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M 
AATALOUS ON PITKÄLLE TEKNISTYNYT ALA. TEKNIIKKAA ON ENSIN KEHITETTY 

KORVAAMAAN RASKAITA TYÖVAIHEITA JA MYÖHEMMIN HELPOTTAMAAN 

TUOTANNON HALLINTAA .  AINA KEHITYS E I  OLE KUITENKAAN MENNY T  

helposti, vaan ratkaisut on jouduttu tekemään kalliisti yrityksen ja erehdyk-
sen kautta. Ulkomailta tuotujen teknisten ratkaisujen soveltuvuus olosuh-

teisiimme on usein ollut heikko, ja kotimainen tuotekehitys ei ole ollut tarpeeksi tehokasta.

Omissa perusopinnoissani Helsingin yliopistossa korostettiin, että maatalous on perimmiltään tekno-
logis-taloudellinen haaste. Maataloudessa pitäisi pyrkiä sovittamaan parhaalla mahdollisella tavalla 
yhteen ihminen, työ ja tekniikka. Onkohan tämä periaate toteutunut nykyisessä teknistyneessä maa-
taloudessa? Mielestäni ei. Ihmisen ominaisuudet ja vaatimukset tekniikalle jäävät harmittavan usein 
toissijaisiksi. Tekniikka ei aina sovellu hankaliin työolosuhteisiin. Toisaalta ihminen tarvitsisi lisää tietoa 
ja taitoa tekniikan hyödyntämiseen ja työolosuhteita pitäisi parantaa.

Mitä pitäisi tehdä? Mikä on ProAgrian asiantuntijapalvelujen rooli tekniikan hyödyntämisessä? 

Jotta tekniikasta saataisiin paras mahdollinen hyöty, se pitäisi valita ja käyttää oikein. Ihminen, työ ja 
tekniikka siis pitää sovittaa yhteen tapauskohtaisesti. Tuskin on kahta samanlaista maatilaa tai tek-
niikan käyttäjää. Harvoin on mahdollista toteuttaa ratkaisuja puhtaalta pöydältä, vaan tilalla on ole-
massa olevaa tekniikkaa, taloustilanne vaihtelee, eläinaines ja pellot ovat erilaisia ja yrittäjien tavoitteet 
vaihtelevat. Teknologian valintaan ja käyttöön liittyvässä työssä tarvitaan ProAgrian asiantuntijapalve-
luja, varsinkin kun maatilojen koko ja taloudelliset riskit kasvavat ja tuotantoa koskevat kansalliset ja 
EU-tason määräykset jatkuvasti muuttuvat.

ProAgria Etelä-Pohjanmaan vahvuus on asiakkaan kokonaisvaltainen palvelu.  Tarjoamme tukeamme 
maatilan teknologisen järjestelmän valintoihin ja valittujen tekniikoiden käyttöön. Toimimme yhteis-
työssä alan tutkimuksen, tuotekehityksen, jalostavan teollisuuden, kaupan ja muiden sidosryhmien 
kanssa, jotta teknologiasta saataisiin paras hyöty kuhunkin tilanteeseen. 

Tullessani vuoden 2014 alusta toimitusjohtajaksi haluan nostaa esille 
ajankohtaisia teknologis-taloudellisia haasteita, joihin jatkossa 
tartumme entistäkin pontevammin. Tarjoamme asiantunti-
juuttamme laajasti maatalouden keskeiseen haasteeseen: 
biologian, talouden ja teknologian – ihmisen, työn ja teknii-
kan – yhteensovittamiseen. 

HannuHaapal a
HANNU HAAPALA 

toimitusjohtaja
ProAgria Etelä-Pohjanmaa

“Mitään ei saa, jos 
ei kysy tai jos laittaa 

liikaa jarruja päälle!”

Lue koko juttu s.5

Teknologialla tulosta

PÄÄKIRJOITUS PARI SANAA KANNESTA

KANSIKUVA JARMO VAINIONPÄÄ

Manunkylän ratsutallin avara ja valoisa maneesi on 
rakennettu kokonaan puusta. Hevosyrittäjät Riitta 
Ojala ja Sanna-Kaisa Tastula (kuvassa) tiesivät, mitä 
halusivat ja osasivat myös kertoa sen suunnittelijana 
toimineelle ProAgrian Timo Korpelalle. Yhteen hii-
leen puhaltaminen poiki lopulta yhden maakunnan 
komeimmista maneeseista.
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MAASEUDUN PIHAPIIRI
Huokuu arjen  arkkitehtuuria

ENNÄTYSLEHMÄ
Nukke on rauhallinen ja 
huomaamaton

ITUA -LEHDEN TOIMITUS

ITUA NO. 1/2014 PROAGRIA ETELÄ -POHJANMAA  
Itua -lehti on ProAgria Etelä-Pohjanmaan jäsenasiakaslehti. 
Lehden painos 10 000. Lehti ilmestyy neljästi vuodessa.Valmis  
aineisto toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen:  
itua@proagria.fi. Lisätietoja voitte kysellä toimitussihteeriltä.

LEHDEN JULKAISIJA  ProAgria Etelä-Pohjanmaa Huhtalantie 2, 
60220 Seinäjoki  I puh. 06 416 3111 I fax 06 416 3448 I www.
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• VALOKUVAAJA  Jarmo Vainionpää I puh. 040 569 5404 I jarmo.
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VILJA KUIVAKSI
biopolttoaineella

METSÄSTÄ VOIMAA
tutustu MKN:n kampanjaan!

7 TORSTAINA TUULEE

Tuulivoima tutuksi
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AJANKOHTAISTA AJANKOHTAISTAVinkit ja uutiset Mato villitsi MarjaTsemppi-seminaarissa

MARITA JÄÄSKELÄINEN ON ALOIT-

TANUT KOTIELÄINASIANTUNTIJANA 
Kauhavalla ja sen lähiympäris-
tössä. Hän on aiemmin työs-
kennellyt vastaavissa tehtävissä 
Pohjois-Savon ProAgriassa sekä 
joitakin vuosia myös ProAgria 
Etelä-Pohjanmaassa. 

MARITA VALMISTUI HILJATTAIN 
AMK agrologiksi ja osallistui 
opinnäytetyönsä puitteissa eHie-
ho -hiehontuotantokustannuslas-
kurin kehitystyöhön. Maritan pu-
helinnumero on 043 825 4860. 

MARJADIILI KÄYNNISTYY

PROAGRIAN UUDET HENKILÖT JA ASIANTUNTIJAT

MARITA JÄÄSKELÄINEN

PROAGRIAN UUDET KASVOT

MARIKA TURPEINEN ON ALOIT-

TANUT MAISEMASUUNNITTELIJA -

NA Maa- ja kotitalousnaisten 
maisemapalveluissa. 

HÄN ON KOULUTUKSELTAAN AMK 
hortonomi ja lähtöisin Kainuusta. 
Marikan toimipiste on Seinäjoella 
ja hänet tavoittaa numerosta 043 
825 2410. 

MARIKA TURPEINEN

SEPPO VÄISÄNEN ON ALOITTANUT 

VESITALOUDEN NUOREMPANA 

ASIANTUNTIJANA Vyyhti-hank-
keessa. Lisäksi kainuulaisläh-
töinen ympäristötekniikan kan-
didaatti opiskelee parhaillaan 
vesi- ja geoympäristötekniikan 
diplomi-insinööriksi. 

DIPLOMITYÖ VALMISTUU AIKA -

NAAN peruskuivatusasioiden tii-
moilta. Sepon toimipisteenä on 
Seinäjoki ja puhelinnumero 043 
825 2810. 

SEPPO VÄISÄNEN

ENTINEN TÖTTERÖPÄÄ, Leningrad Cow boysista 
tuttu Mato Valtonen on nykyään luovuuden 
asiamies. Hän jos kuka tietää, kuinka luovuu-
della pääsee pitkälle. MarjaTsemppi-hankkeen 
loppuseminaarissa yleisön villinneen Madon 
sanoma on selkeä: ”Mitään ei saa, jos ei kysy 
tai jos laittaa liikaa jarruja päälle!” Suomalais-
ten heikolle itsetunnolle sujuvasti nauranut ja 
Suomen lakia suureen ääneen ihmetellyt mies 
kannustaa ihan jokaista luovuuteen. Jokainen 
meistä osaa olla luova, vaikka emme aina sitä 
itse usko. Luovuus on ongelmanratkaisun ja 
asioiden kehittämisen siemen.  Ai sinäkö et ole 
luova? Jos pudotat kännykkäsi vessanpönttöön 
ja hetken pohdittuasi päätät onkia sen vaikka 
siivilällä, olet tuolloin luovuuden lähteillä.

 ENTÄPÄ NE UNELMAT, MATO VALTONEN?

– Unelmia pitää olla! Myös toisten työn arvos-
taminen on tärkeää. 

Luovuuden asiamies Mato Valtonen puhui 
MarjaTsemppi-hankkeen loppuseminaarissa 
Tuurissa joulukuussa 2013. 

MADOLLA ON ASIAA

SUUPOHJAN  
PALVELUPISTE 
MUUTTAA

KOTISIVUMME OVAT
UUDISTUNEET

“M I TÄ Ä N E I  S A A, J O S E I  KYS Y”

Näin upeita ja tyylikkäitä koruja as-
kartelivat kurssilaiset Hevoosella 
vaan -hankkeen jouhikorukurssilla. 
Tusinan verran kädentaidoista kiin-
nostunutta hevosnaista kokoontui 
joulukuussa Kurikkaan Kauppilan 
tallin vanhaan tupaan mukanaan he-
vosten häntä- ja harjanippuja. Kurs-
sin ohjaajaksi oli saatu tamperelai-
nen Kirsi Rehn-Inkinen. 

JOUHISTA KORUIKSI

Marraskuussa ilmestyi FM Kaisa 
Viitalan kirjoittama ProAgria Etelä-
Pohjanmaan historia nimellä Aske-
leen edellä 150 vuotta.  

Alkuperäislähteisiin nojautuvaa pe-
rustutkimusta järjestöstä ei ole teh-
ty sataan vuoteen, joten kirjassa on 
paljon uutta niin tutkimustuloksissa 
kuin kuvituksessa. Hyvin mielen-
kiintoinen on järjestöneuvos Väinö 
Kuoppalan toimittama matrikkeli.

EU-tukihakemuslomakkeiden vii-
meinen jättöpäivä on 30.4. Jos tar-
vitset lomakkeiden täyttöapua, tilaa 
se hyvissä ajoin. Näin ProAgrian 
asiantuntija voi varata kalenteris-
taan juuri sinulle parhaiten sopivan 
ajankohdan.

Huomaa, että sähköisessä tukihaus-
sa EU-avustajan valtuutus täytyy tänä 
vuonna uusia. Sen voi tehdä Vipu-
palvelussa tai paperilomakkeella 
kunnan maaseututoimistossa.

150 VUOTTA KANSISSA
TILAA TUKIHAKEMUSTEN 

TÄYTTÖAPU AJOISSA

Vipu-tunnukset ja avainlukulistat ei-
vät enää toimi!

Vipu-palveluun ja sähköiseen tukiha-
kuun kirjaudutaan pankkitunnuksil-
la, mobiilivarmenteella tai hst-kortilla  
(= sähköinen henkilökortti). 

VEIKON VIPUVINKKI

M arjaDiili on marjati-
lojen koulutushan-
ke, jonka pienryh-

missä tavoitellaan kilpailuky-
vyn parantamista ja kannatta-
vuuden kohentamista erilaisin 
keinoin. Tuloksen tekijöiden 
ryhmä on linjakas osaajien 
ryhmä, jolle kehittyy koulu-
tuksen myötä selkeä visio ja 
toimintastrategia. Ryhmän jä-
senten tiloilla voi kasvaa mitä 
marjoja vain ja markkinointi-
tavat voivat vaihdella. Tavoit-
teena on parantaa johtamista 
ja kokonaisuuden hallintaa. 
Yhdessä markkinoille -ryhmän 
jäseniä kiinnostaa tehokkaasti 
hoidettu yhteismarkkinointi, 
jolloin aikaa vapautuu mark-
kinoinnista tuotannon kehit-
tämiseen. Ryhmä paneutuu 
yhteismarkkinoinnin mah-
dollisuuksiin ja edellytyksiin. 
Uusi tekniikka -ryhmä lähtee 
rohkeasti viljelemään katteen 

alla, joko tunneleissa tai kas-
vihuoneissa. Tässä ryhmässä 
tuotetaan tehokkaasti ja ol-
laan markkinoilla eri aikaan 
kuin pääsatokauden toimijat.

Järjestämme tarvittaessa 
koulutukset kaksikielisenä. 
Osallistumismaksu on 100 € + 
alv, johon sisältyy koulutusta 
ja tilalla tehtävää valmennus-
ta. Opintomatkoista on erilli-
nen maksu. Ulkomaan opin-
tomatka järjestetään Ruotsiin 
tai Norjaan. ProAgria Etelä-
Pohjanmaan MarjaDiili-hanke 
toimii Etelä- ja Keski-Pohjan-
maan sekä Pohjanmaan maa-
kunnissa. 

Ilmoittautumiset ja  
lisätiedot: 
marjantuotannon erityisasi-
antuntija Arja Raatikainen, 
p. 050 377 9530 tai  
arja.raatikainen@proagria.fi.

Klikkaa ja tutustu:
www.proagria.fi/ep

Uusi osoite 3.2. alkaen 
on Teknologiapuisto 1, 
(Teknologiakeskus  
Logistia),  
Kauhajoki.
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KolumniAJANKOHTAISTA

HUUMORIA, VERTAISTUKEA  
JA HERKKIÄ HETKIÄ

TORSTAINA TUULEE - tuulivoimatuotanto tutuksi

V UODEN VI IMEISENÄ 

PÄIVÄNÄ ON HYVÄ 

KERRATA MITÄ KAIK-

KEA ONKAAN KULUNEESEEN 

VUOTEEN 2013 MAHTUNUT. 

Päällimmäisenä mieleen tietys-
ti nousee rakennusprojektim-
me. Olemme rakennuttaneet 
tilallemme uuden robottina-
vetan. Joulukuun alkupäivinä 
saimme siirtää uudelle puolelle 
jo ryhmän tiineitä hiehoja sekä 
osan umpilehmistä. Voin ker-
toa, että herkkä hetki oli! Kos-
teus silmäkulmissa katselin, 
kun eläimet ottivat uuden ti-
lan haltuunsa. Jo ensimmäisen 

tunnin jälkeen oli osa parressa 
makoilemassa ja lukkoaidan 
läpi päät kurkottelivat appeen 
suuntaan. Lypsävien ryhmä 
siirtyi 17.12. ja pelko siitä, 
kuinka kaikki sujuisi karisi no-
peasti, sillä jo vanhalla puolel-
la robottiin tottuneet eläimet 
ottivat muutoksen mielestäni 
kiitollisin mielin vastaan. 

Sen voin tämän(kin) rakennus-
vuoden perusteella kertoa, että 
huumorilla on valtava merkitys 
elämässä. Vuoden mittaan tuli 
useita uusia tuttavuuksia ja on-
neksi vanhat pysyivät rinnalla. 

Jokaisen kanssa on pystynyt 
juttelemaan rennosti kaikesta 
mahdollisesta maan ja taivaan 
välillä.  Toisinaan juttujen taso 
on tainnut olla varsin painokel-
votonta, mutta kunnon nauru 
piristää kummasti. Kiirettä on 
piisannut, mutta kaikki pakol-
linen on silti saatu tehtyä myös 
tuotannon puolella. Taisi olla 
säiden haltija suosiollinen tä-
nä vuonna niin viljelijöille kuin 
rakentajillekin.  Vertaistuki 
on tässäkin elämäntilantees-
sa osoittautunut erittäin tar-
peelliseksi. Olen ”terrorisoi-
nut” toista rakentavan tilan 

PUHEENVUORO - ITUA 1/2014

LIISA VUORELA

Suunnitelmallisuus korostuu kasvitautien ja tuholaisten 
torjunnassa tulevana kasvukautena entisestään. Jokaisen 
viljelijän on noudatettava integroidun kasvinsuojelun 
periaatteita vuoden 2014 alusta lähtien.  

Suunnitellen selätät  
kasvinsuojelun haasteet 

I ntegroidussa kasvinsuoje-
lussa pyritään parhaaseen 
mahdolliseen lopputulok-

seen eri torjuntamenetelmiä 
yhdistelemällä. Suunnitel-
mallisuus ja muistiinpanot 
ovat avainasemassa. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa etu-
käteen tehtävää kasvinsuo-
jelusuunnitelmaa sekä loh-
kokohtaisia muistiinpanoja.

Mennyt kasvukausi oli 
kasvinsuojelun näkökul-
masta varsin tavanomainen.  
Pelloilla esiintyivät normaa-
lit yksivuotiset rikkakasvit, 
mutta lyhyehkön kylvöajan 
johdosta ruiskutuskausi oli 
paikoin hyvinkin nopeatem-
poinen. Hellejakso kasvukau-
den alussa vähensi viljojen 
pensastumista ja kasvustot 
olivatkin useilla alueilla pää-
versovaltaisia. Rikkakasvit 
suojautuivat helteeltä kas-
vattamalla lehdille paksun 
vahapinnan. Jos torjunta-ai-
neen käyttömäärä oli pieni ja 
torjunta tehtiin epäedullise-
na aikana, saattoi teho jäädä 
puutteelliseksi muun muassa 
jauhosavikkaa vastaan. Suu-
ret käyttömäärät ja monen 

aineen tankkiseokset puoles-
taan saattoivat aiheuttaa vilje-
lykasveissa vioituksia.  Edel-
lissyksynä epäonnistuneet 
juolavehnän torjuntaruisku-
tukset näkyivät runsaina juo-
lavehnäkasvustoina. Onneksi 
pitkä ja lämmin syksy antoi 
mahdollisuuden korjata tilan-
netta.  Tulvavesien huuhtele-
mille lohkoille saattoi levitä 
hukkakauraa, mikä on syytä 
huomioida tulevan kevään 
viljely- ja torjuntasuunnitel-
missa.

