Lipasti 040 127 2420 ja 
Juhani Torkko 0400 589 569.

29.11. Sopimusoikeus, Seinäjoki
Hinta 20 e/hlö + alv, hankealueen ulkopuolisille 
40 e/hlö + alv.
Lisätietoja: Olavi Kuja-Lipasti 040 127 2420.

Hankkeessa tulossa: 
Loka-marraskuussa: Lihantuottaja julkisuudessa

Marras-joulukuussa: Tuotannon käynnistyminen 
lihanautatilalla investoinnin jälkeen, Kauhava

Joulukuussa: Työajankäyttö sikatilalla, Alavus

Tammikuussa 2013: Tilan johtaminen 

BM pienryhmä, jossa sika-, nauta- ja broileritilalliset 
benchmarkkaavat eli oppivat toisiltaan, kokoontumiset 
tiloilla. 

Lisätietoja koulutuksista: Marjut Viitasalo 040 353 0227 tai 
www.proagria.fi/ep > Tapahtumat.

24.10. Opintoretki ASMO-ydinkarjapäivään 
Jokioisiin
Opintomatkan hinta on 40 e/hlö + alv, 
hankealueen ulkopuolisille 80 e/hlö + alv.
Lisätietoja: Sari Morri 044 7143 770 ja 
Saila Hongisto 0400 497 516.

31.10. Ut- ja maidontuotannon hygienia
-pienryhmä, Härmä
Kohderyhmänä robottinavetat.
Hinta 20 e/hlö + alv, hankealueen ulkopuolisille 
40 e/hlö + alv.
Lisätietoja: Merja Ilomäki 040 570 7900.

2.11. Lypsylehmän ruokintaseminaari:
Ruokinta ja rehut - reilassa vai vähän sinnepäin? 
Hinta 20 e/hlö + alv, hankealueen ulkopuolisille 
40 e/hlö + alv.
Lisätietoja: Lea Puumala 044 7143 677 ja 
Maria Ikola 040 761 9770.

Hankkeessa tulossa: 
l Eläinainespienryhmiä

l Utareterveys- ja maidontuotannon hygienia 
    -pienryhmien II-tapaamisia

l Tartuntataudit-teemapäivä

l Lokakuussa: Mikä maksaa maidossa?

2.10. Opintomatka luomuemotiloille Jalasjärvelle
Kohderyhmä: luomusta kiinnostuneet. 
Lisätietoja: Ulla Maija Leskinen 040 504 5591.

4.10. Luomupäivä, Tervajoki 
Aiheina: Luomun kannattavuus, luomun hyvät viljely-
menetelmät, tilojen välinen yhteistyö sekä kotieläin-
tuotanto lyhyesti.
Hinta 20 e/tila + alv, hankealueen ulkopuolisille 
40 e/tila + alv.
Lisätietoja: Erkki Vihonen 040 678 7689.

8.-9.10. Opintomatka Hämeeseen
Matkalla vieraillaan kotieläintiloilla, MTT:llä ja Elixi Oil 
Oy:ssä. Yöpyminen Hämeenlinnassa.
Hinta 100€ e/hlö + alv 23%, hankealueen ulkopuolisille 
150 e/hlö + alv. 
Lisätietoja: Erkki Vihonen 040 678 7689.

10.10. Järviseudun pienryhmä, Vimpeli
Aiheina: rikkakasvit ja kylvösiementen hankinta. 
Hinta 10 e/tila + alv 23%.
Lisätietoja: Erkki Vihonen 040 678 7689.

17.10. Luomusikapäivä, Seinäjoki
Hinta 20 e/tila + alv, hankealueen ulkopuolisille 
40 e/tila + alv.
Lisätietoja: Ulla Maija Leskinen 040 504 5591.

29.10. Töysän pienryhmä
Aiheina: Tilojen välinen yhteistyö ja kylvösiementen hankinta. 
Hinta 10 e/tila + alv.
Lisätietoja: Erkki Vihonen 040 678 7689.

9.11. Lisää luomua -kiertue, Seinäjoki
Tilaisuus toteutetaan yhdessä ProLuomun kanssa. 
Aiheena luomulihan tuotanto. 
Lisätietoja: Erkki Vihonen 040 678 7689. 

Hankkeessa tulossa:
 
Viikolla 7 Opintomatka Saksaan. Ilmoittaudu jo nyt!
Lisätietoja: Erkki Vihonen 040 678 7689.

1.10. Usean tilan yhteinen työntekijä, Seinäjoki
2. kokoontumiskerta. Hinta 20 e/hlö + alv. 
Lisätietoja: Satu Kallioniemi 040 848 7759.

3.10. Lihantuotantoyrityksen johtaminen, Seinäjoki
Framilla johtajuudesta on kertomassa mm. 
maajoukkuevalmentaja Jukka Jalonen.
Hinta 30 e/hlö + alv, hankealueen ulkopuolisille 
60 e/hlö + alv.
Lisätietoja: Marjut Viitasalo 040 353 0227.

5.10. Työajankäyttö porsitusosastolla, Ilmajoki
Hinta 70 e, sisältää asiantuntijaluennon pienryhmässä, 
neuvojan tilakoulutuskäynnin ja palauteillan.
Lisätietoja: Johanna Sippola 0400 264 448.

10.10. Talousriskien hallinta, Seinäjoki
Hinta 20 e/hlö + alv, hankealueen ulkopuolisille 
40 e/hlö + alv.
Lisätietoja: Olavi Kuja-Lipasti 040 127 2420 
ja Juhani Torkko 0400 589 569.

Lisää Luomua -hanke

Lihatilan talous -hanke
MaitoPisnes-hanke

Hevoosella vaan -hanke

Koulutukset ja tilaisuudet ovat osa ProAgria Etelä-Pohjanmaan MaitoPisnes-, Lisää Luomua-, Lihatilan talous- sekä Hevoosella vaan -koulutushankkeita. 
Hevoosella vaan -hankkeen toteuttavat yhdessä Sedu Aikuiskoulutus ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa.

T ule kuuntelemaan 
m i e l e n k i i n t o i s i a 
asiantuntijaluentoja 

siitä, miten yrityksen ta-
voitteet kannattaa asettaa 
ja miten laaditaan toimiva 
pelisuunnitelma. Päivän 
annista saat sovelluside-
oita omalle lihatilallesi. 
Päivän pääluennoitsija 
on Suomen jääkiekko- 
maajoukkueen pääval-
mentaja Jukka Jalonen.

Koulutus on osa Lihatilan  
talous -hanketta.

lihantuottaja johtajana 

ke 3.10.2012 klo 9.30–15.30, Frami, 
Auditorio 1, Tiedekatu 2, Seinäjoki. 

oPiNtomAtKAltA oPPiA jA idEoitA 
suorAmArKKiNoiNtiiN

S ianlihan ja naudan-
lihantuottajat matka-
sivat kesällä yhdessä 

Itä- ja Kaakkois-Suomeen 
2-päiväiselle opintomatkal-
le. Matkan tarkoituksena 
oli saada tietoa lihan suo-
ramarkkinoinnin mahdol-
lisuuksista ja ideoita suo-
ramyynnin toteutukseen ja 
kohteiden valinta oli tehty 
sen mukaisesti. Suoramark-
kinointi on lihantuotanto-
tiloille mahdollisuus saada 

tuotetulle lihakilolle parem-
pi kate kuin perinteisessä 
teurasmyynnissä. Tosin li-
han markkinoinnille tulee 
aluksi haasteita asiakaspiirin 
luomisessa ja työ lisääntyy, 
joten viitseliäisyyttä suora-
myynnin aloittaminen yrit-
täjältä vaatii. 

Opintomatka oli osa Lihati-
lan talous -hanketta.

lue lisää matkan annista :

www.proagria.fi/ep.  
merja ilomäki

kotieläinagrologi

Ezi-scannerilla helpotusta 
maitonäytteiden ottoon

T ämän vuoden aikana 
ProAgria Etelä-Poh-
janmaan alueella on 

kokeiltu uutta tekniikkaa tuo-
tosseurannan apuna. Näyt-
teenottopalvelua kehitetään 
kokoajan, jatkossa se laaje-
nee myös robottitiloille. Ezi-
Scanner (viivakoodinlukija) 
on koelypsyjen apuväline ja 
vaihtoehto tarrojen liimauk-
selle, kynälle ja paperille. Se 
soveltuu tiloille, joilla on käy-
tettävissä omat maitomittarit.

Muutamilla parsi- ja lypsy-
asematiloilla on keväästä asti 
ollut käytössä viivakoodipul-
lot, joihin lehmän tieto voi-
daan näytteenoton yhteydessä 

yhdistää Ezi-Scannerilla. Näin 
saadaan unohtaa tarrojen lii-
maaminen pulloihin, mikä 
helpottaa työtä monellakin 
tapaa. 

Viivakoodipulloja käytet-
täessä on pienempi riski, että 
lehmien näytteet menisivät 
sekaisin. Eläinten tunnistus 
on kuitenkin edelleen tärkeää. 
Ezi-Scanneriin voidaan syöt-
tää myös maitomäärät. 

Koelypsyn jälkeen viivakoo-
ditiedot lähetetään Laskenta-
keskukseen ja valmistuttuaan 
analyysitulokset yhdistyvät 
lypsytietoihin automaatti-
sesti. Maitomäärät ovat tu-
lostettavissa asiakkaalle heti 

koelypsyn jälkeen.
ProAgrian neuvojat kertovat 

lisää Ezi-Scannerista ja opas-
tavat laitteen käyttöä. Jatkossa 
Ezi-Scanner on vuokrattavissa 
koelypsyjen apuvälineeksi. 
Tarvittaessa tarjolla on myös 
näytteenottoapua.

lisätietoja:   
Merja Ilomäki,  p.040 570 7900,  
merja.ilomaki@proagria.fi. 
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K
A

SVI Kestorikkakasvien hallinta 
tavanomaisessa viljelyssä

LÄMMITtäminen...

Veljekset Ala-Talkkari Oy - Hellanmaantie 619 -  62130 HELLANMAA

          puh: 06 433 6333 - fax: 06 433 6333 - www.ala-talkkari.�i

lumen linkous, hiekoittaminen...

pekka tuomisto

kasvintuotantoagrologi

suunnitelmallinen viljely
— viljelyn suunnittelu pitkällä 
tähtäimellä jolloin voidaan toistaa hy-
väksi osoittautuneet kestorikkakasvien 
torjuntamenetelmät
— kasvinsuojelusuunnitelman

laadinta osaksi viljelysuunnitelmaa ns. 
rutiinitoimenpiteeksi 
— torjunnan kannattavuuden arviointi

peltovalvatti ja – ohdake :
•	 Taimettuvat	keväällä	hitaasti,	myöhäinen	

torjunta-ainekäsittely johtaa parhaisiin 
tuloksiin (esim. viljasta pensastumisen 
lopulla).

•	 Torjunta-aineilla	paras	 teho	ns.	 kompen-
saatiopisteessä, jolloin valvatissa 5-7 ja oh-
dakkeessa 6-8 kasvulehteä. Tällöin juuris-
tossa ei ole kasvuvoimaa ja kasvi on herkkä 
torjunta-aineille.