Heinäkuun alun paikalliset 
sadekuurot yhdessä lämpö-
aallon kanssa lisäsivät tauti-
painetta. Havaintoja tehtiin 
ohran verkkolaikusta, tähkä-
fusariumista sekä kauran leh-
tilaikusta, joten kasvitautien 
torjuntaruiskutuksilla var-
mistettiin sadon laatu. Myös 
kauran punahomeongelmat 
ovat olleet jälleen kuuma 
puheenaihe. Jatkossa on-
kin syytä kiinnittää erityistä 
huomiota ennaltaehkäisyyn: 
viljelykiertoon, huolelliseen 
syysmuokkaukseen, lajikeva-
lintaan, kylvösiemen laatuun, 
sadon nopeaan kuivaukseen 

ja tarvittaessa myös kemial-
liseen torjuntaan kasvukau-
della. 

Öljykasvien kasvinsuoje-
lun osalta viime kesä oli yl-
lättävän helppo, korjuusäät 
öljykasveillekin suosiolliset 
ja sadot kohtuullisia. Hyvä 
syksy suosi myös syysviljojen 
kylvöä. Sään jatkuessa pitkään 
lämpimänä joillakin alueilla 
kahukärpästen torjuntaruis-
kutukset olivat tarpeen. Ko-
konaisuudessaan huolellinen 
havainnointi ja tarpeelliset 
torjuntatoimenpiteet oikeaan 
aikaan olivat tuloksen teke-
misen kannalta jälleen kerran 
tärkeitä seikkoja. 

emäntää koko vuoden ajan 
puhelinsoitoin ja sama on ta-
pahtunut myös toisinpäin. On 
uskomattoman terapeuttista 
käydä tilanteita läpi samanlais-
ten asioitten kanssa painivan 
ihmisen kanssa.

Vuosi 2014 on meidän tilal-
lamme edelleen täynnä uuden 
opettelua. Selailin jo tuossa 
läpi koulutustarjontaa. Kaik-
ki varsinkin automaattilypsyyn 
jotenkin liittyvä koulutus on 
nyt kiinnostuksen kohteena. 
Tarjontaa onneksi on hyvin! 
Käykää tekin katsomassa, 

mitä on tarjolla ja lähtekää 
ihmeessä mukaan erilaisiin 
koulutuksiin. Vuoden ensim-
mäisen päivän sekä oman 
syntymäpäivänsä kunniaksi 
JusHeräs-niminen hieho ha-
lusi poikia tämän vuoden 
ensimmäisen lehmävasikan. 
Taisi pantata sen tarkoituk-
selle uuden vuoden puolelle. 
Unikeon lehmäperhe sai toi-
vottua jatkoa. 

Kaikkea hyvää vuoteenne!
Liisa Vuorela 

Harkitsetko oman tuuli-
voimalan hankintaa? 
Päivitä nyt tietosi tuu-

livoimatuotannosta ProAgri-
an Tuulitorstai-tapahtumissa. 
E telä-Pohjanmaalla pyörii 
useita yksityisiä tuulivoima-
loita. Asiasta kiinnostuneet 
pääsevät nyt tutustumaan 
niihin kevään Tuulitorstai-
tapahtumissa, jotka järjestää 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
Maatilan energiahuolto -han-
ke. Vierailujen yhteydessä 
ProAgrian asiantuntijat ker-
tovat tuulivoiman mahdolli-
suuksista maaseudun uutena 
liiketoiminta-alueena. Tuuli-
torstaisin keskitytään lähin-
nä käytettyjen voimaloiden 
hankintaan, erilaisiin voima-
loihin ja niiden tekniikkaan 
sekä voimalan pystyttämiseen 
liittyviin toimenpiteisiin. 
Yhden Tuulitorstain aihee-
na ovat myös uudet voima-
lat, syöttötariffi sekä sähkön 

tuottaminen valtakunnan 
verkkoon. Maaseutuyrityk-
selle hyvin soveltuvia käytet-
tyjä voimaloita on edullisesti 
saatavissa Keski-Euroopasta, 
ja Etelä-Pohjanmaalla on suo-
tuisat tuulet. Tuulivoimalain-
vestoinnin takaisinmaksuaika 
voi parhaimmillaan olla vain 
muutama vuosi, kun voima-
lan tuotannolla voidaan kor-
vata yrityksen ostosähköä.  
Tuulitorstai-teemaa jatketaan 
yrittäjien kiinnostuksen mu-
kaan kevään ja loppuvuo-
den aikana opintomatkoin.

ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
Maatilan energiahuolto -hank-
keen tavoitteena on edistää 
uusiutuvan energian käyttöä 
maakunnassa. 

Lisätietoa ja 
ilmoittautumiset: 
Jari Luokkakallio, 
jari.luokkakallio@proagria.fi  

TUULITORSTAIT:
6.3. JALASJÄRVI, Hannu-Pekka Kivistön voimala
13.3. ILMAJOKI, Jarkko Hautalan voimala
20.3. ALAVUS (Tuuri) Terho Riihon voimala
27.3. KAUHAJOKI, Suupohjan ammatti- 
instituutti, ammattioppilaitos
– tuulivoimala-asentaja -koulutuksen sekä uusien 
voimaloiden esittely.
Toukokuussa opintomatka Satakuntaan, jossa tu-
tustutaan erilaisiin maaseutuyritysten toteuttamiin 
200 – 1000 kW:n tuulivoimaloihin. 

Lakeuden Etappi Oy   |   p. 06 421 4900   |   myynti@etappi.com   |   Laskunmäentie 15   |   60760 Pojanluoma, Ilmajoki

-maanparannusrae

VILjakasVEILLE   VIhErrakEntamIsEEn   nurmIkOLLE

Vauhtia kasvuun
&ravinteet kiertoon

AJANKOHTAISTATuulivoima

PEKKA TUOMISTO
erityisasiantuntija, 

kasvinsuojelu,
kasvintuontanto

Itäinen alue (Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Kuortane, Lappajärvi, Soini, Vimpeli, Ähtäri)
Hongisto Saila  0400 497 516
Ilomäki Merja  040 570 7900
Jokiaho Sari  040 674 3175
Kivisaari Hannu  0400 798 580
Kraatari Mikko  040 137 3599
Niemi Janne  0400 422 765
Vihlman Katariina  040 582 6775
Yli-Hukkala Seija  040 580 2258    

Pohjoinen alue (Isokyrö, Kauhava, Laihia, Lapua, Seinäjoki, Vähäkyrö)
Jääskeläinen Marita 043 825 4860
Luikku Niko  0400 297 245 
Luoma Markus  0400 180 071
Mäkinen Jari  040 510 2795
Perälä Marja-Leena 0400 166 200 
Pietilä Mirva  043 825 0524
Sillanpää Sami  040 521 2930
Tuomisto Pekka  0400 891 889

Eteläinen alue (Ilmajoki, Isojoki, Jalasjärvi, Karijoki, Kauhajoki, Kurikka, Teuva)
Kananoja Arja  040 507 0475
Mattila-Löppönen Kirsi 040 594 5745
Mäkelä Juha  0400 267 535 
Tuomela Tomi  040 686 0559
Yli-Rahnasto Auli  040 526 2467

Maakunnallisesti:   
Mäntyharju Johanna 040 512 1901 
Sillanpää Satu  040 672 4567
Soisalo Tiina  040 502 5590
Vallinhovi Sari  0400 764 217
Leskinen Ulla-Maija 040 504 5591
Luokkakallio Jari  0400 297 235
Sippola Johanna  0400 264 448

etunimi.sukunimi@proagria.fi
www.proagria.fi/ep

MAATILOJEN 
EU-LOMAKKEET
Viimeinen jättöpäivä 30.04.2014.
Huolehdithan täyttäjälle oikeudet 

Vipu-palveluun ajoissa.
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HANKKEET Hankkeissa tapahtuu

Saksalaisella viljatilalla on panostettu tehokkuuteen. 
Tarkalla suunnittelulla vältetään työhuippuja, koneketjut 
ovat yksinkertaisia ja myös sadon markkinointi on tarkoin 
suunniteltu.

SAKSALAISELLA 
KASVINVILJELYTILALLA  
TEHOKKUUS RATKAISEE

O sakeyhtiömuotoi-
nen kasvinviljelyti-
la Progranus Kg on 

neljän tilan yhteenliittymä. 
Yhtiömuotoiseen toimintaan 
päädyttiin kustannussyistä. 
Reilun tuhannen hehtaarin 
alalla viljellään perunaa, 
syysrapsia, sokerijuurikasta 
sekä syysvehnää. Pellosta 60 
% on omaa ja 40 % vuokra-
peltoa. Ala-Saksin alueella 
pellon hinta on noussut viime 
vuosina jopa 50 000 euroon 
hehtaarilta, sillä finanssikrii-
sin myötä sijoittajat ovat kiin-
nostuneet ostamaan peltoa ja 
vuokraamaan sitä viljelijöille. 
Keskivuokra on 550 € hehtaa-
rilta ja sekin on nousussa.

YRITYKSEN TOIMINTAPERIAATE 
on selkeä. Toimitusjohtaja 
hoitaa kaikki käytännön asi-
at, kuten tuotantopanosten 
hankinnan ja sadon myynnin. 

Hän valmistelee budjetit, tuot-
to-odotukset ja vastaavat asiat, 
joista hallitus keskustelee ja 
päättää. Muut omistajat toimi-
vat vain yrityksen hallitukses-
sa. He eivät osallistu lainkaan 
yhtiön käytännön toimintaan, 
vaan käyvät muualla töissä. 
Yritys työllistää kolme palkat-
tua työntekijää, harjoittelijan 
ja sesonkiaikoina tilapäistyö-
voimaa.

YRITYS OMISTAA kaikki käy-
tettävät koneet ja laitteet, 
joilla työt pääosin hoidetaan. 
Urakoitsijoita käytetään aino-
astaan sokerijuurikkaan kor-
juussa sekä lannan levitykses-
sä. Toimintaperiaatteena on 
yksinkertaisuus, mikä näkyy 
myös kone- ja laitehankin-
noissa. Traktorit ovat saman-
merkkisiä ja varusteiltaan sa-
manlaisia, jotta työntekijöiden 
on helppo aloittaa työskentely 

kulloinkin vapaana olevalla 
koneella.

SADON MARKKINOINTI on tar-
koin suunniteltu. Sokerijuu-
rikkaat menevät läheiselle 
sokeritehtaalle ja peruna vil-
jellään sopimustuotantona 
McDonald’sille. Isäntä ja toi-
mitusjohtaja Stefan Mogwitz 
ennakoi tilan peruna-alan 
kasvavan, sillä pikaruoka-
ketjun perunatarve lisääntyy 
ja sopimustuotanto on ollut 
yhtiölle kannattavaa. Vehnän 
ja rapsin myynnit on porras-
tettu hintariskin tasaamiseksi. 
Esimerkiksi vehnää yhtiö myy 
noin 200 tonnia kuukaudessa. 
Tulevan kesän vehnäsadosta 
hinta oli jo kiinnitetty 500 
tonnin erän osalta. Myynnin 
porrastaminen nähdään erit-
täin tärkeänä, sillä sen avulla 
budjetointi on helpompaa ja 
markkinahintojen heilahte-
luilta pystytään paremmin 
suojautumaan.

YHTIÖSSÄ LASKETAAN TARKOIN 

esimerkiksi konekustannuk-
set hehtaaria kohti tai kuin-
ka paljon pellosta kannattaa 
maksaa vuokraa. Tällaisesta 
ajattelutavasta meidänkin 
tulisi ottaa enemmän mallia. 
Päätökset investoinneissa ja 
tuotannossa tulisi tehdä las-
kelmien, ei mutu-tuntuman 
perusteella. Tällöin tilaa ja 
tuotantoa voidaan kehittää 
suunnitelmallisesti ja pitkä-
jänteisesti.

Eteläpohjaiset viljelijät tu-
tustuivat Progranus Kg:n toi-
mintaan marraskuisella opin-
tomatkallaan, joka oli osa 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
Kasvi-hankkeen toimintaa. 

HENRI HONKALA

palvelupäällikkö
kasvi-, sika-, ja  

siipikarjatilat

Lue koko juttu netissä: 
www.proagria.fi/ep

PÄÄTTÄJÄT POHJALAISTEN  
NAUDANLIHANTUOTTAJIEN TENTISSÄ

J oukko naudanlihantuotta-
jia vieraili eduskunnassa 
kansanedustaja Mikko Sa-

volan vieraana marraskuussa. 
Tiukoista kysymyksistä 

osansa saivat Savolan lisäksi 
kansanedustajat Janne San-
kelo, Jari Leppä, Lasse Hau-
tala ja Sirkka-Liisa Anttila. 
Pohjalaisten tenttiin joutuivat 
myös maatalousministeri Jari 
Koskinen, valtiosihteeri Risto 
Artjoki sekä MTK:n maata-
lousjohtaja Minna-Mari Kaila.

Vierailijat nostivat keskus-
teluissa esille lukuisia epä-
kohtia pinta-alojen vaihte-
lusta, tarkastuksista, eläinten 
hyvinvointituesta aina tukien 
maksatusten myöhästymi-
siin. Parannusehdotuksiakin 
oli virkamiehille ja päättäjille 
esittää: Eläinpalkkiot olisivat 
hyviä eläinkohtaisina, ei pel-
tohehtaarikohtaisina. Lisäksi 
pellon tuet olisi kohdistetta-
va aktiivitiloille eikä jäähdyt-
telijöille tai muualta tulon 
saaville, joilla pelloissa kas-
vaa pääasiassa LHP tai muita 

erityistukisopimusaloja.
Tila-esimerkin valossa tie-

dusteltiin myös, miksi vasik-
katila ei saa eläintilan status-
ta, vaikka eläimiä olisi todella 
paljon. Jonkinlaisia vastauksia 
kysymyksiin saatiinkin, mutta 
paljon asioita oli vielä auki ja 
jäi arvion varaan. Epäselväksi 
ei kuitenkaan jäänyt se, että 
raha on tiukassa ja budjettiva-
jausta on. 

Kotimatkakeskusteluiden 
loppupäätelmä oli, että nau-
danlihantuottajalle suurim-
pia haasteita on tällä hetkellä 
etenkin kaupan alan toiminta. 
Päättäjien kannustava viesti 
kuitenkin oli, että maatalous 
on tulevaisuuden ala ja ihmis-
ten täytyy syödä joka päivä! 

Opintomatka eduskuntaan 
järjestettiin osana ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan Lihatilan 
talous -hanketta. Huomioita 
matkalta kirjasi lihanauta- ja 
emolehmätuotannon asian-
tuntija Urpu Tanner-Koop-
mans. 

28.1.2014 Onnistunut umpikausi - hyvä hedelmälli-
syys, Kauhava
Lisätietoja: Seija Perasto 043 824 8030.

27.1.2014 Mitä olisi hyvä tietää navetan toiminnalli-
suudesta automaattilypsyä harkittaessa, Seinäjoki
Lisätietoja: Johanna Mäntyharju 040 512 1901.

29.1.2014 Lehmän hedelmällisyyden tuki on hyvä 
kiimantarkkailu, Kurejoki, Alajärvi
Lisätietoja: Ulla Maija Leskinen 040 504 5591.

29.1.2014 Kuinka hyödyntää lypsyrobotin tuottamaa 
tietoa – robotti toimii sille määriteltyjen asetusten 
mukaisesti, Seinäjoki
Lisätietoja: Johanna Mäntyharju 040 512 1901.

31.1.2014 Paremmilla ehdoilla uuteen kauteen 
- Maatalouden investointituet 2014, Seinäjoki, 
Sarka-messut
Lisätietoja: Erkki Riihikangas 0400 160 041.

Maidon laatupoikkeamatilanteiden käsittely 
(ut-pienryhmien 2-tapaaminen)
4.2.2014 Soini (robotti)
6.2.2014 Kurikka (robotti)
11.2.2014 Kauhava (robotti)
18.2.2014 Kauhajoki (asemalypsy)
4.3.2014 Kauhava (asemalypsy)
6.3.2014 Jalasjärvi (robotti)
Lisätietoja: Merja Ilomäki 040 5707 900.

7.2.2014 Kuinka hyödyntää lypsyrobotin tuottamaa 
tietoa – robotti toimii sille määriteltyjen asetusten 
mukaisesti, Lely, Seinäjoki
Lisätietoja: Johanna Mäntyharju 040 512 1901.

10.2.2014 Kuinka hyödyntää lypsyrobotin tuottamaa 
tietoa – robotti toimii sille määriteltyjen asetusten 
mukaisesti, RDS, Seinäjoki
Lisätietoja: Johanna Mäntyharju 040 512 1901.

13.3.2014 Management-päivä, Seinäjoki 
(ut-pienryhmien yhteinen 3-tapaaminen)
Lisätietoja: Merja Ilomäki 040 5707 900.

14.3.2014 Yhteistyöllä kilpailukykyä maidontuotantoon
Lisätietoja: Timo Pajula 040 503 2650.

19.3.2014 Omaisuusriskit ja tuotannon keskeytykset 
maatilalla, Seinäjoki
Lisätietoja: Tiina Soisalo 040 502 5590.

Hedelmällisyys koetuksella –palautuminen poikimisesta
2.4.2014 Ilmajoki
3.4.2014 Alajärvi
Lisätietoja: Teija Onkamo-Hill 040 481 3818.

27.1.2014 Tuotannon käynnistyminen lihanauta- ja 
emolehmätilalla investoinnin jälkeen, emot 
Pienryhmä, 6 tapaamiskertaa. Aloitus Seinäjoella.
Lisätietoja: Urpu Tanner-Koopmans 040 184 8166.

28.1.2014 Tuotannon käynnistyminen lihanauta- ja 
emolehmätilalla investoinnin jälkeen, lihanauta
Pienryhmä, 6 tapaamiskertaa. Aloitus Seinäjoella.
Lisätietoja: Vuokko Kraatari 040 169 6557.

30.1.2014 Opintoretki Sarka-messujen esittelytila-
kohteisiin, lihakarjakasvattamot
Lisätietoja: Marjut Viitasalo 040 353 0227 ja 
Urpu Tanner-Koopmans 040 184 8166.

5.2.2014 Opintoretki Keski-Pohjanmaalle (sikatilat)
Lisätietoja: Johanna Sippola 0400 264 448.

12.2.2014 Täydentävät ehdot kotieläintilalla, Kauhava
Lisätietoja: Vuokko Kraatari 040 169 6557.

maaseuturahasto

Lihatilan talous -hanke

MaitoPisnes-hanke

HANKEKOULUTUS-
KALENTERI

18.2.2014 Maatilan varavoima, Ilmajoki
Varavoiman mitoittaminen, sähkö- ja paloturvallisuus.
Lisätietoja: Ville Hakala 040 673 4707.

4.3.2014 Kustannukset kuriin, Seinäjoki
l Aamupäivä Maatilan LED-valaistus 
Maatilan energiahuolto -hanke
Lisätietoja: Ville Hakala 040 673 4707.
l Iltapäivä Maatilan yhtiöittäminen
Lihatilan talous -hanke
Lisätietoja: Mika Mäenpää 040 528 7922.

5.3.2014 Biokaasu opintomatka Jepuan Biokaasu-
laitokseen.  
Lisätietoja: Jari Luokkakallio 0400 297 235.   

Tuulitorstait
Päivien aikana tutustaan maaseutuyrityksen omaan 
sähköntuotantoon soveltuviin  (sähköntuotanto yli 
100 000 kWh/v) tuulivoimaloihin.  
6.3.2014 Jalasjärvi, Hannu-Pekka Kivistön voimala
13.3.2014 Ilmajoki, Jarkko Hautalan voimala
20.3.2014 Alavus (Tuuri), Terho Riihon voimala
27.3.2014 Kauhajoki, Suupohjan ammatti-instituutti, 
uusien voimaloiden esittely 
Lisätietoja: Jari Luokkakallio 0400 297 235.   

Kaasukeskiviikot
Päivien aikana tietoa maatilan oman biokaasutuotannon 
käynnistämisestä, biokaasutekniikasta, kannattavuudesta. 
12.3.2014 Kauhajoki, Maitotilan edulliset biokaasuratkaisut   
19.3.2014 Kauhava, Sikatilan onnistuneet biokaasuratkaisut    
26.3.2014 Ilmajoki, Yhteistyössä toteutetut biokaasuratkaisut 
Lisätietoja: Jari Luokkakallio 0400 297 235.   

Hankkeessa tulossa myös mm.: 
l Toukokuussa tuulivoimamatka Satakuntaan, jossa 
tutustutaan erilaisiin maaseutuyritysten toteuttamiin 
(200 kw - 1000 kw) tuulivoimaloihin. 
Lisätietoja: Jari Luokkakallio 0400 297 235. 

Katso tarkemmat tiedot lähempänä kotisivuilta: 
www.proagria.fi/ep/tapahtumat

Ilmoittautuminen koulutuksiin:
Puh. 040 706 3386, 

koulutus.ep@proagria.fi tai
www.proagria.fi/ep/tapahtumat

Tarkemmat koulutusohjelmat 
hintatietoineen, ja kaikki hankkeiden 
ajankohtaiset tapahtumat, koulutus-

päivät ja opintomatkat löydät 
ympäri vuoden kotisivuiltamme: 
www.proagria.fi/ep/tapahtumat

Hevoosella vaan -hanke

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

18.2.2014 Kuntoluokitus emolehmätilalla 
Lisätietoja: Urpu Tanner-Koopmans 040 184 8166.

20.2.2014 Alhainen jalostus - kiinnostaako suora-
markkinointi, Seinäjoki
(koulutus järjestetään yhdessä Lisää Luomua -hankkeen kanssa)
Lisätietoja: Urpu Tanner-Koopmans 040 184 8166 ja 
Ulla Maija Leskinen 040 504 5591.

4.3.2014 Kustannukset kuriin (siipikarja), Seinäjoki 
Lisätietoja: Mika Mäenpää 040 528 7922 ja 
Ville Hakala 040 673 4707.

Hankkeessa tulossa myös mm.:
l Laajentavien tilojen pienryhmä (lihanauta)
l Investointia harkitsevien tilojen pienryhmä 
    (lihanauta, emolehmä), Alavus
l Sairauksien hoitaminen ja ennaltaehkäisy (sika)
l Sairauksien hoitaminen ja ennaltaehkäisy (vasikka-
    kasvattamot), Seinäjoki
l Yhteisnavetta lihakarjalle, Alajärvi 
l Omat koneet, yhteiskoneet vai urakoitsijan käyttö?
l Lihanautatilojen töiden ja talouden johtaminen
l Ruokintalaitepäivä (sika)
l Eri sopimuskäytäntöjä pellon käyttöön
l Kaupan, teollisuuden ja tuottajien tapaaminen
l Lihantuottajien julkisuuskuva -seminaari
Seuraa ilmoitteluamme kotisivuilla: www.proagria.fi/ep/tapahtumat

27.1.2014 Luomutuotantoon siirtyminen, Kurejoki, 
Alajärvi 
Lisätietoja: Ulla Maija Leskinen 040 504 5591.

28.1.2014 Luomun haasteet, Kurejoki, Alajärvi
Lisätietoja: Ulla Maija Leskinen 040 504 5591.

30.1.2014 Luomukotieläintalouden pienryhmä, Sjoki
Lisätietoja: Ulla Maija Leskinen 040 504 5591.

20.2.2014 Alhainen jalostus - kiinnostaako suora-
markkinointi, Seinäjoki
(koulutus järjestetään yhdessä Lihatilan talous -hankkeen kanssa)
Lisätietoja: Ulla Maija Leskinen 040 504 5591 ja 
Urpu Tanner-Koopmans 040 184 8166.

5.3.2014 Siementuotannon tulevaisuus, Seinäjoki
Etelä-Pohjanmaan siemenviljelijäinyhdistyksen vuosikokouksen 
kokousseminaaria ovat yhdessä järjestämässä Lisää luomua- 
ja Kasvi-hankkeet.
Lisätietoja: Erkki Vihonen 040 678 7689.

12.3.2014 Rikkakasvipäivä, Seinäjoki
Lisätietoja: Erkki Vihonen 040 678 7689.

Lisää luomukursseja sekä pienryhmiä kotisivuilla: 
www.proagria.fi/ep/tapahtumat

28.1.2014 Tavoitteena hyvinvoiva hevonen, Seinäjoki 
Lisätietoja: Nanne Korpivaara 040 161 2552.

Hankkeessa tulossa myös mm.:
l 5.-7.2.2014 Turvallisuuskoulutus hevosyrityksille, 
    Alavus

l 14.-15.2.2014 kotimaan opintomatka 
    (Hessi-talli, Kylämäen hevostila, Talli Linna, Luoma-
     järven hevoskievari)

l 21.2.2014 Hevoshieronta, Lapua

l Harraste- ja kilpahevosen ruokinta 
    7.3.2014 Seinäjoki
    8.3.2014 Kurikka

l 19.3.2014 Perustietoa hevosheinän laatuvaatimuksista, 
    viljelystä, korjuusta ja säilönnästä, Seinäjoki 

Lisätietoja koulutuksista: Nanne Korpivaara 040 161 2552.

Lisää Luomua -hanke

Maatilan energiahuolto -hanke

Tule tutustumaan 
hanketoimintaamme

Sarka-messuille 
osastolle A9!

W W W.P R OAG R I A.F I/E P

MaitoPisnes-hankkeen opintomatkalla 
selvisi, miten kotieläintuotanto on 
muuttunut Ruotsissa. Lue juttu  
ProAgrian nettisivuilta!

Espoo
Johan Andberg  010 402 2520
Hanna Ikävalko 010 402 2523
Andrea Landers 010 402 2521
Seija Uuskoski 010 402 2525
Kouvola
Kenneth Ahlqvist 010 402 2532
Anne Perätalo 010 402 2524 
Hämeenlinna
Matti Hallikainen  010 402 2526

Pori
Matti Koskela  010 402 2528
Kristiina Åkerlund 010 402 2536 
Salo
Matti Hämäläinen 010 402 2535
Juha Mikola  010 402 2534
Vaasa
Bror Staffas  010 402 2529 www.avenakauppa.fi

Meille voit myydä kaikenkokoiset 
vilja- ja öljykasvieräsi

Tee kauppa ja toimita, kun sinulle sopii!
Ostamme öljykasveja myös suoraan  

puristamollemme Mildolaan.
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valaisinjärjestelmän vaihtami-
sen kustannuksia voi verrata 
energiansäästön kautta saa-
vutettavaan hyötyyn. Eri jär-
jestelmiä vertaillessa tarkas-
teluun voidaan lisäksi ottaa 
mukaan erilaiset kestävyys- ja 
huollettavuustekijät pitkällä 
tähtäimellä sekä mahdolliset 
valaistusominaisuuksien erot. 
Riskien arvioimiseksi voidaan 
tarkastella vaikkapa palotur-
vallisuustekijöitä. Tarkastelu-
ja voi tehdä monella tasolla ja 
asioihin perehtyä haluamal-
laan syvyydellä. Tärkeintä on 
kuitenkin tiedostaa tarkaste-
luissa tekemiensä valintojen 
suhde kokonaisuuteen.

ELINKAARITALOUDELLINEN PÄÄ-

TÖKSENTEKO yleisellä tasolla 
on jo nyt osa ProAgria Etelä-
Pohjanmaan palveluiden si-
sältöä ja sitä tullaan edelleen 
kehittämään sekä normaalin 
toiminnan että hankkeiden 
yhteydessä. Esimerkkejä yk-
sinkertaisista valmiista las-
kentamalleista on luvassa 
muun muassa Maatilan ener-
giahuolto -hankkeen tilai-
suuksissa ja julkaisuissa.

MAATILAN ENERGIAHUOLTO 

-HANKE esittäytyy seuraavan 
kerran ProAgrian osastolla 
Sarka-messuilla, jossa esit-
telemme erilaisia maatalo-
uskäyttöön soveltuvia valai-
simia ja käytännön esimerk-
kejä valaisinjärjestelmien 
laskennallisesta vertailusta. 

Kirjoittaja työskentelee ProAg-
ria Etelä-Pohjanmaan Maati-
lan energiahuolto -hankkeen 
elinkaariosion toteuttajana. 

INVESTOINNIT Varmista tulevaisuuden tuotot

ENERGIATEHOKKUUDESTA 
ELINKAARIAJATTELUUN
Investointien yhteydessä tehtävät valinnat vaikuttavat siihen, kuinka paljon energiaa tuleva toiminta 
kuluttaa. Energiataloudelliset laskelmat puolestaan auttavat vertailemaan eri vaihtoehtoja. Asioiden 
kokonaisvaltainen tarkastelu pitkällä aikajänteellä on askel kohti elinkaaritaloudellista päätöksentekoa.

INVESTOINTI ALKAA TUOTTAA vasta, kun se on maksanut itsensä takaisin. Siksi tulevaisuuden 
tuottojen varmistamiseen kannattaa panostaa jo investoinnin suunnitteluvaiheessa.

JUHO ALHAINEN

nuorempi asiantuntija
rakentaminen

T änä vuonna rahoitus 
perustuu kokonaan 
kansalliseen rahoi-

tukseen, joten kaikkia pää-
töksiä koskee aikataulullises-
ti kaksi toteuttamisvuotta ja 
kaksi jatkovuotta tarvittaessa.

Investointirahoituksen pii-
riin kuuluvat entiseen tapaan 
kotieläinrakennukset, lämpö-
keskukset, kuivurit, tuoteva-
rastot, konehallit, salaojitus, 
turkistarhaus, työympäristön 
parantaminen ym. -erikois-
alat mukaan lukien.

Muutoksia ovat mm. nau-
tapuolella lievästi suuren-
tuneet eläinpaikkakohtaiset 
neliövaatimukset. Työhyvin-
vointi-investointien avustus 
laski 50 %:iin, mutta hyväk-
syttävät yksikkökustannukset 
kohosivat mm. parsipedeissä. 

Täytä ja irrota kuponki ja palauta se osastollemme A9 Sarka-messuilla! Voit 
voittaa Wile Bio Moisture -puuhakkeenkosteusmittarin (arvo 600 €), joka so-
veltuu sekä pienpolttimissa käytettävälle kuivalle hakkeelle että tuoreelle hak-
kuutähdehakkeelle.

VOITA HAKEKOSTEUSMITTARI!

Minuun saa ottaa yhteyttä liittyen
     energiasuunnitelmiin
     lämpökeskussuunnitelmiin
     muuhun, mihin _________________________

  Haluan saada tietoa ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
      ajankohtaisista tapahtumista

Nimesi __________________________________________________

Puhelinnumerosi ___________________________________________

Sähköpostiosoitteesi ________________________________________

www.proagria.fi /ep

SARKA-MESSUTSarka messut 2014

Tavataan 
Sarka-messuilla

UUSI RAHOITUSKAUSI ALKOI 
– Joitakin muutoksia edelliseen

Myös ProAgria Etelä-
Pohjanmaa on jäl-
leen Sarka-messuilla 

mukana. Tule keskustelemaan 
asiantuntijoidemme kanssa 
rakentamiseen, energiaan ja 
maisemasuunnitteluun liit-
tyvistä kysymyksistä osastol-
lemme A9. Osallistu samalla 

arvontaan, jossa palkintona 
on 600 euron arvoinen Wi-
le Bio Moisture -merkki-
nen puuhakkeen kosteus-
mittari. Arvontalipukkeen 
löydät tältä sivulta ja myös 
messuosastoltamme. 

Näkemisiin Sarka-messuilla!

www.seamk.fi/haku

Haku
3.3.–1.4.2014

 > maaseutuelinkeinot
> palvelujen tuottaminen ja johtaminen

> bio- ja elintarviketekniikka

Tutustu myös muihin haussa
mukana oleviin koulutuksiin! 

KULTTUURI  |  LIIKETALOUS  |  TEKNIIKKA  |  LUONNONVARA-ALA  |  RAVITSEMISALA  |  SOSIAALI- JA TERVEYSALA  

 
SALAOJITUKSESSA KOROTUSTA 
saatiin avustuksen osuuteen, 
joka on nyt 25 % tukikelpoi-
sista kustannuksista, lisäksi 
korkotukilainaa 70 %. 

LÄMPÖKESKUKSISSA TUOTAN-

TOSUUNTA ei enää vaikuta pää-
tökseen, vaan kaikki kotimais-
ta lämmönlähdettä hyödyntä-
vät investoinnit saavat 35 %:n 
avustuksen. Jos mukaan tulee 
myös asuinrakennus, sen 

osuus vähennetään kokonai-
suudesta pois.    

Investointirahoitukseen si-
sältyy paljon yksityiskohtia, 
joista voit kysyä tarkemmin 
tuotantosuuntakohtaisesti 
siantuntijoiltamme. 

Lisätietoja:  
erityisasiantuntija  
Erkki Riihikangas,  
p. 0400 160 041

UUSI INVESTOINTIHAKU ALKOI JOULUKUULLA 

JA JATKUU TAMMIKUUN LOPPUUN. SEURAAVAT 

HAKUAJAT OVAT:

•    17.2. – 28.3.2014
•    14.4. – 15.8.2014
•    1.9. – 17.10.2014

Paremmilla ehdoilla uuteen kauteen!

MAATALOUDEN  
INVESTOINTITUET 2014 

PE 31.1.2014 KLO 13.00 – 15.00  
SEINÄJOKI AREENA • KOKOUSTILA 70B

13.00

Vuoden 2014 investointituet ja hakuajat
Erkki Riihikangas, ProAgria Etelä-Pohjanmaa

13.30

Rahoitustuen hakeminen käytännössä
Juhani Torkko, ProAgria Etelä-Pohjanmaa

14.30

Kahvit

Tilaisuus on maksuton. Lämpimästi tervetuloa!

ProAgria Etelä-Pohjanmaa /  
Lihatilan talous -hanke ja MaitoPisnes -hanke

Poikkea lounaalle 
Trahteeriin!

Saat suomalaista ja paikallista 
lounasta joka arkipäivä.
Lapset syövät edullisesti.

 Lounaslistat: www.trahteeri.net

Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, 
Huhtalantie 2, Seinäjoki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METSÄNOMISTAJA 
Onko sinulle tärkeää, että leimikkosi puu 
katkotaan tarkasti arvokkaaksi sahapuuksi? 
- Jos vastasit myöntävästi, kannattaa  
tutustua EPM Metsä Oy:n puukaupan 
kilpailukykyisiin mitta- ja laatuvaatimuksiin. 

EPM Metsä Oy:lle myyty puu jalostetaan 
tässä maakunnassa: tukkipuut Mylly&Korpi 
Oy:n sahalla Lapualla ja metsäenergiat 
Seinäjoen ja Vaasan voimalaitoksilla. 