•	 Parhaaseen	 tulokseen	pääsee	 tehokkailla	
herbisidivalmisteilla ja käyttösuositusten 
mukaisilla käyttömäärillä

•	 Syksyllä	vetäytyvät	 lepotilaan	 jo	 syys-lo-
kakuun aikana -> myöhäinen glyfosaatti 
ruiskutus syksyllä tehoton

juolavehnä :
•	 Kilpailee	 vahvasti	 kaikissa	 kasvustoissa,	

aloittaa kasvunsa aikaisin keväällä ja jatkaa 
kasvuaan sadonkorjuun jälkeen.

•	 Huolellinen	muokkaus	hillitsee	leviämistä
•	 Torjunnan	ajoitus	(muokkaus,	niitto,	ruis-

kutus) kasvin kompensaatiopisteessä 3-6 
lehtiasteella, tällöin juurakko on luovutta-
nut voimansa uuden verson kasvattamiseen 
ja nestevirtaus on versosta juurakkoon.

•	 Kemiallista	 torjuntaa	 käytettäessä	 paras	
teho saadaan kesällä hyvissä olosuhteissa 
(esim. kesantoruiskutuksilla).

•	 Glyfosaatin	 suhteellinen	 teho	 heikkenee	
maan multavuuden ja juolavehnän määrän 
lisääntyessä.

•	 Syksyllä	 glyfosaatin	 käyttöaika	 on	 n.	 2	
viikkoa puinnin jälkeen, kun juolavehnä 
on aloittanut uuden kasvun (vähintään 3-4 
vihreää lehteä).

•	 Syksyllä	kuulas,	lämmin	ja	tyyni	sää	on	pa-
ras onnistumisen kannalta (sateetonta min. 
6 tuntia).

•	 Käyttöohjeen	mukainen	glyfosaatti	annos-
tus takaa parhaan tuloksen

•	 -Hyvissä	 olosuhteissa	myös	mekaaninen	
torjunta (sänkimuokkaus) syksyllä vähen-
tää versojen ja juurakon määrää. 

1

monipuolinen viljelykierto 
— tilalle soveltuvan viljelykierron 
noudattaminen ja/tai uusien viljely-
kasvien, pellon eri käyttömuotojen tai 
vaihtomaan huomioiminen
— hyvä viljelykierto on tasapainoisen 
kasvinsuojelun keskeinen tekijä

2

torjunnan ajoitus
— torjuttavan kohteen ja viljelykas-
vin kehitysvaiheet vaihtelevat vuosittain
— olosuhteet (lämpötila, kosteus) vai-
kuttavat kasvinsuojeluaineiden tehoon

5

huolellinen syys - ja 
kevätmuokkaus 
— huolellinen kyntö hillitsee  
juolavehnän lisääntymistä (juurakko  
on kyntökerroksen pintaosissa)
— kevytmuokkaus parantaa  
juolavehnän kasvumahdollisuuksia
— hyvä kylvömuokkaus takaa tasai-
sen kasvualustan ja antaa kasville hyvän 
kilpailukyvyn rikkakasveja vastaan

3

torjuntatapojen ja 
menetelmien yhdistäminen
— kasvinsuojelun kokonaisuus 

muodostuu monesta osatekijästä, myös 
kasvupaikasta, lajikevalinnasta ja pellon 
ravinnetaloudesta
— ennaltaehkäisevillä menetelmillä 
voidaan minimoida välitöntä torjuntaa 
ja siten myös pienentää kasvinsuojeluai-
neiden resistenssiriskiävastaan

4

PErustEEt:

Tasapainoinen ja riittävä nurmen lannoitus on tuottava sijoitus. 
Ainoana lannoitevalmistajana olemme lisänneet tuotteisiimme seleenin 
jo yli 25 vuoden ajan, karjan ja ihmisten terveydeksi. Yara valmistaa 
lannoitteet Suomessa suomalaisiin oloihin. Lisätietoja yara.fi  ja farmit.net

Valmistettu 
Suomessa

Viljelijäkokemuksia sekä tärkeää tietoa seleenin tarpeellisuudesta 
osoitteessa www.seleeni.fi 

tuetut investoinnit on saatava 
valmiiksi 2014 loppuun men-
nessä. Suurempia investoin-
teja ei pian enää ehdi saada 
valmiiksi aikarajan puitteissa. 
Salaojitusten toteuttamisel-
le on kuitenkin paljon aikaa. 
Tällä hetkellä investointitu-
kivaroja on vielä runsaasti 
jäljellä, joten tähän mahdolli-
suuteen kannattaa nyt tarttua. 
Seuraavalla ohjelmakaudella 
investointitukivarat ovat to-
dennäköisesti paljon nykyis-
tä pienemmät. Salaojitusasi-
oissa voitte olla yhteydessä 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan 

L ä m p ö s u m m a a 
ei kertynytkään 
2000-luvulla to-
tuttuun tapaan, 
vaan sen suhteen 

jäämme lähelle 30-vuoden 
keskimääräistä kertymää. Sa-
moin sateita on saatu monin 
paikoin tuplaten tavanomai-
seen sademäärään verrattuna.

Tällä kasvukaudella lohko-
jen kuivatuksen puutteet ovat 
tulleet loistavasti esiin. Se 
onkin näkynyt ELY-keskuksen 
myöntämien salaoja-avustus-
ten määrässä. Tänä vuonna 
myönteisiä tukipäätöksiä on 

ELY-keskuksen mukaan tehty 
jo 51 kappaletta ja vireillä on 
tällä hetkellä 21 hakemusta. 
Vuonna 2011 salaoja-avus-
tusta myönnettiin kaikkiaan 
67 kohteeseen. Etelä-Pohjan-
maalla on salaojitettu vasta 
noin 70 % pelloista. Vuosit-
tain Etelä-Pohjanmaalla sa-
laojitetaan vain noin 1 000 
ha peltoa. Salaojitus on kan-
nattava ratkaisu. Se tehostaa 
viljelyä ja parantaa lohkon 
kuivatusta.

Nykyistä EU:n ohjelma-
kautta on jäljellä enää ensi 
vuosi. Tällä ohjelmakaudella 

salaojateknikoihin ja inves-
tointitukien hakuun liittyvissä 
asioissa talousneuvojiimme.

Tämä vuosi on jälleen muis-
tuttanut kuinka pohjoisessa 
viljelemme. Lämpimät viime 
vuodet ovat saattaneet saada 
meidät tilapäisesti unohta-
maan tämän asian. Monet 
ovat siirtyneet viljelemään 
myöhäisempiä lajikkeita ja se 
kostautuu tällaisina vuosina. 
Vastaisuudessa kannattaakin 
pitää viljelyssä myös aikai-
sempia lajikkeita, sillä kaik-
kia munia ei kannata laittaa 
samaan koriin.

Kyntö on jälleen osoittanut 
etunsa perusmuokkausme-
netelmänä. Tämän syksyn 
muokkauksia tehdessä tämä 
asia kannattaa pitää mielessä. 
Kevytmuokkausmenetelmät 
toimivat hyvissä olosuhteis-
sa, mutta märissä olosuhteis-
sa kannattaa varoa, ettei pelto 
tiivisty kuohkeuttamisen si-
jaan. Kyntö tuo maahan tilaa 
vedelle ja sitä tilaa saatetaan 
vielä tarvita. 

henri honkala

palvelupäällikkö

mitä voimmE ottaa tästä 
KasvUKaUdEsta oPiKsi?
Tätä juttua kirjoitettaessa viljasadonkorjuu on päässyt juuri täyteen vauhtiin. 
Jälleen kerran voimme todeta, että kasvukauden säätila oli poikkeuksellinen.

kasvukausi 2012 jää mieleen poikkeuksellisten sääolojen vuoksi. 

Hyvää 
sadonkorjuuta 

ja syystyöaikaa! 
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ilmajoki Ilmajoen Alajoella Kyrönjoen 
peltolakeus on laajimmillaan.

ilmajoki Ilmajoen valtakunnallisesti arvokasta mai-
sema-aluetta Santavuoren näkötornista kuvattuna.  

kuortane Jokivarsien lisäksi edullisimpia rakennuspaikkoja olivat ja ovat yhä edulliseen 
ilmansuuntaan avautuvat metsäselänteiden tai kumpareiden reuna-alueet.

isokyrö Perinteinen asutus sijoittui nauha-
maisina kylinä jokien varsille. Pitkä-Perttilän 
ympäristö Isonkyrön valtakunnallisesti 
arvokkaalla maisema-alueella.

ähtäri Laiduntava karja ja avoin järvinäkymä ähtärin Perän-
nejärven ja Vähä-Peränteen välisellä Kantoniemellä.  Tällaiset 
upeat järvi tai jokinäkymät ovat monin paikoin umpeutuneet 
laiduntamisen ja maisemanhoidon puuttuessa.

maaKUntiEn Parhaimmat 
maasEUtUmaisEmat
Pohjanmaan maaseutumaisemien parhaimmistoa kartoitetaan vuosina 2012 - 2013. Työssä 
tarkistetaan vuoden 1995 valtioneuvoston päätöksessä vahvistettu valtakunnallisesti 
merkittävien maisema-alueiden valikoima, arvoluokka sekä rajaukset niin, että ne vastaa-
vat uudistuneita maisemanhoidon toteuttamis- ja ohjausjärjestelmiä. Samassa yhteydessä 
inventoidaan myös maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet. 

t

   

jalasjärvi Idyllinen tienäkymä 
Jalasjärven Luopajärveltä.

etelä -pohjanmaalla 

Useimmat maisema-alueet 
ovat säilyttäneet keskeisiä 

arvojaan hyvin pitkään 
jatkuneen maatalouden 

johdosta. 

yössä selvitetään maisema-
alueiden nykytila ja niiden 
luonto-, kulttuuri- ja käyt-
töarvot. Myös maisema-
valikoiman edustavuutta 
tarkastellaan. Arviointityö 
tehdään sekä paikan päällä 

maastossa että kartta- ja kirjallisuusselvi-
tyksiin perustuen. Palautetta ja tietoa ke-
rätään myös maakunnittain järjestettävissä 
tilaisuuksissa. 

tunnusomaisia maisemia

Etelä-Pohjanmaalla  arvotettuja, maakun-
takaavassa osoitettuja maisema-alueita on 
noin 30 kpl.  Maisema-alueet sijoittuvat 
ympäri maakuntaa  Kyrönjoki- ja Lapu-
anjokilaaksoon, huomattavimpien järvien 
Kuortaneen-, Lappa-, Evi- sekä Ähtärinjär-
ven vesistön ranta-alueille. Valikoimaan 
kuuluu Etelä-Pohjanmaan viljelylakeudel-
le tunnusomaisia kilometrien laajuisia vil-
jelymaisemia jokea seurailevine raittikyli-
neen, järvien rantapeltoja kyläryhmineen, 
Suomenselän mäkiasutusta sekä kolme 
maisemanähtävyyttä - Lauhavuori, Pyhä-
vuori ja Simpsiö.