Tukki–Pikkutukki–Parru-Energiapuu

PUUN OSTO: 
Kalle Järvelä   p. 044 285 5551 
Alavus, Kuortane, Soini, Ähtäri 

Keijo Kantonen  p. 0400 369 187 
Alajärvi, Vimpeli 

Mika Kytöharju  p. 050 307 7015 
Ilmajoki, Isokyrö, Laihia, Vähäkyrö, 
Seinäjoki (ei Peräseinäjoki) 

Juha Salminen  p. 045 316 3699 
Härmät, Lappajärvi, Lapua, Kauhava 

Marko Syrjälä  p. 040 584 6018 
Jalasjärvi, Kauhajoki, Kurikka 

Stig-Olav Stenfors p. 0400 863 838 
Ruotsinkielinen rannikko 

SARKA –messujen 
esittelykohde 2014! 
Mylly&Korpi Oy:n  

saha Lapualla. 
Esittelyt 30.1.2014  
kello 11 ja 12:30. 

Ilmoittautumiset: 
tapani.holm@myllykorpi.fi 
osoite: Honkimetsäntie 9 

E nergiatehokkuus ja 
energian säästämi-
nen ovat nyt voi-
makkaasti otsikoissa. 

Energian hinnat ovat jatku-
vasti nousussa, eikä tähän 
liene odotettavissa muutosta. 
Myös maataloudessa voi sääs-
tää energiaa ja vähentää sitä 
kautta tuotantokustannuksia. 

INVESTOINTIEN YHTEYDESSÄ on 
mahdollista vaikuttaa siihen, 
kuinka paljon energiaa tuleva 
toiminta kuluttaa. Valintoja 
eri investointivaihtoehtojen 
välillä voi tukea energiatalo-
udellisilla vertailulaskelmilla. 
Niiden aikajänteen voi valita 
joko lyhyelle tai pitkälle täh-
täimelle tarpeen mukaan. Ai-
kajänteeseen vaikuttaa muun 
muassa suunnitellun inves-
toinnin odotettu käyttöikä ja 
toisaalta myös investoinnin 
rahallinen suuruusluokka. 
Suuren investoinnin takai-
sinmaksuun kuluu pitkä aika, 
jolloin myös käytön aikaisiin 
kustannuksiin ja kestävyyste-
kijöihin kannattaa kiinnittää 
enemmän huomiota. Inves-
tointi alkaa tuottaa vasta, kun 
se on maksanut itsensä takai-
sin ja tulevaisuuden tuottojen 
varmistamiseen kannattaa pa-
nostaa investoinnin suunnit-
teluvaiheessa. Takaisinmak-
suajan jälkeisiin vaiheisiin 
ulottuvissa vertailuissa voi-
daan jo puhua elinkaaritalou-
dellisesta päätöksenteosta.

LASKELMIEN TEKEMINEN ON 

HELPPO ALOIT TAA  vaikka-
pa tarkastelemalla valais-
tusta tai lämmitysjärjestel-
mää. Yksinkertaisimmillaan 
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INVESTOINNIT INVESTOINNITSuunnittelu on tiimityötä Kotimaista bioenergiaa

Pihaton toiminnallinen suunnittelu on tiimityötä
Pihaton toiminnallinen suunnittelu pöydän ääressä ei ole helppoa. Siksi mukaan kannattaa ottaa  
kaikki tilan työntekijät ja asiantuntijoita, joilla on kokemusta navetassa toimimisesta.

R akennussuunnit-
telija, eläinlääkäri, 
seminologi ja Pro-
Agrian kotieläina-

siantuntija katsovat kukin 
piirustuksia omasta näkökul-
mastaan, ja useammat silmä-
parit huomaavat mahdollisia 
ongelmakohtia helpommin 
kuin yhdet. Tämän vuoksi 
kannattaakin järjestää usean 
asiantuntijan yhteinen luon-
noksien katselutilaisuus. 

HYVÄT NUORKARJAN OLOSUH-

TEET luovat mahdollisuuden 
kestäviin lehmiin. Nuorkarja 
on hyvä totuttaa makuupar-
sien käyttöön hyvissä ajoin 
ennen lehmäksi tuloa. Kun 
karsinoissa on myös lukitta-
vaa etuaitaa, eläimet tottuvat 
siihen ja siemennykset sekä 
muut toimenpiteet voidaan 
toteuttaa ajallaan. Hoitajan 

pääsyä karsinaan voi helpot-
taa aitaelementeissä olevien 
pujahdusaukkojen avulla.

HYVÄN SORKKATERVEYDEN TUR-

VAAMINEN on tärkeimpiä asi-
oita pihaton suunnittelussa. 
Laidunnus- tai jaloittelumah-
dollisuus on varattava aina, 
varmuuden vuoksi. Ulkoilu-
mahdollisuus on tarpeen, jos 
tilalla myöhemmin puhkeaa 
vaikkapa tarttuva sorkkasai-
raus.  Puhtaat ja kuivat käy-
tävät sekä toimivat sorkka-
hoitotilat auttavat osaltaan 
pitämään sorkat kunnossa. 
Myös sorkka-altaan paikka on 
mietittävä.

USEITA KERTOJA PÄIVÄSSÄ KUL-

KEVA RAAPPA tai puuhapete 
pitää lantakäytävän puhtaana. 
Kumimatot ja kumipäällys-
teiset ritilät kokoomatilassa 

tai ruokintapöydän ääres-
sä säästävät lehmän jalkoja. 
Vältä jyrkkiä kulmia, umpi-
pusseja ja lattian epätasai-
suuksia, jotka voivat aiheut-
taa sorkkavaurioita. Mukava 
makuuparsi on luonnollisesti 
hyväksi jalkojen terveydelle. 
Parsikalusteita valittaessa tu-
lisi huomioida myös niiden 
säätömahdollisuudet eläinten 
koon muuttuessa. 

LANTA- JA REHUREITTIEN RISTE-

ÄMINEN on haastava asia na-
vetan sisällä ja ulkona. Ken-
kien pesupiste on tarpeen 
joka kohdassa, jossa tullaan 
pois karsinasta. Käsienpesu-
mahdollisuus tarvitaan vasik-
kaosastossa sekä poikima- ja 
hoitokarsinaosastojen lähellä, 
jotta esimerkiksi poikima-apu 
voidaan antaa hygieenises-
ti. Seinältä käännettävälle 

pöydälle seminologi tai eläin-
lääkäri voi laskea laukkunsa.

TARTTUVIEN TAUTIEN EHKÄI -

SYYN on syytä suhtautua vaka-
vasti. Eläinlääkärille, semino-
logille ja muille vierailijoille 
todella tarpeellinen on hy-
gieniaeteinen, jossa voi vaih-
taa vaatteet ja pestä saappaat 
sekä kädet. Myös maitoauton 
ja eläinkuljetusautojen kuljet-
tajat tarvitsevat omat ovensa.

POIKIMAOSASTON POHJAN 

tulee olla pehmeä ja pitä-
vä, kuten kestokuivike. Sen 
tyhjentäminen on mietittävä 
helpoksi, turvalliseksi ja ko-
neella tehtäväksi. Myös kui-
vikkeiden jaon makuuparsiin 
tulisi olla helppoa ja lantajär-
jestelmän kuivikkeen käytön 
mahdollistava.

POIKIMA- JA KÄSITTELYOSAS -

TON REHUNJAKO on suunni-
teltava niin, että siellä voidaan 
antaa muutakin kuin kuivaa 
heinää. Käsittelyosastoon voi-
daan joutua sijoittamaan myös 
sorkkavaivaisia, antibiootilla 
hoidettuja tai kiimaisia, jotka 
ovat herumisvaiheessa. Eteen 
tulee myös tilanteita, joissa 
eläin joudutaan lopettamaan. 
Onkin hyvä miettiä, kuinka 
raato viedään helposti piha-
tosta pois. 

KUN ERI ALOJEN ASIANTUNTIJAT kokoontuvat tarkastelemaan luonnoksia saman pöydän ääreen, mahdolliset ongelmakohdat on helpompi paikallistaa jo suun-
nitteluvaiheessa. Vasemmalta Johanna Mäntyharju, Ville Keski-Mattinen, maitotilan isäntä Vesa Haarala, Ulla-Maija Leskinen, Seija Perasto sekä Merja Ilomäki.

Vilja kuivaksi biopolttoaineella

M itä öljyn kor-
vaajaksi? Bio-
polttoaineista 

löytyy useita vaihto-
ehtoja kuten biokaa-
su, bioöljy, olki, turve 
ja puu. Biokaasun ja 
bioöljyn hyödyntämi-
nen vaatii tällä hetkel-
lä omaa tuotantoa tai 
yhteistyötä tuottavan 
osapuolen kanssa ja 
siksi valinta osuu usein 
jälkimmäisiin vaih-
toehtoihin, erityisesti 
turpeeseen ja puuhun.

PUUN TAI TURPEEN HYÖ-

DYNTÄMINEN  viljan-
kuivauksen energianlähteenä 
alkaa tärkeällä kysymyksellä: 
missä muodossa materiaali 
halutaan polttaa? Pellettinä, 
hakkeena/palaturpeena vai 
kenties halkona? Halkojen ja 
isompien kappaleiden hyö-
dyntäminen onnistuu käytän-
nössä ainoastaan panospolt-
toisesti. Erilaisia isomman 
kokoluokan panospolttoisia 
järjestelmiä on markkinoilla 
etenkin oljenpolttoon. Näillä 
voidaan hyödyntää laajasti lä-
hes kaikki poltettavaksi kel-
paava materiaali, mutta huono 
puoli on automaation puut-
tuminen: pesän täyttäminen 

ja tyhjentäminen tapahtuu 
pitkälti käyttäjälähtöisesti. 
Pellettiä, haketta ja palatur-
vetta sen sijaan voidaan polt-
taa pitkälti automatisoiduilla 
järjestelmillä. Pelletin koosta 
ja tasalaatuisuudesta johtuen 
järjestelmät voidaan rakentaa 
kevyemmiksi ja näin ollen 
säästää laitteistokustannuk-
sissa, kun taas hake ja pala-
turve kilpailevat poltettavan 
materiaalin halvalla hinnalla.

PELLETTIÄ , HAKETTA JA PA -

L AT U R V E T TA  hyödynne-
tään viljankuivauksessa 
tällä hetkellä kahdella eri 

perusperiaatteella: Pe-
rinteisellä ilmauunilla 
tai vesikattilalla, josta 
lämmin vesi johdetaan 
lämmönvaihtimeen, jo-
ka lämmittää kuivurin 
imuilmaa. Laitteistoja 
on saatavilla paitsi kiin-
teään rakennukseen, 
myös siirrettävissä kon-
teissa, mikä mahdollis-
taa laitteiston käyttä-
misen kuivaussesongin 
ulkopuolella toisessa 
kohteessa.

LÄMPÖKESKUSTEN 

T U K I T A S O  j a t k u u 
edelleen korkeana.  

35 % suuruinen tuki kannus-
taa varmasti myös tulevana 
vuonna lämpökeskusten uusi-
mista ja muuttamista uusiutu-
vaa energiaa hyödyntäviksi.

NYT ON HYVÄ AIKA INVESTOIDA  
MAATILAN LÄMPÖKESKUKSEEN

VILLE HAKALA

asiantuntija
Maatilan energiahuolto - hanke

TIMO KORPELA

palvelupäällikkö
rakentaminen, 

salaojitus, mittaus

L ämmitystapavertailuis-
sa hake- ja turveläm-
mitys ovat olleet edul-

lisimmasta päästä jo pitkään. 
Energian hintojen nousun 
myötä kotimaisella ekologi-
sella polttoaineella toimiva 
lämpökeskus on kannatta-
va investointi varsinkin, jos 
lämmön tarve on suurta. Ra-
kennus- ja laitekustannukset 
ovat alkuvaiheessa suuri kus-
tannus, mutta tällä hetkellä 
maatilan tuotantotoimintaan 
tarvittavaan, uusiutuvaa ener-
gialähdettä käyttävään lämpö-
keskukseen voi saada 35 % 
investointiavustusta. Se pie-
nentää lainoituksen tarvetta ja 
siitä aiheutuvaa korkoriskiä. 
Nykyisellä rahan ja energian 
hinnalla investointi on kan-
nattava. Jos eri energialähtei-
den hintakehitys jatkaa ny-
kyiseen suuntaansa, kannatta-
vuus vain paranee ajan myötä.

Hake-turve -lämpökeskus 
vaatii kattilalle ja polttoaineen 

syöttölaitteelle tilat, jotka voi-
daan rakentaa paikanpäällä tai 
käyttää valmiskontteja. Poltto-
aineen varastointitilan koko 
riippuu siitä, ostetaanko polt-
toaine vai tuotetaanko se itse. 
Kuivan hakkeen hyötysuhde 
on huomattavasti parempi 
kuin märän, joten myös hak-
keen kuivausmenetelmä on 
suunniteltava. Paikanpäällä 
rakentaen saadaan juuri sel-
laiset tilat ja lämpökeskusko-
konaisuus kuin tarvitaan. Se 
on yleensä myös kustannuk-
siltaan edullisin tapa toteuttaa 
hanke.

LÄMPÖKESKUKSEN PAIKKAA 

MIETITTÄESSÄ on huomioita-
va paloturvallisuus. Lämpö-
keskus on parasta sijoittaa 
erilleen muista rakennuksis-
ta, mutta kuitenkin niin kes-
keisesti, että kanaalipituudet 
pysyvät kohtuullisina.  Palo-
osastoinnit ja takapalon suo-
jaukset on tehtävä määräysten 

mukaisesti ja mieluummin 
vielä vähän niitäkin parem-
min.

TULE SARKA-MESSUILLE keskus-
telemaan tilallesi sopivista 
lämpökeskusvaihtoehdois-
ta ProAgrian rakentamisen 
ja energian asiantuntijoiden 
kanssa. Osallistu samalla 
myös arvontaan, jossa palkin-
tona on 600 euron arvoinen 
Wile -puuhakkeen kosteus-
mittari! 

SEIJA PERASTO

terveydenhuoltoeläinlääkäri
MaitoPisnes-hanke
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UPEA MANEESI 
PYSTYYN TIIMITYÖNÄ
Manunkylän ratsutallilla otettiin uusi vuosi vastaan tavallista juhlavammin. Ratsastajat pääsivät vihdoin 
kokeilemaan upouuden maneesin tunnelmaa. Yritystä luotsaavat Riitta Ojala ja Sanna-Kaisa Tastula 
ovat syystäkin tyytyväisiä.

Y rittäjät ottivat yhteyttä Pro-
Agria Etelä-Pohjanmaan 
asiantuntijoihin runsas 
vuosi sitten, kun piti pun-
nita vanhan, jo aikansa 
eläneen pressumaneesin 
kohtaloa. ProAgrian tiimis-

sä toimivat alusta saakka rakennussuunnittelija 
Timo Korpela, yritysasiantuntija Satu Kallio-
niemi ja hevostalouden asiantuntija Nanne Kor-
pivaara.  Kallioniemi laati liiketoimintasuunni-
telman ja vastasi investointituen hakemisesta. 
Tukea myönsi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
Manner-Suomen maaseuturahastosta.

TURVALLISUUS PÄÄTETTIIN PITÄÄ YKKÖSASIANA, 

sillä uutiset romahtaneista rakennuksista kol-
kuttivat takaraivossa.

Ajatus vanhan maneesin korjauksesta hylät-
tiinkin pian ja alettiin suunnitella kokonaan 
uutta. Tarkan harkinnan jälkeen maneesi pää-
tettiin tehdä kokonaan puusta. Se on näyttävä, 
lämmin materiaali ja myös rahoittajan suosi-
tusten mukainen. 

MANEESISUUNNITELMA JALOSTUI LOPULLISEEN 

MUOTOONSA  lukuisissa palavereissa Sanna-
Kaisan, Riitan, Nannen ja Sadun vahvan lajitun-
temuksen ansiosta. Ideoita ammennettiin myös 
käynnissä olevan Hevoosella vaan -hankkeen 
opintomatkoilta sekä kotimaasta että ulkomailta.

HEVOSYRIT TÄJÄT TIESIVÄT TARKALLEEN, MITÄ 

HALUSIVAT  ja osasivat myös kertoa suunnitteli-
jana toimineelle Timo Korpelalle vaatimuksensa. 
Maneesin tuli olla valoisa ja valon tuli olla tasais-
ta. Ohjaajien, ratsastajien ja hevosten olosuhtei-
den tuli olla kunnossa. 

Lumen putoaminen katolta ryminällä saattaa 
säikyttää hevosia ja aiheuttaa vaaratilanteita. 
Myös sateen ropina häiritsee opetusta ratsastus-
tunneilla. Suunnittelijan esittämä huopakatto 
mietitytti ensin, mutta se on osoittautunut erittäin 
hyväksi ratkaisuksi.

Lämpöeristetty, valkoinen sisäkatto heijastaa 
hyvin valoa ja pitää kovimmatkin pakkaset ul-
kopuolella. Ikkunat ovat monikerroslevyä, joka 
taittaa valon sopivan pehmeästi. Ikkunajaottelu on 
suunniteltu pohjalaiseen maisemaan sopivaksi. 
Areenan koko riittää myös pitkän kouluratsastus-
radan ratsastamiseen.  

Pohjamateriaali on silttihiekkaa, johon on saatu 
lisää joustoa Belgiasta tuotetulla kuidulla. Pohja-
materiaalien valinnassa konsultoitiin myös este-
valmentaja Mika Somerkalliota. Onnistuneesti 
toteutettu pohja täyttää vaativimmankin harras-
tajan vaatimukset.  Katsojia on ajateltu korkeam-
malle nostetulla turvallisella katsomolla. Kevään 
aikana valmistuvissa lämpimissä kerhotiloissa voi 
pitää teoriatunteja ja seurata ratsastusta. 

NANNE KORPIVAARA

asiantuntija
Hevoosella vaan - hanke

HEVOSKYSYMYKSIÄ? 
ProAgrian asiantuntijat auttavat, ota yhteyttä! 
Tarkemmat yhteystiedot löydät takakannesta.