Useimmat maisema-alueet ovat säilyt-
täneet keskeisiä arvojaan hyvin pitkään 

jatkuneen maatalouden johdosta. Maise-
ma-alueiden rajaukset muuttuvat tai ar-
voluokka saattaa tippua tapauksissa, jossa 
alueella on tapahtunut taajamoitumista, 
alueella on runsaasti maisemaan sopimat-
tomia rakennuspaikkoja tai rakennuksia, 
joiden rakentamistyyli erottuu räikeästi 
perinteisestä. Myös muu maankäyttö ku-
ten maa-ainesten ottopaikat,  rakenteet 
kuten tulvavallit tai esim. uudet valtatie-
linjaukset vaikuttavat maiseman arvoon.  
Lievimpänä maiseman arvon vaikuttavana 
tekijänä on laiduntamisen vähenemisen 
myötä umpeutunut maisema. Pusikoi-
tuminen ei kuitenkaan laske maiseman 
arvoa pysyvästi, raivaus on helpoin tapa 
palauttaa maiseman arvo. 

maisemien tuotteistaminen

Lukuisat arvotetut maisema-alueet ovat 
Etelä-Pohjanmaan rikkaus. Päivitysin-
ventointien tarkoituksena on lisätä yhä 
enemmän eteläpohjalaisten tietoutta asi-
asta. Maisema-alueiden tunnistaminen ja 
inventointi tukevat alueiden maankäy-
tönsuunnittelua, maisemanhoitoa ja maa-
talouden ympäristönhoitoa. Maisemien 
tuotteistaminen on nykypäivää. Elinvoi-
maiset, hyvin säilyneet maaseutu- sekä 

tuotantomaisemat ovat kehys ja edellytys 
kehittyvälle ruoantuotantoon ja -jalostuk-
seen erikoistuneelle maakunnalle sekä 
monelle nykyiselle ja tulevalle maaseudun 
yritykselle maaseutu- ja luontomatkailun 
saralla.  

Kaikki meistä asuvat maiseman ympä-
röiminä. Kaikilla meillä on yleensä myös 
mielipide maisemasta. Ihminen vaikut-
taa maisemaan, mutta maisema vaikuttaa 
myös meihin.  Jotta tuo vaikutus olisi mo-
lempiin suuntiin positiivinen, toivomme 
eteläpohjalaisilta aktiivista osallistumista 
tähän ympäristömme viihtyisyyttä ja hen-
kistä hyvinvointiamme koskevaan asiaan.  

lisätietoa :

www.maaseutumaisemat.fi
Annukka Kuoppala                                
maisema-arkkitehti MARK
ProAgria Etelä-Pohjanmaa
MKN Maisema- ja ympäristösuunnittelu
p. 040 5349 336
annukka.kuoppala@proagria.fi. 

annukka kuoppala

maisema-arkkitehti 
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lämmitettävä, jotta ilmaa voi-
daan vaihtaa enemmän ilman 
vedon tunnetta. Monissa nave-
toissa ilmanvaihdon mitoitus 
on jäänyt pahasti jälkeen kun 
lehmät ovat kasvaneet kokoa.
Kuivikemateriaaleja on useita: 
turve, kutteri, olki ja hiekka. 
Sahanpurua on myös käytet-
ty, mutta lypsylehmillä sen 
käyttöä ei voi suositella sen 
tikkuisuuden ja mahdollisen 
Klebsiella-riskin takia. Hiekka 
on suomalaisissa oloissa hie-
man oudompi, mutta esimer-
kiksi Tanskassa sitä käytetään 
runsaasti. Hiekan pitää olla 
hienoa ja sitä pitää olla paksu 
kerros. Siitä on erityisen hyviä 
kokemuksia esimerkiksi poi-
kimakarsinoissa, joissa pohja-
materiaalin pitää olla erityisen 
pitävä.

hyvän kuivikkeen ominaisuu-

det ovat kuivuus, pölyämät-
tömyys, hienous ja hygieeni-
syys. Oljen pysymistä parsissa 
parantaa sen silppuaminen. 
Kastuneita tai likaantuneita 
kuivikkeita ei tule käyttää, 
koska niissä kasvavat useat 
utaretulehdusta aiheuttavat 

I lman kuiviketta ei pär-
jää, mutta millä kui-
vikkeen tarvetta voisi 
vähentää tiukassa ti-
lanteessa? Lypsyleh-

mien utare- ja sorkkatervey-
den kannalta on tärkeää PPK-
sääntö eli pehmeys, puhtaus 
ja kuivuus. Ensinnäkin par-
sien ja karsinoiden pehmeys 
voidaan järjestää hyvillä par-
sipedeillä tai paksuilla par-
simatoilla. Parren riittävän 
pehmeyden voi todeta polvi-
testillä eli heittäytymällä itse 
makuualustalle polvilleen 
suorilta jaloilta. Jos polviin 
sattuu, niin ei pehmeys ole 
riittävä 700 kiloiselle lehmäl-
lekään. Toisekseen parsien 
säätäminen oikean mittai-
seksi lisää parren puhtautta 
ja vähentää siten kuivikkeen 
tarvetta. Parsi ei saa olla liian 
pitkä, jolloin eläin sontii par-
teen eikä liian lyhyt, jolloin 
eläin makaa lantakäytävällä. 
Kolmanneksi parsien ja lan-
takäytävien kaadot ja parren 
takareunan muotoilu vai-
kuttavat siihen, että kuinka 
sonta putoaa pois parren ta-
kareunasta tai virtsa ohjautuu 

lantakäytävällä kouruun. 
Pihatossa parsien puhtaut-
ta lisää se, jos lantakäytävät 
saadaan pidettyä puhtaana, 
jolloin sorkissa ei kulkeudu 
sontaa niin paljoa parsiin. 
Kuivuus tulee kaupan päälli-
senä, eli kun parren tai lan-
takäytävän puhtautta ylläpi-
detään niin se säiluu myös 
kuivana. 

myös ruokinnalla on vaiku-
tusta puhtauteen ja kuivuu-
teen. Korkea väkirehumäärä 
löysentää sontaa, samoin 
huonolaatuinen säilörehu. 
Lisäksi kuivuuteen vaikuttaa 
lypsylehmillä myös olennai-
sesti navetan ilmanvaihto, 
ahtaus ja vuotavien lehmien 
määrä. Vuotavat, erityisesti 
S. Aureusta kantavat lehmät 
ovat navetan aikapommeja, ja 
niitä ei pidä pihatossa sallia. 
Ahtaus lisää kosteutta ilmassa 
sekä sonnan ja virtsan määrää 
lantakäytävillä. Ilmanvaihtoa 
tehostamalla saadaan pinnat 
pidettyä kuivina ja lehmien 
hikoilu vähempänä. Talvella 
ilmanvaihdon tehostaminen 
voi vaatia sen, että tilaa on 

bakteerit kuten Klebsiella, Str. 
Uberis, S. mascercens, E. coli 
ja hiiva. Näiden bakteereiden 
hankaluutta utaretulehduk-
sen aiheuttajana lisää se, että 
niihin ei ole toimivaa antibi-
oottihoitoa. Utaretulehdusten 
ja sorkkasairauksien hoidossa 

toimivin hoitokeino on ennal-
taehkäisy. Siihen kannattaa 
satsata kaikin tavoin. 

seija perasto

Terveydenhuoltoeläinlääkäri
ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja 

Seinäjoen Kaupunki

M
A

ITO

 — Ilmanvaihtoa tehostamalla 
saadaan pinnat pidettyä 

kuivina ja lehmien hikoilu 
vähempänä.

juha luhtanen

kasvintuotantoagronomi

S äilörehun hävikkeihin 
keskittyvän Nurmi-
Artturi-hankkeen toi-

minta on osoittanut sen, että 
tilakohtaiset  sato-  ja laatu-
tulokset lisäävät kiinnostusta 
säilörehuntuotantoa kohtaan.  
Ensimmäisen hankevuoden 
jälkeen monet tilat toteuttivat 
esimerkiksi nurmen täyden-
nyskylvöä ja kasvinsuojelua. 
Lisäksi tarkempi tieto sie-
menseoksien lajikkeista on 
selvästi kasvanut.  Hanketilat 
ovat satsanneet korjuun ajoi-
tukseen, minkä merkitys on 
korostunut sateisena kesänä.
Toiminnan kehittyminen nä-
kyy myös tämän kesän raaka-
ainenäytteiden tuloksissa. 

Sääolot vaikuttavat aina osal-
taan lopputulokseen ja mah-
dollisia huonoja tuloksia se-
littää osin vaikeat korjuuolot. 
Hanketilat ovat kuitenkin 
kehittäneet toimintaa ja va-
rautuneet eri keinoin myös 
erikoisolosuhteisiin. 

Keväällä havainnoitujen 
lohkojen perusteella, oli selviä 
alueita missä oli pakkasvau-
riota. Satotaso kesän 1. sados-
sa oli kuitenkin keskimäärin 
3300 kiloa kuiva-ainetta/ha. 
Tämä on noin 250 kiloa vä-
hemmän kuin vuoden 2011 
ensimmäisessä sadossa, mutta 
vaihteluväli on pienempi. Eli 
satotasot ovat tilojen eri lohko-
jen välillä tasoittuneet, tällöin 

myös erityisen huonojen loh-
kojen määrä on vähentynyt. 
Laadultaan ensimmäinen sato 
oli kuitenkin huomattavasti 
vuotta 2011 parempi. Sula-
vuus oli keskimäärin 709 g/kg 
ka. Vastaava luku vuonna 2011 
oli 667 g/kg ka. 

Toisen sadon korjuu on ol-
lut vielä haasteellisempi kuin 
ensimmäisen sadon. On alu-
eita joissa peltojen kantavuu-
den kanssa on ollut todellisia 
ongelmia, ja korjuuaika on 
venynyt. 

lue lisää: www.proagria.fi/ep. 

säilörehuasiat kiinnostavat

Tanko- ja pohjapurkainjärjestelmät
40-2000kW

Pelletti-/viljajärjestelmät
30-2000kW

Reijo Santala - 0400 740067
Juha Valkama - 050 5298613

Kotimaisen energia
lämpökeskusjärjestelmät

www.biofire.fi

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus järjestää omaa yritystä suun-
nitteleville ja juuri yritystoiminnan käynnistäneille

Yritystoiminnan Aakkoset
-kehittämisohjelman
25.9. - 1.11.2012

Kymmenen koulutusiltaa järjestetään tiistai- ja torstai-iltaisin
klo 16.30 - 20.30 Ravintola Marttilan tallissa, Puskantie 38,
Seinäjoki

Kouluttajana toimii KTM yrityskonsultti Erkki Laitila

Ohjelma sisältää mm:
Liikeidean arviointi
Markkinoinnin ja myynnin suunnittelu ja toteutus
Yrityshankkeen taloudellinen suunnittelu
Liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja yhtiömuodon valinta
Kirjanpidon hoito ja tilinpäätös
Yritystoiminnan rahoitus
Yritystoiminnan verotus
Työnantajatehtävät ja yrittäjän oman sosiaaliturva

Tarkka ohjelma koulutusiltojen sisällöistä on osoitteessa
www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa.

Hinta
150 euroa/osallistuja. TE-toimistossa työttömänä työnhakija-
na olevat 75 euroa.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset

www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa (tapahtumat ja koulutuk-
set).
Paikat (enintään 20 osallistujaa) täytetään ilmoittautumisjär-
jestyksessä. Koulutukseen osallistuminen on vahvistettava
ennen aloitusta.

Tiedusteluihin vastaa Merja Kantamaa, puh. 050 396 7609
(merja.kantamaa@ely-keskus.fi)

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset)
hoitavat valtionhallinnon alueellisia toimeenpano- ja
kehittämistehtäviä. Ne edistävät hyvän elinympäristön ja
yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja tukevat kansalaisten
hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä maakunnissa.

Muutama paikka vielä jäljellä, ilmoittaudu nopeasti.

M etri vettä säilöre-
hupellolla, ukkos-
kuuro juuri aje-

tuilla karheilla, sateiden takia 
kahteen viikkoon venähtänyt 
korjuu tai mutaiseen peltoon 
uponnut ajosilppuri. Siinä 
menneeltä kesältä mieliin 
painuneita muistikuvia.  Mär-
kä rehu on tietenkin haaste jo 
itsessään. Puristenestettä ker-
tyy ja talvella jäätynyt rehu ei 
ole mieltäylentävää siirreltä-
vää. Märän rehun säilöntäkin 
on hankalaa ja siksi laatutap-
pioita voi talven mittaan tul-
la. Periaatteena on kuitenkin 
hyvä pitää, että parhaat re-
hut syötetään aina lehmille. 
Maidosta se raha kuitenkin 
saadaan. Syksyn mittaan voi 
vielä parantaa tilannetta, jos 
kolmannen sadon korjuu ja 
ajoittaminen onnistuu pa-
remmin. Kuivimpien rehu-
jen syöttö kannattanee ajoit-
taa kylmimpään talviaikaan, 
jos mahdollista. Navetoiden 

hygieniaan märkä säilörehu 
tuo oman lisänsä, kosteassa 
kun kaikki bakteerit viihtyvät 
– ruokintapöytien ja ruokin-
talaitteiden puhtaanapito on 
hyvä muistaa. Jos jotain hyvää 
voi märästä säilörehusta sa-
noa, niin ainakaan seostilojen 
ei tarvitse tänä vuonna lisäil-
lä vettä apevaunuihin seosten 
koossapitämiseksi.

nyt, jos koskaan kannat-
taa laittaa säilörehunäytteet 
laboratorioon ja ottaa hyöty 
irti niistä nurmirehuista, jot-
ka osittain tuskallakin saatiin 
lopulta korjatuksi. Sadekesä 
on vaikuttanut laadun lisäksi 
myös rehujen kivennäisainei-
siin, joten on enemmän kuin 
suositeltavaa tutkia rehuista 
ne hivenaineetkin. Näytteen 
oton jälkeen on saatavilla tie-
toa, jonka avulla voidaan vali-
ta paras vaihtoehto ruokinnan 
onnistumiseen rehulla kuin 
rehulla. Maidontuottajalle 

tärkeintä on kuitenkin, että vii-
van alle jää plusmerkkinen tu-
los. Naapurin keskituotokseen 
tai rehuauman korkeuteen ei 
kannata liiaksi tuijottaa, vaan 
etsiä se kannattavin ratkaisu 
juuri omalle tilalle. Proagrian 
karjakompassin laskelmat ja 
suunnitelmat ovat varmasti ti-
lakohtaisia ja niiden avulla on 
mahdollista vertailla ja etsiä 
ratkaisua ruokinnan toteutta-
miseen eri tilanteissa. Koko-
naisuus kuitenkin ratkaisee – 
ei se, miten kallista täysrehua 
maltetaan ostaa tai kuinka kor-
kealla ollaan Nauta-lehden lis-
toilla. Kotieläinagrologit odot-
tavat sormet syyhyten syksyn 
suunnitelmien kimppuun 
pääsyä. Ottakaa reilusti omiin 
neuvojiinne yhteyttä, niin lyp-
sätetään yhdessä hyvälaatuista 
maitoa tulevanakin talvena. 

sadekesän säilörehuilla 
lehmät lypsämään

satu sillanpää

kotieläinagrologi

vesi on vaivannut keväästä asti säilörehunurmia.

ParasKaan Parsi Ei Pärjää 
ilman KUiviKKEita
Sateinen kesä on nostanut keskusteluun kuivikkeen riittävyydestä kotieläintiloilla. 

tosiasia on se että ilman kuivikkeita ei paraskaan parsi tai karsina ole riittävä eläinten hyvinvoinnin ja terveyden kannalta. 
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ovat esimerkiksi tilojen väli-
nen yhteistyö, porsasten saa-
tavuus, tuotannon rakenne, 
lihasika ja emakko määrät, 
hoitoratkaisut, tilojen hoito-
käytännön toiminnallisuus, 
yhdistelmäkasvatuspaikat, re-
hustuksen järjestäminen, sai-
raskirjanpito, luomusäännöt ja 
lihan markkinoinnin kanavoi-
tuminen. Myös talouslaskel-
mat ja niiden analysoinnista 
johdetut olosuhderemontit 
ovat keskeisiä kysymyksiä. 

Hankkeessa luodaan tuotan-
non seurantajärjestelmä, joka 
koostuu tuotantomäärätietojen 
keruusta ja tuotantoa edesaut-
tavista tunnusluvuista sekä 
mallinnetaan sikatilan siirty-
minen luomutuotantoon. Seu-
rantajärjestelmää käytetään 
netissä. Erikseen ProAgriasta 
voi ostaa tilakohtaista neuvon-
taa, johon kuuluu tilakäyntejä.

lisätietoja:   
Ulla-Maija Leskinen, 
valtakunnallinen luomukoti-
eläintalouden erikoisneuvoja 
ulla-maija.leskinen@proagria.fi, 
p. 040 5045 591. 

P roAgria vahvis-
taa luomusian-
tuotantoa kehit-
täviä palvelui-
taan ja neuvon-

taa on mahdollista saada jat-
kossa koko maassa. Toiminta 
käynnistyy valtakunnallisella 
hankkeella, jota tuetaan alu-
eiden omilla hankkeilla, esi-
merkiksi Etelä-Pohjanmaan 
Luomua lisää -hankkeella.

Tavoitteena on aloittaa ta-
paamisella, johon kutsutaan 
niin kiinnostuneet yrittäjät, 
neuvojat kuin tutkijatkin. 
Suunniteltu ajankohta on 
17.10. ja paikka Seinäjoki. 
Päivän tarkoituksena on, että 
erialueilla toimivat, olemassa 
olevat ja tulevat luomusikatilat 
verkottuvat keskenään. Yhdes-
sä arvioidaan markkinoiden 
tarpeita, logistiikkakysymyk-
siä ja rehustusta sekä kuullaan 
ajankohtaista tutkimustietoa.

Kakkosvaiheessa muodos-
tetaan alueelliset pienryhmät, 
jossa käydään luomusikata-
loudelle tärkeitä asioita läpi. 
Ensisijaisesti käsitellään tie-
tenkin tuottajaa askarruttavat 
aihekokonaisuudet. Aiheita 

— Luomusikamarkkinoilla 
kasvumahdollisuuksia on 
paljon. Nyt odotetaan siirty-
mävaiheeseen paljon tiloja 
lähivuosina, toteaa Pajunie-
mi Oy:n toimitusjohtaja Arto 
Jokinen.
— Nyt joudutaan toteamaan 
usein ”eioota”. Etsimme pien-
tä sikatilaa kumppaniksi. Voi-
simme tuplata tuotannon kos-
ka vain, kuvaa Ilmajoen Mak-
karamestareiden tilannetta 
toimitusjohtaja Vesa Luhtala.
— Tämän hetkinen tuotanto-
määrä voitaisiin kolminker-
taistaa ja Suomen markkinat 
vetäisivät sen määrän varmas-
ti, vaikka luomun hinnassa 
onkin possupuolella nautaa 
suurempi ero. Väkisinkin tar-
vittaisiin muutama tila lisää. 
Kuluttajat haluavat perustuot-
teita, toteaa Lihatukku Tammi-
sen toimitusjohtaja Pasi Tam-
minen. 

jAlostAjiltA 
tErvEisiä 
tuottAjillE

Nyt oN tArvE 
luomutErNi-
vAsiKoillE!

E telä-Pohjanmaalla on 
aloitettu luomuterni-
vasikoiden kasvatus. 

Kyseinen tila Kortesjärvellä 
kaipaa lisää vasikoita. Niin 
sonni- kuin lehmävasikat 
ovat tervetulleita luomutilal-
le. Atrian/ A-tuottajien väli-
tys hoitaa ketjua eteenpäin. 
Luomutilalla on 350 eläin-
paikkaa, johon saa tulla vii-
koittain noin 8-10 vasikka tai 
joka toinen viikko tuplamää-
rä. Isäntä toivoo, että vasikat 
olisivat kaikki tulessaan 21 
vuorokautta täyttäneitä. Ti-
lalle otetaan yksittäisiä alle 
kolme kuukautta vanhoja va-
sikoita, joita ei aikaisemmin 
ole saanut välityksen kyytiin.

lisätietoja: Ulla Maija Leski-
nen, p. 040 5045 5911. 

E läinsuojelulaissa 
mainitaan että ”Si-
kojen sairauksista 

ja niitten hoidoista on pi-
dettävä kirjaa”. Sikatilalli-
sen jokapäiväiseen kirjaa-
miseen kuuluukin muun 
muassa eläinten tulemiset 
ja menemiset, sekä niitten 
lääkitsemiset. Kirjanpidon 
pitää olla kunnossa ennen 
sikojen lähtemistä teurasta-
molle. Tällä tavalla varmis-
tetaan, ettei varoajallisia 
sikoja lähde teuraaksi. Lää-
kekirjanpidon ylläpitämis-
tä vaikeuttaa usein se, ettei 
tiedä mitä tarvitsee laittaa 
sikavaan ja mitä pitää kirja-
ta esimerkiksi sikalakirjaan.

Sikala-askareiden väliin 
tai niiden jälkeen on jos-
kus hankala löytää aikaa 

kirjanpitoon. Aikaa menee 
yllättävän paljon kirjaami-
seen, jonka voisi hyödyn-
tää eläinten hoitamiseen tai 
muihin tilan töihin.  ProAg-
ria Etelä-Pohjanmaan sika-
tilanneuvonnasta voit pyy-
tää apua lääkekirjanpidon 
kirjaamiseen tai katsomaan, 
onko kirjanpito kunnossa.