NANNE KORPIVAARA

asiantuntija
hevostalous
Hevoosella vaan -hanke

SATU KALLIONIEMI

asiantuntija
yrityspalvelut, 
tilipalvelut
Hevospisnes-hanke

KARI KALLIONIEMI 

erityisasiantuntija
yrityspalvelut
Hevospisnes-hanke

ISOSSA PROJEKTISSA ON TÄRKEÄÄ keskustella asioista rakentavassa 
hengessä, korostaa ProAgria Etelä-Pohjanmaan palvelupäällikkö 
Timo Korpela.

MANEESIA RAKENNETTAESSA TÄRKEÄ VAATIMUS oli budjetissa ja aika-
taulussa pysyminen. Rakennusprojektin ohjaksia piteli maneesin 
suunnittelusta vastannut ProAgrian palvelupäällikkö Timo Korpela. 
Hän myös aikataulutti ja kilpailutti urakat sekä suurimmat hankinnat. 
Rakennus toteutettiin pääosin paikanpäällä tuntityönä. Runko ja katto 
teetettiin urakalla. Anturat tehtiin heinäkuun puolivälissä ja rakennus 
oli vesikatossa jo syys-lokakuun vaihteessa.

PÄÄOSIN KAIKKI ON SUJUNUT HYVIN ja erityisesti rakentamisen ilmapiiri 
on ollut hieno. Tukena ovat olleet myös yrittäjien isät, vastaavana 
mestarina toiminut Erkki Ojala sekä Veikko Tastula. Kiitosta satelee 
myös rakennustöistä vastanneelle Marko Kivimäelle tiimeineen. Riitta 
Ojalan ja Sanna-Kaisa Tastulan mukaan osaava taustatiimi on ollut 
korvaamaton. Sen ansiosta yrittäjät ovat voineet rauhassa panostaa 
varsinaiseen yritystoimintaan koko hankkeen ajan.

RIITAN JA SANNA-KAISAN AMMATTITAITOINEN ja innostunut ote työhönsä 
on esimerkillään saanut kaikki tekemään parhaansa hyvän lopputu-
loksen saamiseksi, Timo Korpela tuumii. Isossa projektissa on tärkeää 
puhua asioista rakentavassa hengessä. Yhteen hiileen puhaltaminen 
on poikinut yhden maakunnan komeimmista maneeseista. 

KOKONAAN PUUSTA

 rakennettu maneesi on  
miellyttävän avara ja  
valoisa. Manunkylän  

ratsutalli ja uusi maneesi 
sijaitsevat Nurmossa.

MANEESIN IKKUNAJAOTTELU on suunniteltu pohjalaiseen maisemaan sopivaksi. Ikkunoiden monikerroslevy taittaa valon pehmeästi.

ILOISET HEVOSYRITTÄJÄT Riitta Ojala ja Sanna-Kaisa Tastula  
kiittelevät taustajoukkoja, joiden ansiosta uusi maneesi 
muuttui suunnitelmasta todeksi.

RATSASTUSKOULUA PYÖRIT -

TÄVÄT HEVOSYRITTÄJÄT Riitta 
Ojala ja Sanna-Kaisa Tastula 
eivät ole lähteneet soitellen 
sotaan. Molemmat ovat pit-
kän kokemuksen omaavia, 
kansallisen tason kilparadoil-
takin tunnettuja hevosnaisia. 
Myös hevosalan työkokemus-
ta oli kertynyt jo ennen yrit-
täjäksi ryhtymistä. Riitta on 
koulutukseltaan ratsastuksen-
ohjaaja ja sairaanhoitaja. San-
nan taskusta löytyy hevos-
tenhoitajan, remonttiratsas-
tajan ja ratsastuksenopettajan 

papereiden lisäksi agrologin 
tutkinto.

 – OSTIMME PAIKAN VUONNA 

2004, jolloin myös ratsastus-
tunnit pyörähtivät käyntiin. 
Ensimmäiset vuodet kuluivat 
tallin laajennuksen, ratsas-
tuskentän rakentamisen ja 
erinäisten remonttien tiimel-
lyksessä. Nykyään tallissa 
asustelee yhteensä 31 hevosta. 
Niistä parikymmentä toimii 
opetuskäytössä, loput ovat 
yksityisomistuksessa, Riitta 
kertoo. 

VANKALLA AMMATTITAIDOLLA

HALLITTU PROJEKTI ETENI RIPEÄSTI  
JA RAKENTAVASSA HENGESSÄ
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MAASEUDUN PIHAPIIRI  
HUOKUU ARJEN ARKKITEHTUURIA

M ai s e m a s u u n -
nittelun suun-
taviivoja kan-
nattaakin usein 

hakea tähän päivään sovellet-
tavista perinteistä. Yllättävän 
moni nykypäivän käytäntö 
pohjautuu vanhoihin perin-
teisiin. 

Pihapiirin muotoutumiseen 
vaikuttavat niin ympäristöte-
kijät, käytännöllisyys, turvalli-
suus, hygieniatottumukset kuin 
rakentamisperinnekin. Vesistö-
jen ja teiden varsille syntyneet 
perinteiset nauha- ja rivikylät 
ovat edelleen toimivien yhteyk-
siensä vuoksi suosittuja asuin-
paikkoja. Tiiviissä ryhmäky-
lissä on ollut aina etunsa, kun 
taas yksittäisasutus on mahdol-
listanut vapaamman pihapiirin 
muodostamisen. Maaseudun 
pihapiiri on aina luonteeltaan 
erilainen kuin kaupunkipiha. 
Avaruuden ja tilan tuntu on 
perinteisesti säilytetty toimi-
valla tilajaolla, rakennusten 
sijoittelulla ja harkituilla kas-
vivalinnoilla.

Pihapiirin toiminnot jäsen-
tyvät rakennusten mukaan.  
Säännösten ja rakentamista-
pojen kehittyminen on tuo-
nut pihoille arkkitehtonisen 
suoraviivaisuuden sekä piha-
piirien jakautumisen mies- ja 

karjapihaan. Suljettu pihapii-
ri ja umpipiha lievät maatilan 
toimivaa arkkitehtuuria nyky-
äänkin, kun tila jaetaan asuin- 
ja tuotantopihoihin yhä suuri-
mittakaavaisemmin.  Karjapi-
haa leimaavat nykyisin laajat 
kone- ja ajopihat.

Viihtyisään asuinpihaan 
ovat perinteisesti kuuluneet 
sekä hyöty- että koristepuu-
tarha. Entisaikoina miespi-
hoilla oleskelupaikan virkaa 
hoitaneet aittojen portaat le-
vittäytyvät nykyään prameasti 
pytinkien ympärillä laajoina 
terasseina tai patioina. Hara-
voidut hiekkakäytävät ovat 
jalostuneet helppohoitoisiksi 
kiveyskäytäviksi ja lehti- sekä 
huvimajat ovat korvautuneet 
erityyppisillä pergoloilla ja 
grillikatoksilla. 

Ennen vanhaan maalais-
talojen pihapiireissä on ollut 
niukasti kasvillisuutta. Piha-
puita on istutettu ensin vain 
tarpeeseen, puurakennusten 
ja ihmisten suojaksi, myö-
hemmin myös kaunistamaan 
pihaa. Lehtipuita ja puisti-
koita istutettiin myös estä-
mään mahdollisen tulipalon 
leviäminen. Nykyään kasvil-
lisuutta tarvitaan ensisijai-
sesti esteettisistä syistä, sillä 
laajat tilaympäristöt kaipaavat 

rinnalleen nopeakasvuista 
vihreyttä. Perinteisiä piha- ja 
kujannepuita ovat olleet vaa-
timattomuudessaan kuuset ja 
koivut. Puutarhaharrastuksen 
myötä erilaiset tuontikasvit 
ovat lisänneet pihaistutusten 
määrää ja kirjavuutta myös 
maaseudulla. 

Vanhat pihamaat ovat 
yleensä olleet laidunnettuja 
luonnonnurmipihoja, jotka 

on niitetty vain tarvittaessa.  
Pihalaiduntamisen hiivuttua 
pihapiiriä rajaavien aitaus-
ten merkitys on muuttunut. 
Ryytimaa suojattiin eläimiltä 
aitauksella, mutta vauraim-
milla tiloilla saatettiin aidata 
jopa koko piha ja puutarha. 
Yleisin aitamalli on ollut 
punamullalla maalattu ka-
pea pystysäleaita. Myöhem-
min pensasaidat yleistyivät 

kirkkomaiden ja koulupiho-
jen antaman esimerkin mu-
kaisesti. Lemmikkieläinten 
myötä tarvetta pihapiirin 
aitaamiselle on ehkä jälleen 
monessakin savussa, mutta 
millä tavalla se tehdään vai 
tehdäänkö lainkaan? 

RIIKKA ASUNMAA

maisemasuunnittelija
MKN maisemapalvelut

Jokainen omakotitalo tai tilakeskus pihapiireineen on osa maaseudun kulttuurimaisemaa. Pihapiiri 
yhdistää rakennukset ja ympäröivän luonnon toisiinsa parhaimmillaan niin maastonmuotojen kuin 
kasvienkin kautta pehmeästi, maisemaseudun ominaispiirteitä tukien.

Huomisen maaseutu

MAALAISRAKENTAMINEN ON SELKEÄÄ, johdonmukaista, perinteitä kunnitoittavaa ja  
maalaisjärkeen sopivaa. Kullekin ratkaisulle löytyy syy, joka perustuu järkeen ja hyväksi  
koettuun tapaan. Kuva Kuorttaneen Nisosjärveltä 

M illaisia ajatuksia 
sinussa herää, kun 
kävelet vanhoilla 

”markeilla” ja uusilla pihoil-
la? Onko niillä sinulle muuta 
merkitystä kuin kiinteistö-
jen arvo omistajan silmissä? 
Oletko maalle karannut ro-
mantikko, jonka kädet syy-
hyävät tekemistä vai mureh-
tiva maatilanomistaja, joka 
tuntee jonkin rakennuksen 
puuttuvan, arvelee niistä jon-
kun pian hajoavan, jopa la-
hoavan? Koetko rakennustesi 
jääneen käyttämättömiksi? 
Suunnitteletko laajennuksia 
miettien, miten voisit sovit-
taa uudisrakennuksen tontil-
lesi? Kenties olet kiinnostu-
nut energiatehokkuudesta?

Ehkä olet kaikkea näitä 
yhdessä? Sinulla on toive 
toimivasta, terveellisestä ja 
elinvoimaisesta ympäristöstä, 
mutta kuinka toteuttaa se ar-
vomaailma huomioon ottaen. 
Edessäsi on haaste, mutta älä 

huoli. Usein vaikeimmatkin 
kysymykset voidaan ratkais-
ta, kun ne jaetaan yhdessä 
mietittäviksi. Hyvä maatila-
arkkitehtuuri rakentuu aina 
vastauksesta asiakkaan kysy-
mykseen, niin toiminnallises-
ti kuin esteettisesti. Kysymyk-
sesi on aina oikea. Yhdessä 
pohtien löytyvät vastaukset 
ja näet, millaisten mahdolli-
suuksien päällä seisot. Mikä 
olisi maaseudun parempi 
huominen?

MAALAISRAKENTAMINEN ON 

SE LK EÄÄ ,  johdonmukais-
ta, perinteitä kunnioittavaa 
ja maalaisjärkeen sopivaa. 
Kullekin ratkaisulle löytyy 
syy, joka perustuu järkeen 
ja hyväksi koettuun tapaan. 
Rakennukset on aikoinaan 
pyritty sijoittamaan lähelle 
pohjavettä ja tuulensuojais-
ten metsien etelärinteille. 
Kun asuminen on sijoittunut 
harkitusti pois viljelysmailta, 

on peltomaisemista synty-
nyt kulttuurihistoriallisesti 
arvokasta perintöä, lakeutta. 
Yksinkertaisista tarkoituspe-
ristä on syntynyt jälkipolvien 
aarre. Tätä sijoitustapaa ei ny-
kyrakentamisessa voida käyt-
tää, mutta sen viisaus on hyvä 
pitää mielessä. Huomioi myös 
tulevat sukupolvet ja varaudu 
heitä kohtaaviin haasteisiin, 
esimerkiksi energian saannin 
turvaamiseen. Kun aurinko-
energian tekniikka ja verkko-
sähköön myyminen tehostuu, 
uskon ja toivon, että eteläiset 
katonlappeet ovat kysyttyjä. 
Viisas katsoo tänään tehtäviä 
suunnitelmia pellonraivaajien 
silmin ja tekee ratkaisuja, jot-
ka auttavat kohtaamaan odot-
tamattomia, elämään liittyviä 
haasteita.

RISTO KORPI

nuorempi asiantuntija
arkkitehtuuri, rakentaminen 

PROAGRIALTA RAKENNUSARKKITEHTUURI -JA 
MAISEMASUUNNITTELU OSAAMISTA
Onko sinulla pulmia, tarpeita tai kysymyksiä maisemasuunnitteluun tai maaseudun 
rakennusarkkitehtuuriin liittyen? Asiantuntijamme auttavat, ota yhteyttä! 
Tarkemmat yhteystiedot löydät lehden viimeiseltä aukeamalta.

RIIKKA ASUNMAA

maisemasuunnittelija
MKN maisemapalvelut

MARIKA TURPEINEN

maisemasuunnittelija
MKN maisemapalvelut

RISTO KORPI 

nuorempi asiantuntija
arkkitehtuuri, rakentaminen

ASKELEEN EDELLÄ 150 VUOTTA 
Koe ja lue historiaa!

ProAgria Etelä-Pohjanmaan historiasta 
kertova näyttely on avoinna Etelä-Pohjanmaan 
maakuntamuseossa (Törnäväntie 23) 2.3.2014 
saakka ke klo 12–18, to, pe ja su klo 12–16. 
Pääsyliput 4 e / 2 e, www.seinajoki.fi /museo.  

Kaisa Viitalan kirjoittamaa historiaa Askeleen 
edellä 150 vuotta myydään maakuntamuseon 
museokaupassa ja ProAgria Etelä-Pohjanmaan 

E l i n k e i n o t a l o n 
toimipisteessä (Huhtalantie 2).  Kirjan 
hinta on 30 e. www.proagria.fi /ep.

ASKELEEN E

ProAgria Etelä-Pohjanmaan historiasta 

E l i n k e i n o t a l o n 
toimipisteessä (Huhtalantie 2).  Kirjan 

MAISEMA Perinteestä nykypäivään

Kasvinsuojeluaineiden 
käyttökoulutukset 2014

Kauhajoki Suupohjan ammatti-instituutin Suupohja-sali to 06.02.2014
Seinäjoki Kampustalo, Seinäjoki-sali    to 13.02.2014
Töysä  Hotelli Onnentähti, auditorio   to 20.02.2014

Kurssiaika on klo 10–15.

Vuodesta 2015 kasvinsuojeluaineiden käyttökoulutus vaatii tentin suorittamisen. 
Vielä tänä vuonna tutkinnon läpäisee koulutukseen osallistumalla.

Ilmoittautumiset viimeistään kolme päivää ennen tilaisuutta Tuula Perälälle, puh. (06) 
416 3400, 040 706 3386 tai www.proagria.fi/ep >> Tapahtumat. IImoittautuessa 
tarvitaan tilatunnus. Kurssimaksu 50 e (+ alv) laskutetaan kurssin jälkeen.

Lisätietoja: Jari Mäkinen, puh. 040 510 2795, jari.makinen@proagria.fi.
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BIOKAASUN SIVUTUOTTEENA 
EDULLISTA LANNOITETTA
Uudenkaarlepyyn Jepualla on käynnistynyt uusi biokaasulaitos, joka valmistaa kaasua lietelannasta 
ja elintarviketeollisuuden jätteistä.  Sivutuotteena syntyy edullisia lannoitteita pohjalaisviljelijöille.

J epuan Biokaasu Oy:n 
laitos käyttää raaka-ai-
neenaan läheisten sika-
tilojen lietelantaa sekä 

tärkkelyksen valmistuspro-
sessissa syntyvää perunan 
solunestettä, jotka johdetaan 
tehtaalle putkistoja pitkin.  
Lisäksi hyödynnetään naudan 
lietelantaa ja elintarviketeolli-
suuden sivuvirtoja.

OSA LAITOKSEN TUOTTAMASTA 

KAASUSTA toimitetaan jakelu-
putkistolla lähistöllä toimi-
valle Mirkan tehtaalle, jossa 
öljypoltin on juuri korvattu 
uudella 3 MW:n öljy-/biokaa-
supolttimella. Kaasua käyttää 
jatkossa myös Snellmanin 
tehdas Pietarsaaressa, jonne 
sitä kuljetetaan rekalla. Tu-
levaisuuden suunnitelmissa 
on liikennebiokaasutuotanto 
laitoksen omaan käyttöön se-
kä jakelupisteen avaaminen 
valtatie 19 varrelle.

BIOKAASULAITOKSEN MYÖTÄ 
lähialueen viljelijöille tulee 
tarjolle uusia edullisia lan-
noitteita: typpi- ja fosfori-
pitoinen nestelannoite sekä 
fosforipitoinen maanparan-
nuslannoite, jonka kuiva-
ainepitoisuus on 25–30%. 
Nestelannoite on juokseva, 
maahan hyvin imeytyvä, käy-
tännössä lähes hajuton ja sen 
typpi on kasville hyvin sovel-
tuvassa liukoisessa muodos-
sa. Nestelannoite levitetään 
tavanomaisilla lietekärryillä 

ja paras lannoitusvaikutus 
saadaan, kun lannoite sijoite-
taan maahan. Typpilannoite 
soveltuu hyvin sekä viljoille 
että nurmille ja fosforipitoi-
nen maanparannuslannoite 
puolestaan fosforiköyhille 
lohkoille sekä uudismaille. 
Lannoitteiden hivenravinne-
koostumus on monipuolinen 
ja pH hieman yli 8. Raaka-
aineet hygienisoidaan eli 
kuumennetaan tunnin ajaksi 
+70 asteeseen, jotta haitalli-
set mikrobit ja rikkaruohon 
siemenet tuhoutuvat.

NESTELANNOIT TEEN TEHOK-

KAASEEN JAKELUUN tarvitaan 
uusia urakoitsijoita, jotta 
lannoitteet saadaan keväällä 
sijoitettua nopeasti peltoon. 
Biokaasulaitos organisoi tal-
ven aikana lannoitteiden 
hajautettua varastointia sekä 
urakoitsijapohjaista jakelua ja 
levityspalvelua. Tavoitteena 
on toimittaa lannoite rekoilla 

ennen kelirikkoa peltojen lä-
heisyydessä sijaitseviin väli-
varastoihin, jotka voivat olla 
urakoitsijan tai viljelijän hal-
linnassa. Varastoista lannoite 
levitetään keväällä ja kesällä 
pelloille urakoitsijan tai vilje-
lijän sijoittavalla lietelannan 
levityskärryllä. Lannoitteet on 
kausihinnoiteltu, mutta kevät-
talvella 2014 ne ovat tutustu-
mistarjouksena poikkeukselli-
sesti ilmaisia! 

JARI LUOKKAKALLIO

asiantuntija
luomu, kasvintuotanto, 

energia

BIOKAASULAITOKSEN TEKNISET TIEDOT

•    Täysin automatisoitu
•    Kolme erillistä 3 500 m³:n biokaasureaktoria
•    Kiinteiden syötteiden vastaanotto- ja sekoitustila
•    Hygienisointiyksikkö
•    Kuusi katettua 2500 m³:n varastoallasta
•    Tuotantokapasiteetti noin 2 milj. m³ metaania /v
•    Energiaa noin 20 000 MWh /v
•    Lannoitteita noin 80 000 m³ /v
•    Toimittaja saksalainen WELTEC BIOPOWER GmbH.

TIEDOTUSTILAISUUS
HÄRMÄN KUNTOKESKUS  4 .2. KLO 19.00

Illan aikana esitellään biokaasulaitoksen 
toimintaa ja uusia lannoitteita sekä kuullaan 
tutkimustuloksia ja kokemuksia nestemäis-
ten orgaanisten typpilannoitteiden käytöstä. 
Lisäksi kerrotaan levitysurakointiin ja neste-
mäisen lannoitteen varastointiin liittyvistä 
yhteistyömahdollisuuksista.

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä ProAgria 
Etelä-Pohjanmaa ja Jepuan Biokaasu Oy. 
Tiedotustilaisuudet järjestetään myös Peder-
söressä 5.2., Vöyrillä 11.2. ja Jepualla 12.2.

Lisätietoja sekä ilmoittautuminen tilaisuuksiin:  
Jepuan Biokaasu Oy Kurt Stenvall  
p. 0400 266 318 
kurt.stenvall@jeppokraft.fi

ETUALALLA JEPPO BIOGAS OY:N KAASUVARASTO, taustalla yksi kolmesta 
3 500 neliömetrin biokaasureaktorista.

KURT STENVALL ESITTELEE BIOKAASULAITOKSEN HY-

GIENISOINTIYKSIKKÖÄ. Raaka-aineet kuumennetaan 
tunnin ajaksi +70 asteeseen, jotta haitalliset  
mikrobit ja rikkaruohon siemenet tuhoutuvat.

BIOENERGIA BIOENERGIABiokaasua läheltäsi Biokaasulannoite toimii hyvin

NOTKEA JA HAJUTON biokaasulan-
noite imeytyy hyvin maahan. Se on 

helppo levittää myös sijoituslannoi-
tuksena.

Nopeaa typpeä 
nurmelle ja viljalle

Halsualainen Harri Riihimäki 
on pyörittänyt omaa biokaa-
sulaitosta jo kymmenen vuot-

ta. Laitos tuottaa sähköä valtakunnan 
verkkoon ja omiin tarpeisiin 250 000 
kWh sekä lämpöä sikalaan 500 000 
kWh. Energiantuotannon ohessa syn-
tyy erittäin hyvää lannoitetta tilan pel-
loille. Biokaasulaitoksen pääraaka-ai-
ne on sikojen liete ja lisäksi käytetään 

jonkin verran elintarviketeollisuuden 
sivutuotteita.  Maatila on paitsi ener-
giaomavarainen, myös lannoiteomava-
rainen.  Biokaasutuksen yhtenä etuna 
Harri mainitsee prosessissa syntyvän 
erinomaisen lannoitteen.  Biokaa-
sutus parantaa typen liukoisuutta.  
Parhaiten sen näkee siinä, että reilul-
lakin annostuksella kaura ”ymmär-
tää” tuleentua.  Lisäksi typpipitoiset 

lisäsyötteet nostavat lannoitteen 
typpipitoisuutta. Biokaasulaitoksen 
lannoite onkin lähempänä teollisia 
lannoitteita kuin lietelantaa.  Biokaa-
suprosessi myös tekee lannoitteesta 
notkean eli se imeytyy hyvin maahan 
ja on helppo levittää myös sijoituslan-
noituksena.  Hygienisoitu lanta on mu-
kavaa ja turvallista käyttää, sillä pro-
sessi poistaa myös sonnan hajun. 
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Hietalahdentie 46, 69510 HALSUA 
p. 06 - 860 5000  f. 06 - 860 5070 

hp@halsua.fi       
www.hietalahtijapojat.fi 

HALLITSE SÄILÖREHUN 
HÄVIKIT SYÖTÖN AIKANA
Säilörehun hävikkien hallinta on keskeinen osa tilan managementtia ja 
hyvälaatuinen säilörehu tärkein tekijä märehtijöiden ruokinnan onnistumisessa. 

NURMI Hallitse hävikit

S äilörehun osuus kui-
va-aineesta on lypsy-
lehmillä, sonneilla ja 
vasikoilla 35 – 65 % 

sekä emolehmillä ja hiehoilla 
lähes 100 %. Laadulla tarkoi-
tetaan säilörehun ruokinnal-
lista arvoa kuten sulavuutta 
ja energiapitoisuutta. Laatua 
on myös säilönnällinen laa-
tu, jolla on suuri vaikutus 
syöntiin. Naudoilla säilöre-
hun sulavuuden tulee olla 
tuotantokauden vaiheeseen 
sopivaa. Kaikissa vaiheissa 
säilörehu saisi kuitenkin olla 
säilönnälliseltä laadultaan en-
siluokkaista.

NURMIARTTURI -HANKKEESSA 

ON SELVITETTY, millaista säi-
lörehuhävikkiä tiloilla on re-
hunteon, säilönnän ja syötön 
aikana. Tähän aikaan vuodes-
ta on olennaista keskittyä syö-
tön aikaiseen hävikkiin, joka 
on sekä rehun pilaantumista 
että mekaanista tappiota. Re-
hun pilaantuessa haitalliset 
mikrobit, kuten bakteerit, 

sienet ja homeet, lisääntyvät 
ja kasvavat rehussa. Tällöin 
muodostuu lämpöä ja rehun 
ravintoaineita häviää. Haital-
liset mikrobit tarvitsevat toi-
mintaansa happea. Onnistu-
neen säilönnän kannalta tär-
keintä onkin ilman saaminen 
pois rehusta tiivistyksen avul-
la. Tärkeää on myös rehun 
tiivis peittely ja riittävä pai-
notus sekä pH: n lasku, jolla 
säilönnän aikana haitallisten 
mikrobien toiminta estetään. 

SYÖTÖN AIKANA säilörehuun 
pääsee uudelleen happea. Ae-
robinen pilaantuminen alkaa 
riippumatta siitä, miten hy-
vin rehu on aiemmin säilöt-
ty. Syötön aikana on tärkeää 
huolehtia, että ilmalle altista 
rehun pintaa on mahdollisim-
man vähän. Siilot tulee mi-
toittaa eläinmäärään mukaan 
ja rintamuksen tulee edetä vä-
hintään 12 cm vuorokaudessa 
hyvälaatuisella säilörehulla. 
Mahdollisimman tiivis ja ta-
sainen rehun leikkuupinta 

estää ilman kulkeutumisen 
syvälle rehumassaan, jolloin 
pilaantuminen ei kulje pit-
källä leikkuupinnan takana. 
Esimerkiksi kauhalla tai repi-
jällä rehua irrotettaessa rehun 
pintaa löyhdytetään, jolloin 
ilmaa pääsee kulkeutumaan 
syvempiin kerroksiin.

SEOSREHURUOKINNASSA RE -

HUUN SEKOITTUU ILMAA, ja 
mikrobien toiminta kiihtyy 
myös energiapitoisten kom-
ponenttien vuoksi. Ilman 
vaikutusaikaa lyhentämäl-
lä vähennetään mikrobeille 
”syötettävän” rehun osuutta 
ja saadaan enemmän hyvälaa-
tuista rehua nautojen eteen. 
Aerobinen pilaantuminen on 
tämän jälkeen hieman piilos-
sa olevaa hävikkiä. Rehua saa-
tetaan syöttää toisille eläin-
ryhmille, väkirehun määrää 
joko lisätään tai se lisääntyy 
nautojen säilörehun syönnin 
vähentyessä. Lypsylehmil-
lä säilörehun käymislaatu 
vaikuttaa maitotuotokseen 

ja maidon pitoisuuksiin. Li-
hanaudoilla ja hiehoilla kasvu 
heikkenee lämmenneen rehun 
vuoksi. 

NURMIARTTURI-TILOILLA SÄILÖ-

REHUN AEROBISTA PILAANTU-

MISTA tutkittiin mittaamalla 
lämpötiloja. Keskimäärin 
säilörehun lämpötila oli  
12 °C, korkeimmillaan 46 °C ja 
alimmillaan -1 °C. Mittaukset 
suoritettiin syys-toukokuussa, 
jolloin ympäristön lämpötilat 
eivät olleet korkeita. Saksa-
laisen tutkimuksen mukaan 
säilörehun lämpötilan tulisi 
syötön aikana olla enintään  
5 °C. Hankkeen tiloilla vain 
16 % mittauksista jäi tämän 
raja-arvon alle. Säilörehun 
lämpötiloja kannattaa siis seu-
rata. Säilörehun lämpenemi-
sestä ja vaikutuksesta syöntiin 
suomalaisissa karjoissa tulisi 
saada lisää tutkimusta.

NURMIARTTURI-TILOILLA KERÄT-

TIIN TIETOJA ruokinnan aikai-
sista hävikeistä viiden päivän 

jaksoilta. Tunkioon erotellun 
rehun määrä, hiehoille erotel-
lun rehun osuus ja syömättä 
jääneen rehun määrä arvioi-
tiin. Ruokintahävikiksi muo-
dostui 0 – 10 %, kun otettiin 
huomioon tunkiolle mennyt 
ja syömättä jäänyt rehu.  

SÄILÖREHUSSA SYNTYY AINA 

HÄVIKKIÄ säilönnän aikana, 
mutta sen määrään voidaan 
vaikuttaa. Tilakohtaiset säi-
löntä- ja ruokintakäytännöt 
vaikuttavat ratkaisevasti sii-
hen, kuinka hyvän tuloksen 
karjastaan ruokinnalla saa. 

EDUSTAJISTON VAALIT 2013
PROAGRIA ETELÄ -POHJANMAA RY:N EDUSTAJISTOON ON VALITTU 40 JÄSENTÄ 

NELIVUOTISKAUDEKSI 2014 – 2017. Edustajiston vaali suoritettiin jäsenalueittain 
postiäänestyksenä, jossa äänestysprosentti nousi yli 46 prosentin. 

Äänestysaktiivisuuteen voi olla tyytyväinen, sillä postiäänestyksessä näin korkeat lukemat 
ovat harvinaisia. Vaalien ääniharavaksi nousi lapualainen Anssi Muilu 43 äänellä. 
Ehdokkaita vaaleissa oli 91. 

VALITTU  VARALLA

KYRÖNMAA   
Hakala Anne Vähäkyrö/Vaasa Hautamäki Jarmo (Kauhava) Kauhava

Hyppönen Päivi Isokyrö Ikola Timo Isokyrö

Kuusisto Mika Laihia Kankaanpää Juha Laihia

   

KAUHAVA   
Hakomäki Juha Kauhava Penttala Marjo Kauhava

Hietamäki Jarmo Kauhava Lammi Ville Kauhava

Näsi Raimo Kauhava Knuuttila Tuula Kauhava

Paavola Pekka Kauhava Erkkilä Leena Kauhava

Rantala Suvi Kauhava Pellinen Esko Kauhava

   

SEINÄJOEN ALUE   
Halkosaari Tuomo Ilmajoki Heikkilä Marko Ilmajoki

Hantula Outi Seinäjoki Puska Sami Seinäjoki

Isoluoma Matti Lapua Metsäranta Juha Kurikka

Kytölä Kai Jalasjärvi Vuorela Liisa Jalasjärvi

Luhtanen Juha Jalasjärvi Huttunen Petri Jalasjärvi

Markkila Esko Kurikka Ristiluoma Leena Kurikka

Marttila Saara Jalasjärvi Koivisto Heikki Jalasjärvi

Muilu Anssi Lapua Hirvelä Sari Lapua

Nikkola Juha Ilmajoki Mäki Irma Ilmajoki

Noppa Maarit Ilmajoki Sihto Olli Ilmajoki

Pakkala Sirkka Jalasjärvi Alajoki Jarmo Jalasjärvi

Pukkinen Sari Seinäjoki Kankaanpää Tero Seinäjoki

Rajamäki Hannu Seinäjoki Rajala Seppo Seinäjoki

Ulvinen Ilpo Lapua Hautala Katri Lapua

Yli-Hannuksela Lauri Ilmajoki Ojala Anne Ilmajoki

Ylinen Hannu Seinäjoki Ojaniemi Veli-Jussi Seinäjoki

   

SUUPOHJA   
Erlands Marjo Teuva Koski Sauli Teuva

Hautala Pekka Kauhajoki Haapakangas Markku Kauhajoki

Junttila Jukka Isojoki Mattila Milla Kristiinankaupunki

Niemi-Aro Tuula Kauhajoki Tervahartiala Sanna Kauhajoki

Pitkäranta Ulriikka Isojoki Länsimäki Antti Karijoki

Rintakomsi Matti Teuva Kaleva Seppo Teuva

Väljä Marko Kauhajoki Keski-Vakkuri Timo Kauhajoki

   

JÄRVIALUE   
Ahde Liisa Lappajärvi Sillanpää Markku Alajärvi

Anttikoski Tuomas Evijärvi Luoma Seppo (Suupohja) Karijoki

Järvinen Sami Alavus Mäyry Esa Kuortane

Kyrönlahti Maija Vimpeli Kantola Juha Soini

Leikkari Pasi Alajärvi Saarinen Johanna Soini

Pajala Ville Alajärvi Teikari Arja Kuortane

Pennala Outi Alavus Kujanpää Tuomas (Suupohja) Kauhajoki

Petäinen Jaana Ähtäri Vuoriluoma Ari Alavus

Sironen Matti A Evijärvi Huitikka-Oravasaari Eila Soini

   

TOIMIHENKILÖT   
Kuja-Lipasti Olavi Ilmajoki Yli-Hukkala Seija Alavus

Torkko Juhani Seinäjoki Soisalo Tiina Ilmajoki

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

ALUETEKNIIKKA OYT
A SUUNNITTELUTOIMISTO

Muista

pohjatutkimus.

www.aluetekniikka.comPuh. 0400-267 605

NURMIARTTURI
Selvitettiin säilörehuhävikkiä rehunteon, säilönnän 
ja syötön aikana. 2011-2013 Etelä-Pohjanmaalla
Toteutus: ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja TTS
Rahoitus: E-P:n ELY-keskus, Valio, A-Tuottajat,
Osuuskunta Maitosuomi, Kemira, ProAgria 
Keskusten Liitto
Mukana 12 tilaa: 5 ajosilppuriketjua, 
5 noukinvaunua, 2 tarkkuussilppuriketjua.

ANNE ANTTILA

asiantuntija, 
ruokinta, maitotilat

MAHDOLLISIMMAN TIIVIS ja tasainen rehun leikkuupinta estää ilman kulkeutumisen  
syvälle rehumassaan.



22 ProAgria Etelä-Pohjanmaa itua  1 • 2014 23

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

men 2014 cap-kokonaispotti on  8,2 % 
pienempi kuin v. 2013. Rahoituskuri-
leikkaus tänäkin vuonna mahdollinen.

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) 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194

Valkuais- ja öljykasvipalkkio 6) 85

Tärkkelysperunan tuki (uusi) 8) 540

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) 540 578 690 660 745 1213 990 738 1301 1107 583 713 413 194

yht., kotieläintilan sit. 11) 650 688 800 770 855 1323 1100 818 1381 1187 663 793 493 194
Mahd. nuoren vilj. tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36   

C2-alue     
Tilatuki 1) 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170

Valkuais- ja öljykasvipalkkio 6) 85

Tärkkelysperunan tuki (uusi) 8) 540

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 28

Pohjoinen tuki 38 150 47 47 133 100 348

Yleinen hehtaarituki 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

yht., kasvitilan sitoumus 11) 559 597 709 606 691 1232 1009 757 1320 1126 574 704 404 170
yht., kotieläintilan sit. 11) 669 707 819 716 801 1342 1119 837 1400 1206 654 784 484 170
Mahd. nuoren vilj. tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36   

TUKITAULUKOTVeikolta terveisiä!