Ota yhteyttä ja sovitaan 
käynti lääkekirjapidon mer-
keissä. 

johanna sippola

Kotieläinagrologi
0400 264 448

johanna.sippola@proagria.fi

maija yliaho

Kotieläinagronomi
040 529 0832 

maija.yliaho@proagria.fi

lääKEKirjANPito 
KuNtooN siKAtiloillA

Suomalaisen
maatalouden
palveluksessa
jo 60 vuotta

Puhelin 015 320 400     
PL 500 (Graanintie 7) • 50101 Mikkeli • www.viljavuuspalvelu.fi

60-vuotisjuhlatarjous:  
syys-marraskuussa saapuneille maanäytteille perustutki- 
muksen yhteydessä Cu-Zn-Mn-hivenpaketti - 60% 

• viljavuustutkimukset, myös tärkeät hivenravinteet ja seleeni
• lanta- ja kasvianalyysit lannoituksen tarkentamiseen
• vilja- ja rehunalyysit, myös erikois- ja aperehut
• vesitutkimukset
• mikrobiologiset analyysit
• salmonellatutkimukset lannoista sekä rehuista
• kasvualustojen ja lannoitevalmisteiden tutkimukset

nEUvontaPaKEtti 
lUomUsiKataloUdEllE
Luomusianlihalle on kova kysyntä. ProAgria vastaa neuvonnan 
tarpeeseen aloittamalla tänä syksynä uuden neuvontapaketin.

SIK
A
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HIETALAHTI JA POJAT OY
TOIMITAMME BETONISTA 

• TEOLLISUUSHALLIT • MAATALOUSELEMENTIT 
• VÄESTÖNSUOJAELEMENTIT • ASUINRAKENNUKSET

Hietalahdentie 46, 69510 HALSUA
p. (06) 860 5000, f. (06) 860 5070
hp@halsua.fi   myynti@halsua.fi

www.hietalahtijapojat.fi

HIETALAHTI JA POJAT OY
TOIMITAMME BETONISTA 

• TEOLLISUUSHALLIT
• MAATALOUSELEMENTIT 

• VÄESTÖNSUOJAELEMENTIT
• ASUINRAKENNUKSET

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

hp@halsua.fi
myynti@halsua.fi

www.hietalahtijapojat.fi

2x63

2x97

Sopii myös panimo- ja elintarviketeolli-

suuden sivutuotteille

• Luotettava ja tehokas

• Ruostumatonta terästä

• Holvaamaton säiliö

• Edulliset käyttökustannukset

• Umpinainen rakenne pitää rehukeskuk-

   sen siistinä
• Syöttösäiliön koot 4m³, 6m³ ja 8m³

• Liitettävissä automaattiseen ruokinta-

   järjestelmään

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeetettetetetetttettettetetttettetee eoeoeoeoeoeoeoeoeoeooeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoooeooeoeeeoeeooeooooeeeee llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i-i-i-i-ii-i-ii-i--i-i-i-i-i-i-i-iiii-i-i-i-i-i

Pellon Crimbox 

Pellon Group Oy | Puh 06-483 7555 | www.pellon.com

Murskeviljan välivarastointiin, 
automaattiseen siirtoon ja 
annosteluun

K-MAATALOUSK-MAATALOUSK-MAATALOUS
ARTO TERVAHAUTA OY

SEINÄJOKI, Hautomonkatu 2, 044 740 5000 • ILMAJOKI, Aamukuja 11, 06-4242 600
• VILJAVASTAANOTTO TERVAJOKI, Loukontie 1, 050-446 0184

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

Espoo
Johan Andberg   010 402 2520
Hanna Ikävalko  010 402 2523
Andrea Landers  010 402 2521
Seija Uuskoski  010 402 2525
Sari Tuominen   010 402 2314

Kouvola
Kenneth Ahlqvist  010 402 2532
Anne Perätalo 010 402 2524

Viljakaupan ykköspaikka
Katso kilpailukykyiset hintamme

www.avenakauppa.fi

Pori
Matti Koskela  010 402 2528
Anne Seppälä 010 402 2536 
Salo
Matti Hämäläinen 010 402 2535
Juha Mikola  010 402 2534
Loimaa
Juha Mikola  010 402 2534
Vaasa
Bror Staffas  010 402 2529

OSTAMME
kaikkia viljoja öljykasveja omalle puristamollemme

kaiken kokoisia eriä

Avena - ammattina viljakauppa
OTA YHTEYTTÄ!

Meillä on kattava öljykasvien ja viljojen vastaanottoverkosto
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tutustua eri raiheinälajikkei-
den ominaisuuksiin ja valita 
niistä käyttötarkoitusta vas-
taava lajike seoksiin. Raihei-
nän avulla saadaan hyvää kil-
pailua varsinkin voikukkaa, 
hevonhierakkaa, juolavehnää, 
ohdaketta ja valvattia sekä les-
kenlehteä vastaan.

syksyn toimenpiteet 

Syksyllä, jos säät antavat 
myöten, on joitakin mahdol-
lisuuksia torjua rikkaruohoja 
viljelyksillä. Tätä työtä hel-
pottaa suuresti, jos lohkolle 
on keväällä kylvetty aluskas-
vi. Tarkkailemalla kasvustoa 
ja murskaamalla se pääsee 
kurittamaan rikkojen kasvua 
ja mahdollisten myöhäisten 
siementen leviämistä. Varsin-
kin juolavehnä kasvaa varsin 
myöhäiseen syksyyn asti, jo-
ten puinnin jälkeen kannattaa 
käydä niittämässä kasvusto ai-
na kun juolavehnä on 3-6 lehti-
asteella. Sänkipellon voi myös 
kultivoida muutamia kertoja 
ja näin nostaa rikkaruohojen 
juuria pintaan itämään, kui-
vumaan sekä jäätymään. 

kyntäminen

Oli kyse aluskasvista tai sänki-
pellosta niin myöhäinen kyntö 
tai kevätkyntö on hyvä keino 
vähentää rikkojen määrää. 

M ärkyyden 
v u o k s i 
moni l l a 
pelloilla 
on jou-

duttu tekemään viljelyitä 
liian huonoissa olosuhteissa 
ja se näkyy myös rikkojen 
määrässä. Runsas kosteus on 
taannut sen, että rikkakasveil-
la on ollut riittävästi kilpai-
lukykyä kosteudesta kärsiviä 
satokasveja vastaan. Tämä nä-
kyy varsinkin pelloilla, joissa 
ojituksien toimivuus on ollut 
erityisellä koetuksella. Rikka-
ruohojen torjunta varsinkin 
avokesannolla on ollut lähes 
tuloksetonta, koska ei ole ol-
lut kunnon poutajaksoja ja 
peltojen kantavuus on ollut 
heikkoa. 

korjuuajan lähestyessä

olivat erityisesti valvatti ja 
juolavehnä kasvaneet vilja-
kasvuston ohitse ja samalla 
tuottaneet runsaasti siemeniä 
ympäristöönsä. Näin on pääs-
syt tapahtumaan varsinkin 
niillä pelloilla joissa ei ole ol-
lut aluskasvia. Aluskasvit ovat 
pystyneet kilpailemaan rikka-
ruohoja vastaan kohtuullisen 
tehokkaasti tänäkin vuonna, 
koska ne ovat hyötyneet kas-
vuolosuhteista. Mutta monilla 
pelloilla esimerkiksi apila on 

kasvanut viljan ylitse, mikä 
ei ole myöskään tarkoituksen 
mukaista.

menetelmiä torjuntaan

Nyt onkin viimeiset hetket 
tarkkailla peltojen rikkaruoho-
ja, sekä muistella miltä pel-
lot näyttivät kesällä ja tehdä 
muistiinpanot havainnoista. 
Jos kesällä oli rikkaruohoja 
paljon, on syytä miettiä vil-
jelykiertoa ja satokasveja uu-
delleen kyseisille lohkoille. 
Viljelysuunnittelussa kannat-
taa olla ajoissa liikkeellä, jotta 
on itselle selvää minkälaisia 
toimenpiteitä pitää milläkin 
lohkolla tehdä. Tällöin pystyy 
myös varautumaan parem-
min kevääseen ja hankkimaan 
elinvoimaiset sekä kilpailuky-
kyiset siemenet tilalle ajoissa. 
Suosittelenkin raiheinän käy-
tön lisäämistä aluskasveiksi 
satokasveille. Monivuotisista 
englanninraiheinistä Riikkaa 
ja Sveaa on ainakin saatavil-
la. Viljan aluskasviksi kylvet-
tynä raiheinän kylvömäärät 
ovat 15-18 kg / ha. Palko-
kasvien kanssa rehunurmiin 
tulee käyttää 25-30 kg / ha, 
sekä huolehdittava, että pal-
kokasveja on vähintään 20% 
siemenmäärästä. Myös yksi-
vuotisten raiheinien käyttö 
on mahdollista. Tärkeintä on 

Kyntämiseen on syytä pa-
neutua. Liian usein peltojen 
ensimmäiset valvatit ja juo-
lavehnät ovat paikoilla, mis-
sä kynnön sulkeminen ei ole 
onnistunut. Onnistunut tor-
junnan edellytys on oikea ai-
kainen murskaus / kultivointi, 
hyvä kyntö ja varjostavat kas-
vustot aluskasveineen seuraa-
vana vuonna. Puintien jälkeen 
on siis aika tehdä ensi kesän 

suunnitelmat rikkojen vähen-
tämiseksi. Suosittelenkin, että 
aluskasvina käytettäisiin rai-
heinää kun mahdollista. Lisäk-
si kannattaa tehdä satokasvin 
elinsuhteet mahdollisimman 
hyviksi: lajike valinnalla, kyl-
vömäärillä, lannoituksella ja 
maankunnostuksella. 

KatsaUs KEsän riKKarUohoihin 

erkki vihonen

kavintuotantoneuvoja/luomu

Rikkaruohoja näkyi melkoisesti kaikilla pelloilla tänä kesänä. Tähän syynä ovat olleet runsaat sateet sekä matalat 
lämpötilat. Märkyyden vuoksi monilla pelloilla on jouduttu tekemään viljelyitä liian huonoissa olosuhteissa ja se 
näkyy myös rikkojen määrässä.

rikkojen määrässä näkyy märkyys ja huonot viljelyolosuhteet.

 — Runsas kosteus on taannut 
sen, että rikkakasveilla 

on ollut riittävästi 
kilpailukykyä kosteudesta 

kärsiviä satokasveja 
vastaan.

luomuKANAtuotANNoN 
PErustEEt AlKAvAt
Nyt olisi hyvä mahdollisuus tulla tutustumaan luomuka-
natuotannon perusteisiin. Lokakuussa ProAgria Etelä-Poh-
janmaa järjestää kolmepäiväisen luomukanakurssin asiasta 
kiinnostuneille. Ensimmäinen kurssipäivä on 16.10, jolloin 
käsitellään luomukanojen pidon perusteita sekä mahdolli-
suuksia tarkemmin. Seuraavina kurssipäivinä tutustutaan 
syvemmin luomukanan terveyden ylläpitoon ja tuotannon 
sopimuksiin sekä markkinoihin.

lisätietoja: Ulla-Maija Leskinen, p. 040-5045591
ulla-maija.leskinen@proagria.fi. 

oljesta energiaksi

ville hakala

energiainsinööri

P olttoöljyn korkea hin-
ta ja hyödyttömät ol-
kipaalit siivittivät Yli-

sen tilan lämmitysratkaisun 
valintaa. Olki haluttiin saada 
pelloilta pois.

— Kukaan ei kuitenkaan 
ollut valmis maksamaan ol-
kipaaleista edes korjuukus-
tannuksien hintaa,  muistelee 
Miika Ylinen. 

vastaus olkipaalien käy-

tölle löytyi sattumalta netis-
tä. Tanskalaiselta valmistajalta 
on saatavilla panoskäyttöinen 
kokonaisia olkipaaleja kerral-
la polttava kattila. Kattilat ovat 
suunniteltu erityisesti maatila-
käyttöön ja niitä löytyi koko-
luokassa 170 - 600kW.

Aiemmin tilakeskuksen 
läheisyydessä käytettiin läm-
mittämiseen noin 15. 000 lit-
raa polttoöljyä vuodessa. Nyt 
vanhasta järjestelmästä muis-
tuttavat enää öljykattilat, jotka 
jätettiin toimimaan varaajina 
alkuperäisille paikoilleen. 

— Lämpö tuotetaan keski-
tetysti 450kW olkikattilalla ja 
jaetaan kanaaleja pitkin kol-
meen asuinrakennukseen, pa-
jaan ja vanhaan navettaraken-
nukseen, kertoo Miika Ylinen.

lämpökeskus on ollut käy-
tössä nyt vajaan vuoden ver-
ran ja isäntä on tyytyväinen 
päätökseensä. Tarpeeksi yksin-
kertainen tekniikka on valttia 
Suomen talvessa. 

— Kritiikkiä lämpökeskus 
saa tanskalaismallisista räys-
täistä, jotka ovat erittäin lyhyet 
sekä  eristyksestä, jota kattilan 
ympärillä on vain 100 mm. 

tekni ik altansa laitos on 
panospolttoinen. Palamista 
ohjataan jäännöshappeen ja 
savukaasujen lämpötilaan pe-
rustuvien arvojen perusteella. 
Lämpö siirretään savukaasuis-
ta veteen vaakatasoon sijoi-
tetuissa konvektio-putkissa. 
Kattilan valmistusmateriaali-
na on 12 mm pelti, räjähdys-
vaimennettu ja jäähdytetty 
ovi.  Lisävarusteena laitok-
seen on saatavana kattavasti 
kaikki savupiipusta, auto-
maattisesta nuohouksesta, 
automaattishuntteihin. 

Lisää informaatioa energia-
asioista saa Maatilan ekote-
hokkuus-hankkeen järjestä-
mistä koulutuksista. Koulu-
tuskalenteri on tämän lehden 
sivulla 9. 

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!

TekniseT TiedoT

Teho: 450kW

Vesitila:34m3

Palotila:

Syvyys: 3000mm

Halkaisija: 1900mm

uusi luomublogi
Kiinnostavatko luomuiset tapahtumat ja uutiset? 

Lue uutta Luomua laadulla landelta - blogia
kotisivujemme kautta www.proagria.fi/ep. 

Voimassa helmikuun 2012 loppuun.

Suorat lennot Vaasa-Kööpenhamina-Vaasa.
Lento lähtee keskiviikkona 28.11. klo 6.20, 
paluu perjantaina 30.11.  klo 23.30.

Ohjelmassa mm. kaksi messupäivää sekä 
tutustumiskohde. 
Matkan hinta 650,-/hlö puolihoidolla.

Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset 8.10.2012 
mennessä: SARI VALLI, p. 010 76 79530.

EEPEE AGRIMARKET 
JÄRJESTÄÄ OPINTO-
MATKAN                     -
NÄYTTELYYN TANSKAAN 
28.-3O.11.2012.

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

 EU:n uuhi- 
palk-kio

6) 
Teuras-
karitsa-
palkkio 

1) 2)  EU-
nauta-palk-

kio €/ey

1) 2)  EU-
nauta-
palkkio 

€/ eläin/v

poh-joinen 
tuki €/
eläin-

yksikkö

poh-joi-
nen tuki 
€/ eläin-
yksikkö

3)  Pohj. 
tuki/ eläin/ 

vuosi

3)  Pohj. 
tuki/ 
eläin/ 
vuosi

 4)   pohj. 
teuras-eläin 
tuki €/eläin

Pohjoisen tuen 
eläinyksikkökertoimet

Tukialue c1-c2 c1-c2 c1-c2 c1 c2 c1 c2 c1-c2 eläin eläinyks. 
Sonni  244 146 422 430 253 258 emolehmä, emolehmähieho yli 2 v 1

Emolehmä/ emolehmähieho    95 95 300 300 300 300  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
Teuraskaritsapalkkio 6) 42
Kuttu  7) 317 325 152 156  Uuhet 0,15

Siitostammat (m. 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. 2013 
maksettavan ns. jälkitilin 0.3 senttiä/kg )

8,0 8,7 - suomenhevoset (pl siitostammat) 
1v -

0,85

- muut 1-3 v hevoset 0,6

1)Tukitaso riippuu eläinmääristä, taulukossa v.2011 tuki. Väh. 50 % 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. 
2) Maksetaan eläinrekisterin perusteella 6-22 kk sonneille. Sonni saa täyden  132 euroa/kalenterivuosi jos sonni on koko vuoden tilalla ja vuosi 
osuu sonnin ikähaarukan 6-22 kk sisään. Yhteensä sonni saa 6-22 kk:n aikana nautapalkkiota 187 euroa 
3) sonnien osalta laskettu 6-23 kk ikäistä eläintä kohden       
4) hiehon teuraspaino yli 170 kg        
5) Täyden pohj. tuen edellytys uuhille että v. 2011 synt. karitsoiden lukumäärä on vähint. yhtäsuuri kuin tukea haettujen uuhien määrä.  
6) Maksetaan v. 2012 teurastetuista 18 kg:n teuraspainoisista karitsoista. Taulukossa v. 2011 tukitaso
7 ) 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. 2011 

Hevonen on 1 v. kun se on syntynyt 
v. 2011

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 1-146 240 Karjut 0,7

yli 146 menevät yksiköt 157 Emakot 0,7

Viitemääyksiköt 1-170 209 Muut siat 3-8 kk 0,23

yli 170 menevät yksiköt 135 Kanat 0,013

Sika-siipikarjan tuotannosta irrotettu tuki edellyttää, että tilalla on sika-siipikarjatuen viitemäärä.
Tuen ehtona on, että tila täyttää lfa:n kansallisen lisäosan kotieläintilan edellytykset eli vuoden 2011 eläinyksikköjen suhde vuoden 2012 lfa-alaan on vähintään 
0,4 ey/ha tai eläinyksiköitä on koko ajan vähintään 10 eläinyksikköä ja ey-tiheys samalla vähintään 0,2 ey/ha. 

Kotieläintilan edellytykset voi täyttää muillakin kansallisen tuen eläimillä kuin sika/siipikarjalla.

Broilerit 0,0053  

broileriemot 0,025

Hanhi-, ankka- ja 
kalkkunaemot

0,026

Sorsa- ja fasaaniemot 0,013

223 teurastettua kalkkunaa 1

325 teurastettua hanhea 1

585 teurastettua ankkaa 1

1375 teurast. tarhattua sorsaa ja 
fasaania

1

Vain 2008 sitoutuneet voivat 
käyttää:
13 teurastettua lihasikaa 1

13 siitokseen myytyä nuorta sikaa 1

       

Tilakohtaisesti leikataan tilatuen sekä  uuhipalkkion ja nautapalkkion  yhteensä 5000 euron ylittävästä summasta 10 %.

tukitaulukot:
vEiKon tErvEisEt 

Kotieläintuet v. 2012 C1-C2 alueella
Huom. Tilatuki maksetaan täysimääräisenä 5000 euroon asti. Yli 5000 eurosta leikataan 10 %.
Pinta-alatuet v.2012 - euroa/ha
                            

7)15)18) 4) 5) 4) 5) 9) 4) 8)  16)   3) 3) 3)10) 3)10)19)

Huom. Perunan kansallista tukea 
ei enää makseta v 2012.   Tärk-
kelysperunan EU-tuki muuttuu 
hehtaariperusteiseksi

Ohra, mallasohra, 
kaura, peruna (ei 
tärkkelys-peruna), 

nurmet, viher-
lannoitus-nurmi, 

ruokohelpi

Kevät-
vehnä, 
syys-
vehnä

Ruis Tattari, 
maissi,  

kuitu-pel-
lava, kuitu-

hamppu

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

herne-vilja-seos  
(hernettä yli 50%)

Tärk-
kelys-
peruna

Sokeri-
juurikas

Kumina 
ja muut 
siemen-

maus-teet

Avo-
maan 
puu-

tarha-
kasvit

Moniv. 
puu-

tarha- 
kasvit 

Luonn. 
hoito 
pelto 
nurmi

 Luonnon-
hoito pel-
to- riista, 
maisema, 

niitty

Ke-san-
to  alle 
50 % 

Pysyvä 
laidun, 
kasvi-

maa,   ke-
santo yli 

50 %
C1-alue
Tilatuki (tasatuki)   1) 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203

Valkuais- ja öljykasvipalkkio 6) 59

Tärkkelysperunan tuki (uusi) 8) 560

LFA-tuki, kasvitila 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

Ymptuki 2), kasvitila, 2 lisät. 127 127 127 127 127 127 127 325 540 694 170 300

Ymptuki 2), kotieläintila, 2 lisät. 157 157 157 157 157 157 157 325 540 694 170 300

Sokerijuurikkaan kans. Tuki 350

Pohjoinen tuki  38 150 120 120 133 100 348

yht., kasvitilan sitoumus 11) 549 587 699 669 728 1242 999 747 1310 1116 592 722 422 203

yht., kotieläintilan sit. 11) 659 697 809 779 838 1352 1109 827 1390 1196 672 802 502 203
Mahd. nuoren vilj. tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36   

C2-alue     
Tilatuki 1) 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168

Valkuais- ja öljykasvipalkkio 6) 59

Tärkkelysperunan tuki (uusi) 8) 560

LFA-tuki, kasvitila 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

Ymptuki 2), kasvitila, 2 lisät. 127 127 127 127 127 127 127 325 540 694 170 300

Ymptuki 2), kotieläintila, 2 lisät. 157 157 157 157 157 157 157 325 540 694 170 300