                            

Suomen 2014 cap-kokonaispotti on  8,2 
% pienempi kuin v. 2013. Rahoituskuri-
leikkaus tänäkin vuonna mahdollinen.

 EU:n uuhi- 
palkkio

6) 
Teuras-
karitsa-
palkkio 

1) 2)  
EU-nauta-

palkkio 
€/ey

1) 2)   
EU-

nauta-
palkkio 

€/ eläin/v

pohjoinen 
tuki €/
eläin-

yksikkö

pohjoinen 
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  246 148 422 430 253 258 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) 170 170 170 170 Maitovuohet (kutut) 0,48

Suomenhevonen (pl. Siitostammat)  8) 170 170 145 145  Hevoset

Muut 1-3 v.muut  hevoset ja ponit 8) 170 170 102 102 - siitostammat (myös ponitammat) 1

Maito senttiä/kg (lopullinen tuki vahvis-
tetaan keväällä 2015 ) 

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

0,85

- muut 1-3 v hevoset 0,6

1)Tukitaso riippuu eläinmääristä, taulukossa. 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.  
Emolehmien ja hiehojen oltava  väh. 50% risteytyseläimiä.  Taulukossa v. 2012 maksettu tukitaso
2) Maksetaan eläinrekisterin perusteella 6-22 kk sonneille. Sonni saa 148 euroa/kalenterivuosi jos vuosi osuu sonnin ikähaarukan 6-22 kk sisään. 
Yhteensä sonni saa 6-22 kk:n aikana nautapalkkiota 209 euroa eli 12,3 euroa/kk. Taulukossa v. 2012 maksettu tukitaso
3)  laskettu 6-23 kk sonnille ja 8-23 kk emolehmähieholle, jotka 0,6 ey. Kun sonni yli 2 v, se on 1,0 ey.   
Sonni kerryttää pohjoista tukea 6 kk:sta alkaen c1/c2-alueella 21/21,5 euroa kuukaudessa, 24 kk:sta alkaen 35,1/35,8 euroa kuukaudessa.  
4) hiehon teuraspaino yli 170 kg        
5) Täyden pohj. tuen edellytys uuhille että v.2013 synt. karitsoiden lukumäärä on vähint. yhtäsuuri kuin v.2014 tukea haettujen uuhien määrä. 
6) Maksetaan v. 2014 teurastetuista 18 kg:n teuraspainoisista karitsoista. Taulukossa v. 2012 tukitaso
7 ) Kutuilla oltava maidontuotantoa keskim. 400 litraa/vuosi. Maidontuotannosta on pidettävä kirjanpitoa päivittäin
8) Hevosia oltava väh. 3,0 ey, 100 päivän pitoaika, alkaa 30.4. Tukea korkeintaan 5,0 ey suuremmalle hevosmäärälle kuin v. 2013 

Hevonen on 1 v. kun se on syntynyt 
v. 2013

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 1-146 245 Karjut 0,7

yli 146 menevät yksiköt 108 Emakot 0,7

Viitemääyksiköt 1-170 182 Muut siat 3-8 kk (lihasiat, n. siitossiat) 0,23

yli 170 menevät yksiköt 93 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 v. 2013 eläinyksiköiden suhde v. 2014 LFA-alaan on  
vähintään 0,4 ey/ha tai eläinyksiköitä on koko ajan vähintään 10 ey ja ey-tiheys samalla vähintään 0,2 ey/ha
Sikojen eläinyksiköt lasketaan aina sikarekisteristä. Enää ei voi käyttää teurastettuja eikä siitokseen myytyjä sikoja.

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

       

Tänä vuonna ei ole 10 %:n modulaatioleikkausta cap-tukien yhteensä 5000 euron ylittävästä summasta

Tukitaulukot:
VEIKON TERVEISET 
Kotieläintuet v. 2014 C1-C2 alueella

Modulaatioleikkausta ei ole v. 2014.   

Pinta-alatuet v.2014 - euroa/ha
ylitarkastaja
Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskus
Taulukot päivitetty
13.1.2014

VEIKKO
TUOMINEN

% täyttyy) ja saa korjata säilörehuksi tai laiduntaa. Tukitaso riippuu ko. kasvien 
viljelyalasta. Taulukossa arvioitu tukitaso 2014     7)Viherlannoitusnurmen sie-
menseoksessa oltava väh. 20% typensitojakasveja. Sama lohko korkeintaan 2 v 
peräkkäin. Max. ala 50 % pinta-alasta. Viherlannoitus katsotaan viljelyksi.   8) 
Tärkkelysperunapalkkio edellyttää sopimusta tehtaan kanssa, lohkotietopankkia 
ja ravinnetaselaskelmaa tärkkelysperunalohkoilta sekä osallistumista 5 päivän 
koulutukseen. Palkkio riippuu viljelyalasta, taulukossa arvio v. 2013 perusteella    
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 niitettävä vuosittain 31.8. mennessä, 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. Taulukossa perustuki 181+  tuhoeläinten tarkkailu-
menetelmien käyttö -lisätoimenpide 144 euroa/ha.     18) Mallasohralle ei makseta 
kansallista tukea v.2014   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 kasviti-
la 93+kaksi lisätoimenpidettä 23+11,  kotieläintila 107+kaksi lisätoimenpidettä 
23+27, 1 ryhmän puutarhakasveilla (=1-vuotiset) 450+ 90, 2 ryhmän (=moniv.) 
438 + 256, siemenmausteilla 181+144    3) Hoidetun viljelemättömän pellon eri 
käyttömuotoja. LFA-tuki maksetaan vastaavalle alalle hoidettua viljelemätöntä 
peltoa (=kesanto+ lhp) kuin on viljeltyä peltoa.  Luonnonhoitopellon ympäris-
tötukea enintään 15 % ymp.tuki-alasta. Lhp-nurmessa korkeintaan 20 % typen-
sitojakasveja. Lhp-riistassa vähintään kahta kasvia, perustettava vuosittain, mut-
ta 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 nii-
tettävä väh. joka 3. vuosi tai vuosittain, jos uhkaa veskoitua. Samoin lhp-niitty 
niitettävä jos uhkaa vesakoitua. Niitossa huomioitava luonnonvaraiset eläimet. 
Luonnonhoitopellon saa korjata luonnonvaraiset eläimet huomioiden. Jos lhp-
riista korjataan, sato käytettävä riistan ruokintaan. Tarkemmat lhp-ohjeet hakuop-
paassa.  4 )Syysvehnä ja ruis täyttävät ympäristötuen talviaikainen kasvipeittei-
syys-lisätoimenpidettä, mutta syysöljykasvit eivät täytä   5) pohjoisen tuen ehtona 
rukiille ja vehnälle on että korjataan siemensato 6) Tukeen oikeuttavia kasveja 
oltava 10 % tukihakemuksen peltoalasta. Valkuaiskasvin saa korjata säilörehuksi. 
Viljan/valk.kasvin seoskasvusto, jossa valkuaiskasvin siementä yli 50 % siemen-
seoksen painosta, saa pohjoisen tuen ja valkuaiskasvi- öljykasvipalkkion (jos 10 

Pinta-alataulukon 2014 viitteiden selitykset

Ajankohtaista tukiasiaa 16.1.2014
SÄHKÖINEN ASIOINTI JOKO PANKKITUNNUKSILLA, MOBIILIVARMENTEELLA TAI HST-KOR-

TILLA Vipu-palveluun ja sähköiseen tukihakuun kirjaudutaan pankkikortilla, 
mobiilivarmenteella tai hst-kortilla (= sähköinen henkilökortti). Vipu-tun-
nukset ja avainlukulistat eivät enää toimi.
VANHAT SÄHKÖISEN ASIOINNIN VALTUUDET PÄÄTTYIVÄT 31.12.2013, SÄHKÖISEN ASI-

OINNIN UUDET OIKEUDET JA VALTUUDET ASTUNEET VOIMAAN. Kaikki vanhat keväällä 

2013 ja sitä aiemmin annetut sähköisten tukihakemusten täyttövaltuudet sekä viljelijöiden 

valtuudet Vipu-palveluun kirjautumiseen päättyivät viime vuoden loppuun.  Uudet oikeudet 

ja valtuudet ovat 1.1.2014 alkaen voimassa viime vuoden lopulla jätettyjen 455-lomakkeiden 

eli maatilojen rekisteröintilomakkeiden perusteella.  Kaikilla maatilan omistajilla on Vipu-

palvelussa selausoikeudet tilan tukitietoihin. Jos 455-lomakkeella annettiin ensisijaiselle 

viljelijälle sähköiset asiointioikeudet, hän voi kirjautua Vipu-palveluun ja jättää sähköiset 

hakemukset. Hän voi Vipu-palvelussa myös valtuuttaa toisen tilan henkilön tai esim. neuvo-

jan täyttämään tilan tukihakemuksia. Jos neuvojalla on oma tila, neuvoja on jo rekisteröitynyt 

Vipuun eli on Vipu-palvelun asiakastietojärjestelmässä oman tilansa 455-lomakkeen kautta. 

Jos neuvojalla ei ole omaa tilaa, hänen pitää ensin rekisteröityä Vipu-palveluun, ennen kuin 

viljelijä voi hänet valtuuttaa.

JOS VILJELIJÄLLÄ EI OLE SÄHKÖISIÄ ASIOINTIOIKEUKSIA, TILA VOI JÄTTÄÄ VAIN PAPERI-

SET HAKULOMAKKEET. Jos  455-lomakkeella ei ensisijaiselle viljelijälle ole  annettu sähköisiä 

asiointioikeuksia, tila ei voi jättää sähköisiä hakemuksia eikä myöskään valtuuttaa neuvojaa 

täyttämään sähköisiä hakemuksia. Ensisijainen viljelijä voi hakea sähköiset asiointioikeudet 

kunnan kautta lomakkeella 457. Sen jälkeen ensisijainen viljelijä voi täyttää sähköisiä hake-

muksia tai valtuuttaa Vipu-palvelussa neuvojan täyttämään sähköisiä hakemuksia.

SÄHKÖISEN ASIOINNIN VALTUUTUS NEUVOJALLE MAHDOLLISTA ANTAA MYÖS PAPERI-

LOMAKKEELLA. Jos tilan sähköisen asioinnin oikeudet saanut viljelijä ei pysty kirjautumaan 

sähköisesti Vipu-palveluun ja siten valtuuttamaan neuvojaa, viljelijä voi tehdä sen kunnan 

kautta lomakkeella 457. Muutos vanhaan on , että lomakevaltuutus on ensisijaisen viljelijän 

’avunpyyntö’ kunnalle eikä niinkään käyttövaltuushakemus. Siksi siihen ei tarvita neuvojan 

allekirjoitusta. Lomake 457 ja muut tukilomakkeet löytyvät suomi.fi –palvelusta asioi verkos-

sa -sivulta haulla mavi 457

SÄHKÖISEN HAUN AVAUTUMINEN. Sähköinen tukihaku avautuu helmikuun alkupuo-

lella, mukana silloin kasvihuonetuki ja kansallisen ennakot.  Päätukihaku aukeaa kun 

tukien hakuasetus on vahvistettu, todennäköisesti maaliskuun puolen välin jälkeen. 

Tarkkoja avautumisen päivämääriä ei vielä ole.  Mutta sähköisten hakujen päättymispäi-

vät ovat seuraavat: (samat päivämäärät myös paperilomakkeilla) Kasvihuonetuotannon 

tuki (haetaan  ELYstä) 28.2.2014,  Kasvihuonetuotannon tuen muutosilmoitus(ELYyn) 

30.9.2014, Kansallisten kotieläintukien ennakot 21.3.2014, Lopullinen kansallinen ko-

tieläintuki hevosista ja kutuista 30.4.2014,Päätukihaku  30.4.2014, Nautatuet (uudet 

osallistumisilmoitukset) 30.4.2014 ja imoitus kylvöalojen muutoksesta 16.6.2014. -uuhi-

palkkion sähköisestä hausta ilmoitetaan tammikuun aikana. Haku kuitenkin päättyy 28.2. 

Vipu-palvelun karttakorjausten avautumisen tarkka päivämäärä tiedotetaan tammikuun 

aikana. 

UUSIA SITOUMUKSIA EI TEHDÄ 2014. Uusia ympäristötuki-, eläinten hyvinvoinnin tuki-, 

luonnonhaittakorvaus- ja luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan sitoumuksia ei tehdä 

tänä keväänä. Keväällä päättyviä em. sitoumuksia jatketaan yhdellä vuodella entisin ehdoin, 

myös 65 v. täyttäneet voivat tehdä yhden vuoden jatkon

UUSIA ERITYISTUKISOPIMUKSIA TEHDÄÄN VAIN LUOMUSTA JA EI-TUOTANNOLLISTEN 

INVESTOINTIKOHTEIDEN HOIDOSTA. Keväällä päättyviä erityistukisopimuksia jatketaan 

yhdellä vuodella, myös päättyviä luomusopimuksia jatketaan yhdellä vuodella.

UUSIEN LOHKOJEN LFA- JA YMPÄRISTÖTUKIKELPOISUUS 2014. Ympäristötuen ja luon-

nonhaittakorvauksen piiriin ei hyväksytä uusia lohkoja, paitsi asetuksessa tällä hetkellä 

olevilla kahdella perusteella: 1) tukikelpoiseksi voi hakea yli 65 v sitoutumattomalta 

viljelijältä tulleen yli 2 ha alan ja jos tulevat vuokrauksella, vuokrasopimuksen pitää olla 

vähintään vuokralle ottajan jäljellä olevan sitoumuskauden pituinen 2) tukikelpoiseksi 

voi hakea tilusjärjestelyissä hallintaan tulleita tukikelvottomia aloja, jos vastaavasti on 

samassa uusjaossa luovuttanut pois hallinnasta tukikelpoista alaa 

TILATUKI 2014. Modulaatioleikkausta ei ole, yli 5000 euron cap-tuista ei siis leikata 10 % 

kuten 2013. Rahoituskurileikkaus yli 2000 euroa ylittävälle cap-tuelle saattaa kuitenkin 

tulla (2013 se oli 2,45 %). Cap-rahoja on leikattu tälle vuodelle 8,2 % viime vuodesta, 

se alentaa tilatukea sekä valkuais- ja öljykasvipalkkiota, tärkkelysperunapalkkiota, EU-

nautatukia, uuhipalkkiota sekä teuraskaritsan laatupalkkiota. Lisäosat (tärkkelysperuna, 

maitopalkkio, sonnipalkkio) pienenevät em. leikkaus huomioiden 32 prosenttiin alku-

peräisestä (2013 ne olivat 70 %). Sokerilisäosa alenee 23 %.  Timoteilisäosiin kohdistuu 

em. 8,2 %:n leikkaus.

TUKIOIKEUKSIEN HAKU VARANNOSTA. Haku varannosta samoin kun tähän asti: 1) varan-

nosta voi hakea tukioikeuksia uusi viljelijä, joka ostanut/vuokrannut pellon sellaiselta 

viljelijältä, jolle ei kyseisen pellon perusteella ole myönnetty tukioikeuksia; pellon on 

pitänyt kuitenkin olla jonkun tukihakemuksessa 2006 (tyypillinen esimerkki: spv:n teh-

nyt aloittava viljelijä ostaa naapurista peltoa maanomistajalta, jonka pellot ovat olleet 

v. 2006 vuokralla, jolloin tukioikeudet on vahvistettu vuokralaiselle) 2) varannosta voi 

hakea tukioikeuksia tilusjärjestelyjen perusteella, jos tilan tukioikeuksien määrä ei kata 

tilusjärjestelyjen perusteella kasvanutta pinta-alaa  3)varantohaussa myös muita mahdol-

lisuuksia, mutta ne ovat lähinnä teoreettisia.

TILATUKIOIKEUDET SÄILYVÄT 2015, MUTTA YLIMÄÄRÄISET LEIKATAAN. Nykyiset tukioi-

keudet säilyvät 2015, tukioikeuksia ei muodosteta uudelleen. Siten raivattujen peltojen 

perusteella ei muodosteta uusia tukioikeuksia. 

TUKITAULUKOT
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AJANKOHTAISTAMETSÄSTÄ VOIMAA

METSÄSTÄ voimaa

KUN METSÄÄN HALUAT MENNÄ NYT, 
NIIN TAKUULLA YLLÄTYT
Metsäretkillä on lupa lumoutua metsän vä-
reistä, äänistä ja tuoksuista. Tiesitkö, että 
metsässä stressihormonien määrä laskee? 
Tutkimusten mukaan jo 20 minuutin 
metsäretki parantaa mielialaa. Kansal-
lispuistot ovat luontomme aarreaittoja, 
joihin helppo mennä. Käytettävissä on 
valmiita reittejä, luontopolkuja ja tulente-
kopaikkoja.

Metsä tarjoaa herkullista ja terveellistä 
syötävää. Joko olette maistaneet kuusenkerk-
kää ja maitohorsmaa? Tutustukaa yhdessä 
villivihanneksiin, tämän päivän trendiin tai 
nauttikaa perinteisistä sieni- ja marjaretkistä. 
Marjat ovat terveysherkkuja ja sienet kevyttä 
syötävää.

METSÄNTYTTÖ TAHDON OLLA
Metsänomistajia on yli 700 000. Tiesitkö, että puolet heistä 
on naisia? Monet naiset kaipaavat lisää oppia metsäasioista. 
Samalla kun tieto karttuu, lisääntyy tietämys metsän taloudel-
lisesta merkityksestä. Metsän hoitoon liittyville kursseille on 
mukava mennä oman tutun naisporukan kanssa. Raivaussa-
hoilla saadaan maisemat esiin ja taimikonhoidolla turvataan 
tulevaisuuden metsät.