Sokerijuurikkaan kans. Tuki 350

Pohjoinen tuki 38 150 47 47 133 100 348

Yleinen hehtaarituki 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

yht., kasvitilan sitoumus 11) 562 600 712 609 668 1255 1012 760 1323 1129 572 702 402  168
yht., kotieläintilan sit. 11) 672 710 822 719 778 1365 1122 840 1403 1209 652 782 482 168
Mahd. nuoren vilj. tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36   

ylitarkastaja
Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskus
Taulukot päivitetty
18.9.2012
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valkuaiskasvi- öljykasvipalkkion (jos 10 % täyttyy) ja saa korjata säilörehuksi tai 
laiduntaa.  7) Viherlannoitusnurmen siemenseoksessa oltava väh. 20% typensi-
tojakasveja. Sama lohko korkeintaan 2 v peräkkäin. Max. ala 50 % pinta-alasta. 
Viherlannoitus katsotaan viljelyksi.   8) Uusi tärkkelysperunapalkkio edellyttää 
sopimusta tehtaan kanssa, lohkotietopankkia ja ravinnetaselaskelmaa tärkkelys-
perunalohkoilta sekä osallistumista 5 päivän koulutukseen    9) Kuitupellavan/-
hampun EU-jalostustukea ei enää makseta. Hampulle pinta-alatukea maksetaan 
vain tukikelpoisista lajikkeista, jotka hakuoppaassa. Hampun siemenmäärät ja 
vakuustodistukset ilmoitettava kuntaan 30.6. mennessä   10) Viherkesanto nii-
tettävä vuosittain, samoin avo- ja sänkikesannot jos uhkaavat rikkaruohottua tai 
vesakoitua. Avokesanto edellyttää perusteluja, esim. juolavehnän torjunta.   11) 
Taulukossa lfa-tuki sisältää kansallisen lisäosan. Oletuksena, että tila on sekä 
ympäristötuessa että Lfa:n kansallisessa lisäosassa joko kasvitila tai kotieläintila   
15) Ruokohelpisato korjattava lfa/ymp-tuen ja mahdollisten kansallisten tukien 
saamiseksi. Ruokohelven voi ilmoittaa myös säilörehunurmena, viherkesantona 
tai lhp-nurmena    16) Siemenmausteet ovat oma ympäristötukiryhmänsä. Taulu-
kossa perustuki 181+  tuhoeläinten tarkkailumenetelmien käyttö -lisätoimenpide 
144 euroa/ha.     18)  Mallasohralle ei makseta kansallista tukea v.2012   19) Pysyvä 
laidun saa tilatuen. Jos pysyvä laidun peltoa ja lfa/ymp-sitoumuksessa, se saa 
myös lfa/ymp-tuen. Pysyvä laidun pidettävä avonaisena. 

1) Taulukossa tilatuen tasaosa. Tilakohtaisesti tilatukea korottavat mahdolliset 
lisäosat.    2) Perustoimenpide + 1 tai 2 lisätoimenpidettä,  taulukossa kasvitila 
93+23+11,  kotieläintila 107+23+27, 1 ryhmän puutarhakasveilla (=1-vuotiset) 
450+ 90, 2 ryhmän (=moniv.) 438 + 256, siemenmausteilla 181+144    3) Hoide-
tun viljelemättömän pellon eri käyttömuotoja. LFA-tuki maksetaan vastaavalle 
alalle hoidettua viljelemätöntä peltoa (=kesanto+ lhp) kuin on viljeltyä peltoa.  
Luonnonhoitopellon ympäristötukea enintään 15 % ymp.tuki-alasta. Lhp-nur-
messa korkeintaan 20 % typensitojakasveja. Lhp-riistassa vähintään kahta kasvia, 
perustettava vuosittain, mutta ei vilkasliikenteisen tien varteen. Lhp-niityssä 
vähintään yksi monivuotinen niittykasvi sekä  joko nurmirölliä, lampaannataa 
tai jäykkänataa mutta ei apilaa siemenseoksessa. Lhp-nurmi ja –niitty väh. 2 
vuotta peräkkäin. Lhp-nurmi niitettävä väh. joka 3. vuosi tai vuosittain, jos uhkaa 
veskoitua. Samoin lhp-nitty niitetävä jos uhkaa vesakoitua. Niitossa huomioita-
va luonnonvaraiset eläimet. Luonnonhoitopellon saa korjata luonnonvaraiset 
eläimet huomioiden. Jos lhp-riista korjataan, sato käytettävä riistan ruokintaan. 
Tarkemmat lhp-ohjeet hakuoppaassa.  4 )Syysvehnä ja ruis täyttävät  ympäristö-
tuen talviaikainen kasvipeitteisyys-lisätoimenpidettä, mutta syysöljykasvit eivät 
täytä   5) pohjoisen tuen ehtona rukille ja vehnälle on että korjataan siemensato 
6) Tukeen oikeuttavia kasveja oltava 10 % tukihakemuksen peltoalasta. Valku-
aiskasvin saa korjata säilörehuksi. Viljan/valk.kasvin seoskasvusto, jossa val-
kuaiskasvin siementä yli 50 % siemenseoksen painosta, saa pohjoisen tuen ja 

Viitteiden selitysosa v. 2012 pinta-alatukitaulukkoon
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Rahtimylläri jalostaa viljastasi tuottavan väkirehun. 
Säästät rehukustannuksissa ja tasapainoinen ruokinta

parantaa tuotosta eläinten terveydestä tinkimättä! 

Pohjanmaan Rehujauhatus Oy
Ojantie 7, 85140 Tynkä

Puh. (08) 466 595 tai 041 444 9374

Tuomme viljaa lukuun ottamatta kaikki muut korkeaan 
tuotokseen tarvittavat rehukomponentit mukanamme. 

Kerromme mielellämme lisää, miten rahtimyllärin tilasekoitus 
vähentää työtäsi ja parantaa tilasi tuottavuutta.  

TILASEKOITUS
– helppo ja edullinen 

tilakohtainen ruokintaratkaisu!

SR_PohjRehujauhatus_90x130.indd   1 20.3.2012   15:53:22
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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 ...................................................................  043 824 7779

proagria kasvi, sika - ja siipikarjatilat
   palvelupäällikkö henri honkala  .................................................  040 827 7100

viljatilat
• kasvintuotantoagrologi jouni leppä  ................................................  0400 361 250
• kasvintuotantoagrologi niko luikku ................................................  0400 297 245
• kasvintuotantoagrologi luomutilat, jari luokkakallio  .................  0400 297 235
• kasvintuotantoagrologi jari mäkinen  ..............................................  040 510 2795
• kasvintuotantoagrologi toni  tuomela ............................................  040 686 0559
• kasvintuotantoagrologi Pekka tuomisto .........................................  0400 891 889
• kasvintuotantoagrologi Katariina vihlman  ..................................  040 582 6775

sika - ja siipikarjatilat
   talousagrologi mika mäenpää  ........................................................  040 528 7922
• kasvintuotantoagrologi juha mäkelä ................................................  0400 267 535
• kasvintuotantoagrologi marja-leena Perälä  .................................  0400 166 200
   kasvintuotantoneuvoja luomutilat Erkki vihonen ...........................  040 678 7689
   kotieläinagronomi maija yliaho .......................................................  040 529 0832
   kotieläinagrologi johanna sippola  .................................................  0400 264 448
   talousagrologi Kaija ala-luukko  ...................................................  040 832 3521

peruna - ja marjatilat
• kasvintuotantoagrologi mikko Kraatari  .........................................  040 1373599
• 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
   kotieläinagrologi, lammastilat Elina vainio......................................  040 199 0143
   kotieläinasiantuntija lammastilat milla alanco ...............................  040 706 0558
   vanhempainvp.  26.8.2013 asti

   kotieläinagrologi, emolehmätilat vuokko Kraatari .........................  040 169 6557
   talousagrologi marjut viitasalo ......................................................  040 353 0227
   kotieläinagrologi, emolehmä- ja lihanautatilat Urpu tanner-Koopmans
   vanhempainvp. 27.7.2013 asti

   hevostalousneuvoja hevoosella vaan-hanke nanne Korpivaara ....  040 161 2552

maakunnallinen maito
• kotieläinasiantuntija luomutilat, Ulla-maija leskinen  ..................  040 504 5591
• kotieläinasiantuntija johanna mäntyharju  ..................................  040 512 1901
   kotieläinagrologi satu sillanpää  ....................................................  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
   terveydenhuoltoeläinlääkäri seija Perasto vanhempainvp. 13.8.2013 asti

itäinen maito (järviseutu, kuusiokunnat)
• kotieläinagrologi saila hongisto .....................................................  0400 497 516
• kotieläinagrologi merja ilomäki  .....................................................  040 570 7900 
• kotieläinagrologi sari jokiaho  .........................................................  040 674 3175 
• kasvintuotantoagrologi nurmiviljely hannu Kivisaari ....................  0400  798 580
• talousagrologi janne niemi   0400 422 765

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
• kotieläinagrologi auli yli-rahnasto  ..............................................  040 526 2467

pohjoinen maito (kauhava, kyrönmaa, lapua, seinäjoki )
   kotieläinneuvoja annakaisa hanhimäki  ....................................  040 843 0569
• 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
• kasvintuotantoagrologi nurmiviljely 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, Keski-Pohjanmaa Elina tiinanen  ....................  040 560 9038                                     
   energiainsinööri 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

proagria spv-, tili -  ja yrityspalvelut
   palvelupäällikkö timo Pajula .......................................................... 040 503 2650
   omistajanvaihdosasiantuntija Unto Kangas .................................... 040 766 7598
   talousagronomi (sukupolvenvaihdokset) samuli lampinen .......... 040 526 0147
   talousagronomi (sPv,tilipalvelut, Kauhajoki) olavi Kuja-lipasti ....040 127 2420
   talousagrologi (tilipalvelut, seinäjoki) seija yli-hukkala ............... 040 580 2258
   kasvintuotantoagrologi (tilipalvelut, alajärvi) janne niemi ............. 0400 422 765             
   tradenomi (Evl asiakkaat, tilipalvelut, alajärvi) leena hytönen ... 040 584 7559
   talousagrologi (tilipalvelut, alajärvi) sanna takala ........................... 040 554 2669
   vanhempainvp. 26.6.2013 asti

   tradenomi (tilipalvelut, Kauhava) Kaija autio .................................. 040 139 5597
   talousagrologi (Tilipalvelut 5.4. saakka) Katja Kuusela-opas ......... 040 673 9747
   talousagrologi (yritys- ja tilipalvelut) satu Kallioniemi .................. 040 848 7759
   yritysasiantuntija Kari Kallioniemi ................................................ 0400 267 384

maa- ja kotitalousnaiset
   toiminnanjohtaja terhi välisalo ..................................................... 0400 463 129
   kotitalous- ja yritysneuvoja asta asunmaa .................................... 040 592 9226
   kotitalous- ja yritysneuvoja anna-liisa saari ................................. 0400 993 226
   maisemasuunnittelija riikka asunmaa
   vanhempainvp. 31.1.2013 asti

   maisemasuunnittelija annukka Kuoppala .................................... 040 534 9336

trahteeri
   elinkeinotalon lounas- ja tilausravintola,  
   www.trahteeri.net ................................................................  043 824 8510  
           
proagria etelä -pohjanmaan  palvelupisteet maakunnassa :
Seinäjoki, Huhtalantie 2 (Elinkeinotalo)
Alajärvi, Kauppakatu 26
Kauhava, Kauppatie 109 (Yrittäjäopisto)
Suupohja, Puistotie 40 (Ykköskulma), Kauhajoki

• = viljelysuunnitelman laatija

www.proagria.fi/epJä
R

JESTö
JU

TTU
JA : : :  tulevia tapahtumia

::: 6.10.2012 Etelä-Pohjanmaan maa 
–ja kotitalousnaisien vuosikokous 
Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalolla klo 
10. alkaen.

:::  24.10.2012 Naisyrittäjyyden 10. tee-
mapäivä aiheenaan ”naisyrittäjän elä-
mänkaari” Seinäjoki Areenassa. Vapaa 
pääsy, ilmoittautuminen.

::: 9.11.2012 Retki Elma-messuille 
Helsinkiin. Keski-Pohjanmaan Maa- ja 
kotitalousnaiset ovat kutsuneet meidät 
kaikki osallistumaan retkelleen. Kyse-
lyt ja ilmoittautumiset. Johanna Hylki-
lä, 040-1964434.

::: 10.11.2012 ”100 vuotta eteläpohja-
laisten maa- ja kotitalousnaisten toi-
mintaa”. Kutsuvierastilaisuus.

::: 8.-9.2012 Jouluiset maalaismarkki-
nat. Ilmoittautuminen avautuu 1.10. 
Tuula Perälä: 040-7063386.

tapahtumista tarkemmin :

www.proagria.fi/ep/naiset

: : :  neuvontapalvelut piris -
tävät järjestötoimintaa!
Hankkikaa jokin mukavista järjestölle 
suunnatuista neuvontapalveluistam-
me, oppikaa uutta ja pitäkää hauskaa! 

Olisiko jokin seuraavista tapahtumista 
sopiva juuri teidän kylään?
•	 Keitetääs	kahvit	–luento.
•	 Äijien	lihakurssi.
•	 Hygieniapassikoulutus	ja/tai	-testi.

Neuvontapalvelumme soveltuvat 
myös työpaikan tyky-tapahtumaksi. 
Jos kiinnostuit, niin ota yhteyttä Asta 
Asunmaahan 040-5929226 tai Anna-
Liisa Saareen 0400-993226.

: : :  seurantaloavustukset 
haettavana 
Korjausavustusta voi hakea yhteisö, 
joka omistaa vapaaseen kansalais-
toimintaan tarkoitetun seurantalon, 
esimerkiksi maamiesseuran tai kylä-
talon. Korjausavustuksella säilytetään 
ja parannetaan seurantalojen kult-
tuurihistoriallista arvoa, kuntoa ja 
toimivuutta.

Seurantalojen korjausavustusten ha-
kemuslomake ja hakuohjeet ovat osoit-
teessa www.kotiseutuliitto.fi/seuran-
taloavustukset.  Tänä vuonna avustus-
ta voi hakea myös sähköisesti verkko-
palvelun kautta 3.9. alkaen: www.ko-
tiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset/
sahkoinenhaku 

lisätietoja suomen 

kotiseutuliitosta : 

Leni Pakkala p. 09 - 6126 3221 
Liisa Lohtander p. 09 - 6126 3223.
www.kotiseutuliitto.fi 
www.seurantalot.fi. 
Avustukset on haettava 
30.9.2012 mennessä.

: : :  vilkaise Facebookiin!
Keskustelut ryhmissä ”Etelä-Pohjan-
maan Maa- ja kotitalousnaiset” sekä 
”Maku & Oivallus” käyvät vilkkaina. 
Tule sinäkin mukaan ryhmiin, niin 
pysyt ajan tasalla tapahtumista ja 
saat hyviä vinkkejä arjen näppärään 
pyörittämiseen!

Otteita ryhmästä Maku & Oivallus:
”…Karviaisia noukkiessa paksu kin-
nas vasempaan käteen sillä nostetaan 
oksaa ja oikeassa kädessä marja-
poimuri kauhoo marjoja nopsaan…”

”…tee-se-itse kyläkauppa, joka haluaisi 
luoda lähi- ja luomuruualle uudenlai-
sen osuuskuntamuotoisen kaupan… ”

”… viritä pyykkinaruille reikäiset sa-
laojaputket ja laita kuivumaan auto-
katokseen tms. kattopaikkaan. Ei tule 
taitoksia eikä matto homehdu …”

: : :  Farmiinan nameilla 
varoja toimintaan
Olemme kehittäneet mukavan tuot-
teen, Farmiina-lehmän marjanamut, 
yhdistyksien varainkeruuta varten. 
Namustruutta on paikallista, Ilmajo-
en Namituvan tuotantoa. Makuna on 
marjaisa mansikkavadelma. 

Mukavan ja uuden varainkeruutuot-
teen myynnillä voitte yhdessä toimien 
kerätä useita satasia toimintaanne. 

kysy lisää : 

etela-pohjanmaa@proagria.fi

: : :  maa - ja kotitalous -
naisten vuosikokous
Toivotamme lämpimästi tervetulleik-
si teidät jäsenyhdistystemme edustajat 
Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalous-
naisten vuosikokoukseen. Se pidetään 
lauantaina 6.10. Etelä-Pohjanmaan 
Elinkeinotalolla, Huhtalantie 6. Kello 
10.00 aloitamme kahvituksella järjes-
tökampanjamme ”Keitetääs kahvit” 
mukaisesti. Kello 10.30 jatkamme ko-
kouksella, jossa käsitellään säännöissä 
määritellyt asiat.

Jäsenyhdistykset voivat asettaa eh-
dokkaita johtokuntaan esitettäviksi. 
Heidät tulee esittää johtokunnalle kir-
jallisesti yhtä viikkoa ennen kokous-
ta. Kokouskutsu lähetetään kullekin 
puheenjohtajalle tarkempien ohjei-
den kera. Ohjeet ja materiaalit tulevat 
myös näkyviin internetiin: www.pro-
agria.fi/ep/naiset.

tervetuloa! 

toivottaa ; johtokunta

: : :  omat ruisleipätalkoot 
kylällä
Järjestäkää oma ruisaiheinen tapah-
tuma kylällä. Piirikeskuksesta voim-
me lähettää materiaaleja, mm. Ruis-
leipätalkoot-liivit lainattavaksi sekä 
reseptivihkosia. 

kysy lisää :

Asta Asunmaalta p. 040-5929226 
Anna-Liisa Saarelta p. 0400-993226.

: : :  teillä suomen parasta 
toimintaa?
Tänä vuonna Maa- ja kotitalousnais-
ten keskus jakaa tunnustuspalkinnon 
hyvästä järjestötyöstä yhdistykselle. 
Onko teillä ollut aktiivista, kekseliäs-
tä ja vaikuttavaa toimintaa? Jos näin 
on, niin hakekaa palkintoa.

Hakulomakkeet löytyvät www.
maajakotitalousnaiset.fi – yhdistyssi-
vulta ja ne on palautettava piirikes-
kukseen 1.10.2012 mennessä. Piiri 
valitsee hakemuksista jatkoon pääse-
vän yhdistyksen kansallista palkintoa 
tavoittelemaan.. 

lisätietoja :

terhi.valisalo@maajakotitalousnaiset.fi
p. 0400-463129. 

järjEstöjUttUja

tEEtä viljElysuuNNitElmA 
AjoissA jA säästät
Toimi ajoissa ja tilaa ammattilaisen tekemä viljelysu-
unnitelma heti. Näin saat suunnitelman halvemmalla 
ja hyödynnät myös tuotantopanosten ennakkohin-
nat. Viljelysuunnitelman hintaan lisätään 1.3.-15.5. 
välisenä aikana 30 euron suuruinen kausilisä.

proagria

ovatKo 
viljavUUsnäyttEEsi 

KUnnossa?
soita ja tilaa 

koneellinen näytteenotto
Proagria Etelä-Pohjanmaa, juha mäkelä

p. 0400 267 535



www.poppankki.fi 

Aidosti lähellä ihmistä.

POP Pankkien 
maatalousasiantuntijat palveluksessasi:

POP Pankista
kattavaa paikallista

maatalouden tuntemusta!

Toimialue Nimi 
Alahärmä Broo Anna-Maija 06 485 5000
Isojoki Forsman Sami 06 220 4520
Jurva Kuusinen Kyösti 020 166 6409
Kauhajoki, Päntäne Peräkorpi Jarmo 020 166 6261
Kauhava Orrenmaa Pauli 06 434 5600
Kortesjärvi, Evijärvi Holkkola Jaana 040 836 8522 
Kristiinankaupunki Ingves Ann-Christine 020 166 6592
Kurikka Rinta-Homi Taina 06 450 6522
Kyrönmaa, Kokkola Jantunen Väinö 06 478 8311 
Laihia Pernaa Jukka 06 477 6622
Lappajärvi Lantela Pentti 020 749 5309
Lapua Suokko Marko 06 433 9414
Lapuan Hellanmaa Yli-Kuivila Mikko 06 433 7921
Lapuan Tiistenjoki Peurala Päivi 06 433 7400
Teuva, Karijoki Ojala Johanna 020 166 6509
Ylihärmä, Ylistaro Hietamäki Jarmo 06 482 3200 

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@poppankki.fi 

Ota yhteyttä!

,

Agrimarket Mäntsälä
Perkkiönpellontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ, Puh. 010 76 83317
Ma–pe 8–17, la 9–13.
www.agrimarket.fi

Meiltä saa Bonusta!

Avajaiset uudistetussa 
Mäntsälän Agrimarketissa 
tiistaina 21.9.2010

Avajaisissa paikalla runsaasti 
valmistajien edustajia. 
Tervetuloa keskustelemaan 
kanssamme.

• John Deere -traktorit 
• Työkoneita 
• Kasvuohjelma 
• Suomen Rehu 
• YARA Suomi Oy 
• Nordkalk Oy 
• Clen-painepesurit 

•  Jonsered-metsurin-
tarvikkeet 

•  Ferrometal-
kiinnitystarvikkeet 

•  FinnTack-
hevostarvikkeet

• Puzer-imurit

TerveTuloA 
TuTusTuMAAn 
uudisTuneeseen 
MyyMälääMMe!
Runsaasti avajaistarjouksia. 
Tarjoilua. 
Paljon hyviä tuote-esittelyitä:

PIENI VETOTEHONTARVE SÄÄSTÄÄ 
POLTTOAINETTA!

www.agrimarket.fi

LAAjA mALLISTO – SOPIVA 
AuRA kAIkEN kOkOISILLE 
TRAkTOREILLE.

lämmitysöljyä omakoti-
taloille ja kiinteistöille.
moottoripolttoöljyä 
koneisiin.

Toimitukset nopeasti ja edullisesti!
SOITA jA TILAA SEkÄ TARkISTA 
PÄIVÄN HINTA mYYjÄLTÄmmE!

EEPEEN LÄmPöPALVELu     P. 010 76 49600

kalkitse pellot ennen lumien tuloa,
maksuaikaa marraskuun loppuun!

Erinomainen kyntötulos, helppo 
säädettävyys ja paras mahdollinen 
taloudellisuus. kESLA-kuORmAImET 

AgRImARkETISTA!

kysy lisätietoja 
myyjältämme.