Runsaasti ohjeita ja ideoita tapahtumiin sekä tutustumis-
käynteihin löydät Maa- ja kotitalousnaisten uudistuneilta net-
tisivuilta www.maajakotitalousnaiset.fi.

Kun suunnittelet yhdistyksesi toimintaa Metsästä voimaa 
-kampanjan puitteissa, kysy avuksi asiantuntijaa omasta pii-
rikeskuksestasi.

Maa- ja kotitalousnaisten Metsästä voimaa -kampanja toteu-
tetaan vuosina 2014 – 2015. 

Metsä on hyvinvointimme ja taloutemme perusta. Maa- ja kotitalousnaisten 
Metsästä voimaa -kampanja kannustaa nauttimaan yhdessä metsän elvyttävästä 
vaikutuksesta, tutustumaan puusta tehtyihin tuotteisiin ja hoitamaan metsää. 
Tarjolla on monenlaisia tapahtumia ja tutustumiskäyntejä, joita voi myös 
yhdistää yhdistyksen muihin tapahtumiin.

Tule mukaan  
Maa- ja kotitalousnaisten  

Metsästä voimaa -kampanjaan!

Lisää lähiruokaa tapahtumiin

Seinäjoen naiset palkittiin

L isäksi halutaan tuoda 
ruoasta elämykselli-
syyttä tapahtumien 
kävijöille. Hankkees-

sa laaditaan ainakin kolme ta-
pahtumakonseptia eli mallia, 
joiden avulla eteläpohjalaiset 
ruokayrittäjät saavat lisää 
tuloja ja tapahtumiin sekä 
tilaisuuksiin on mahdollista 
järjestää uudenlaista ruoka-
tarjoilua.

Hankkeen työpajoissa on 
ideoitu tapahtumakonsep-
teja ja perehdytty tapahtu-
mien ruokatarjontaan. Aina-
kin yksi työpaja järjestetään 
myös tänä keväänä. Senaa-
tintorin Pikkuusen Häjym-
mät Pirot -maakuntajuhlassa 
testattuja ja hyviksi havait-
tuja Epasteria-ravintola- ja 

Maa- ja kotitalousnais-
ten valtakunnallinen 
tunnustuspalkinto 

myönnettiin tänä vuonna 
Seinäjoen maa- ja kotitalo-
usnaisille. Mikä palkitun yh-
distyksen toiminnasta sitten 
tekee niin ainutlaatuisen?  
Raati oli ottanut huomioon 
yhdistyksen toimintaolosuh-
teiden haasteet kaupunkialu-
eella, runsaan tapahtuma-
kalenterin sekä toiminnan 

Ruokaprovinssipuoti-konsep-
teja kehitetään edelleen. Myös 
Lähiruokakassi-konseptia val-
mistellaan toteutuskuntoon. 
Ruokaprovinssin yrittäjiä 
kiinnostavat Keski-Euroopan 
joulumarkkinat ja niinpä sen 
tyyppisestä tapahtumasta ra-
kentunee toteutusmalli ulko-
maiseen tapahtumaan.

Häppeninki pyörähti käyn-
tiin vuosi sitten ja jatkuu kesä-
kuun 2014 loppuun. Hanketta 
rahoittavat EU:n aluekehitys-
rahasto/Etelä-Pohjanmaan 
liitto, Etelä-Pohjanmaan seu-
tukunnat ja kunnat sekä Pro-
Agria Etelä-Pohjanmaa.

NINA ALKAVA

asiantuntija
Häppeninki-hanke

Häppeninki – Ruokaprovinssin tapahtumakonseptit -hanke edistää eteläpohjalaisen ruoan 
tarjontaa eri tapahtumissa.

FARMARIN RUOKAPROVINSSIGRILLILLÄ VALMISTETTIIN LÄHIRUOKAA NELJÄSTI PÄIVÄSSÄ. 

Keittiömestareiden Ulla Liukkonen ja Raymond Wesander vieraana Jussi Harju Laidun 
Herefordista sekä Farmari-isäntä Simo Ralli.

monipuolisuuden. Seinäjoen 
maa- ja kotitalousnaiset on 
noin sadan eri-ikäisen naisen 
yhdistys, joka on toiminut jo 
yli 80 vuotta. Sen puuhak-
kaat jäsenet toimivat aktiivi-
sesti järjestäen muun muassa 
säännöllisiä jäsentapaamisia, 
retkiä ja virkistystilaisuuksia. 
Yhdistyksen naiset ovat tuttu 
näky myös Seinäjoen ravira-
dan kahviossa sekä Etelä-Poh-
janmaan maa- ja kotitalous-

naisten piirikeskuksen järjes-
tämillä Maalaismarkkinoilla.

Seinäjoen naisten toimin-
taan voi tutustua 1.2.2014 
Maa- ja kotitalousnaisten 
puurobrunssilla maakunta-
museossa. Onnittelemme  
taktiivista yhdistystä!

TERHI VÄLISALO

toiminnanjohtaja,  
Etelä-Pohjanmaan  

maa- ja kotitalousnaiset

ETELÄ-POHJANMAAN  
MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN  
JOHTOKUNNAN JÄSENET 2014

Mervi Mäki-Neste (pj) Alavus

Mari Yliluoma Seinäjoki / Ylistaro
Raija Kumpula Kauhajoki

Leena Laine Isokyrö
Pirkko Ekoluoma Seinäjoki

Päivi Paloneva Kurikka
Hannele Viianen Laihia

Hanna Koivulampi Alajärvi / Lehtimäki
Sinikka Luoma  Karijoki

Milla Mattila Kristiinankaupunki
Marianne Hanhimäki Kauhava

Sari Hirvelä Lapua
Jenni Koski Seinäjoki

Terhi Välisalo (sihteeri) Seinäjoki

Varajäsen on merkattu kursiivilla varsinaisen  
jäsenen jälkeen. 

W W W.P R OAG R I A.F I/E P

Kotisivumme ovat uudistuneet.  
Klikkaa ja tutustu:

SEINÄJOEN MAA - JA KOTITALOUSNAISET viettivät viime keväänä päivän armeijan harmaissa 
tutustuen Kauhavan Lentosotakoulun toimintaan.
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Yhteystiedot

Haapala Hannu, toimitusjohtaja .......................................................  043 825 2805 
Lenkkeri-Tamminen Miia, tiedottaja .............................................  opintovapaalla

Viitala Kaisa, tiedottajan sijainen .................................................  040 680 3418
Öhage Marita, hankepäällikkö  ..........................................................  040 689 1060
Iivari Elina, viestintä- ja markkinointiassistentti, hankkeet .................  0400 872 528
Honkola Tuttu, talouspäällikkö .........................................................  040 847 4096
Huovila Kaarina, asiantuntija, taloushallinto, palkanlaskenta .........  050 378 1793
Perälä Tuula, toimistosihteeri, ilmoittautuminen ja tuotetilaukset ....  040 706 3386
Hytönen Leena, asiantuntija, taloushallinto, laskutus ........................... 043 824 7779
Kiikka Saija, asiantuntija, taloushallinto, ostoreskontra .....................  043 824 7970

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

VILJATILAT
   Lahtela Asko, asiantuntija, kasvintuotanto .....................................  043 825 2412
• Leppä Jouni, asiantuntija, kasvintuotanto .......................................  0400 361 250
• Luikku Niko, asiantuntija, kasvintuotanto .......................................  0400 297 245
• Luokkakallio Jari, asiantuntija, luomukasvintuotanto, energia  .....  0400 297 235
• Mäkinen Jari, asiantuntija, kasvintuotanto .....................................  040 510 2795
• Toni  Tuomela asiantuntija, kasvintuotanto ....................................  040 686 0559
• Tuomisto Pekka, erityisasiantuntija, kasvinsuojelu, kasvintuotanto ... 0400 891 889
• Vihlman Katariina, asiantuntija, kasvintuotanto  .........................  040 582 6775
   Vihonen Erkki, asiantuntija, luomukasvintuotanto ........................  040 678 7689

SIKA - JA SIIPIKARJATILAT
   Ala-Luukko Kaija, asiantuntija, talous-, kasvi-, sika- ja siipikarjatilat  ..  040 832 3521
   Mäenpää Mika, asiantuntija, talous-, kasvi-, sika- ja siipikarjatilat ........  040 528 7922
• Mäkelä Juha, asiantuntija, kasvintuotanto ......................................  0400 267 535
• Perälä Marja-Leena, asiantuntija, kasvintuotanto.........................  0400 166 200
   Sippola Johanna, asiantuntija, sikatalous ......................................  0400 264 448

PERUNA - JA MARJATILAT
• Jaakkola Anna-Kaisa, asiantuntija, kasvintuotanto, peruna .........  vanhempainvapaalla

• Kraatari Mikko, asiantuntija, kasvintuotanto .................................  040 137 3599
• Luoma Markus, asiantuntija, kasvintuotanto, peruna ....................  0400 180 071
• Rahko Juhani, asiantuntija, kasvintuotanto, peruna .......................  043 825 0103 
• Raatikainen Arja, erityisasiantuntija, marjantuotanto ..................  050 377 9530

PROAGRIA MAITO -, LIHANAUTA - JA LAMMASTILAT
   Talvilahti Arja, palvelupäällikkö, toimitusjohtajan sijainen .............. 0400 168 489

LIHANAUTA -, LAMMAS - JA HEVOSTILAT
   Alanco Milla, asiantuntija, lammas- ja vuohituontanto ...................  vanhempainvapaalla

   Hakomäki Sini, asiantuntija, lammas- ja vuohituotanto .................  043 825 0526
   Vainio-Mäntylä Elina, asiantuntija, lammas- ja vuohituotanto ....  040 199 0143
   Kraatari Vuokko, asiantuntija, emolehmä- ja lihanautatuotanto ....  040 169 6557
   Viitasalo Marjut, asiantuntija, talous, nauta- ja lammastilat............ 040 353 0227
   Tanner-Koopmans Urpu asiantuntija, lihanauta- ja emolehmätuotanto
   .............................................................................................................................. 040 184 8166
   Korpivaara Nanne, asiantuntija, hevostalous................................  040 161 2552

MAAKUNNALLINEN MAITO
• Leskinen Ulla-Maija, erityisasiantuntija, luomu, kotiaeläintuotanto ..  040 504 5591
• Mäntyharju Johanna, erikoisasiantuntija, ruokinta, teknologia, maitotilat
     ............................................................................................................  040 512 1901
   Niskanen Markku, erityisasiantuntija, nurmituotanto ..................  043 825 0525
   Riihikangas Erkki, erityisasiantuntija, talous, maitotilat ...............  0400 160 041
   Sillanpää Satu, asiantuntija, ruokinta, teknologia, maitotilat .........  040 672 4567 
   Soisalo Tiina, asiantuntija, ruokinta, teknologia, maitotilat ............  040 502 5590
• Vallinhovi Sari, erityisasiantuntija, kasvintuotanto, nurmi ............  0400 764 217
   Perasto Seija, terveydenhuoltoeläinlääkäri, maitotilat ....................  043 824 8030

ITÄINEN MAITO (JÄRVISEUTU, KUUSIOKUNNAT)
• Hongisto Saila, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat ..............  0400 497 516
• Ilomäki Merja, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat ...............  040 570 7900 
• Jokiaho Sari, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat...................  040 674 3175 
• Kellokoski Marika, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat .......  vanhempainvapaalla

• Kivisaari Hannu, asiantuntija, kasvintuotanto, nurmi ...................  0400 798 580
• Niemi Janne, asiantuntija, tilipalvelut, talousm kasvintuotanto ......  0400 422 765

ETELÄINEN MAITO (SUUPOHJA, JALASJÄRVI, KURIKKA, ILMAJOKI )
• Anttila Anne, asiantuntija, ruokinta, maitotilat ..............................  043 825 0522
• Kananoja Arja, asiantuntija, kasvintuotanto, nurmi .......................  040 507 0475
   Kivistö Marketta, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat .........  0400 163 318
   Kujala Arja, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat ....................  040 759 8618
   Lämpsä Jarmo, tasiantuntija, talous, maitotilat ..............................  040 126 3481
• Mattila-Löppönen Kirsi, asiantuntija, kotieläinetuotanto, maitotilat 040 594 5745
• Yli-Rahnasto Auli, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat . .....  040 526 2467

POHJOINEN MAITO (KAUHAVA, KYRÖNMAA, LAPUA, SEINÄJOKI )
• Autio Seija, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat 
• Ikola Maria, asiantuntija, kotieläinetuotanto, maitotilat  ................. vanhempainvapaalla        
   Jääskeläinen Marita, asiantuntija, kotieläin-, nurmituotanto, maitotilat 
    .................................................................................................  043 825 2408 
   Lampen Tiina, nuorempi asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat  043 825 2408 
   Minni Marianne, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat ..........  040 528 4582
   Onkamo-Hill Teija, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat ......  040 481 3818
   Pietilä Mirva, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat   ...............  043 825 0524
• Sillanpää Sami, asiantuntija, kasvintuotanto, nurmi  ....................  040 521 2930
   Torkko Juhani, asiantuntija, talous, maitotilat  ...............................  0400 589 569

PROAGRIA RAKENNUS -, SALAOJA -JA MITTAUSPALVELUT
   Korpela Timo, palvelupäällikkö ......................................................  040 596 4032
   Alhainen Juho, nuorempi asiantuntija, rakentaminen ....................  043 825 0530
   Korpi Risto, nuorempi asiantuntija, arkkitehtuuri, rakentaminen ....  043  825 2808
   Suomela Markku, asiantuntija, rakentaminen  .............................  040 524 5913
   Tiinanen Elina, asiantuntija, rakentaminen, Keski-Pohjanmaa  .....  040 560 9038                                     
   Keltto Markku, asiantuntija, salaojitus ...........................................  040 730 9820
   Laakso Juha, asiantuntija, mittaus, salaojitus .................................  040 526 4930
   Niemelä Harri, asiantuntija, mittaus, salaojitus .............................  040 544 4510
   Orrenmaa Erkki, asiantuntija, salaojitus  ......................................  0400 367 127
   Pirttimäki Heimo, asiantuntija, mittaus, salaojitus .......................  0400 367 212
   Väisänen Seppo, nuorempi asiantuntija, vesitalous .......................  040 673 4707
   Hakala Ville, asiantuntija, energia ..................................................  040 673 4707

PROAGRIA SPV-, TILI -  JA YRITYSPALVELUT
   Pajula Timo, palvelupäällikkö ......................................................... 040 503 2650
   Kangas Unto, erityisasiantuntija, omistusvaihdokset ...................... 040 766 7598
   Kuja-Lipasti Olavi, erityisasiantuntija, yhtiöittäminen, omistajan vaihdokset, verotus

    .................................................................................................040 127 2420   
   Lampinen Samuli, asiantuntija, omistajanvaihdokset, kiinteistöarvioinnit

    ............................................................................................................. 040 526 0147
   Kallioniemi Kari, erityisasiantuntija, yrityspalvelut ...................... 0400 267 384
   Autio Kaija, asiantuntija, tilipalvelut, kauhava ................................ 040 139 5597            
   Hytönen Leena, asiantuntija, taloushallinto, EVL asiakkaat, tilipalvelut Alajärvi
    ............................................................................................................. 040 584 7559
   Kallioniemi Satu, asiantuntija, yritys- ja tilipalvelut Seinäjoki ...... 040 848 7759
   Kuusela-Opas Katja, asiantuntija, tilipalvelut, Seinäjoki ............... 043 825 4851
   Niemi Janne, asiantuntija, talous, tilipalvelut, Alajärvi ................... 0400 422 765 
   Takala Sanna, asiantuntija, tilipalvelut Alajärvi ............................. vanhempainvapaalla

   Seija Yli-Hukkala, asiantuntija, kannattavuuskirjanpito, tilipalvelut Seinäjoki
    ............................................................................................................. 040 580 2258

MAA- JA KOTITALOUSNAISET
   Välisalo Terhi, toiminnanjohtaja .................................................... 0400 463 129
   Asunmaa Asta, erityisasiantuntija, ruoka, kotitalous ..................... 040 592 9226
   Saari Anna-Liisa, asiantuntija, ruoka, kotitalous ........................... 0400 993 226
   Asunmaa Riikka, maisemasuunnittelija ........................................ 040 534 9337
   Turpeinen Marika, maisemasuunnittelija ..................................... 043 825 9337
   Alkava Nina, asiantuntija, Happeninki-hanke ................................. 040 673 9747     

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, Teknologiapuisto 1, Kauhajoki
Tuuri, Tuurintie 2 (Avoinna sop. mukaan)

• = viljelysuunnitelman laatija

www.proagria.fi/ep

PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAA ON VUODEN ALUSTA ottanut käyttöön toimihen-
kilöiden uudet nimikkeet. Samalla aukesivat uudistuneet, ProAgrian yhteisen 
mallin mukaiset nettisivut. Siellä käytetään uusia nimikkeitä, jotka useimmilla 
alkavat ”nuorempi asiantuntija”, ”asiantuntija” tai ”erityisasiantuntija” ja sen 
perässä kunkin henkilön erityisala. Uusien nimikkeiden myötä palvelumme 
toivottavasti löytyvät jatkossa entistä helpommin sekä maakunnallisesti että 
valtakunnallisesti. 

TUTUT ASIANTUNTIJAT UUSIN NIMIKKEIN

NHK-Keskus Sarka-messuilla
Tule suunnittelemaan unelmiesi pihatto!

 
 

Osastoltamme A13 esittelyssä:

Sarka-messuilla nähdään!

Tervetuloa Sarka-messuille keskustelemaan asiantuntijoidemme kanssa pihatto-
rakentamisesta sekä tutustumaan tuotteisiimme ja rakennusratkaisuihimme. Tule 
tutustumaan Robora-pihattokonseptiin!

    Lautatarhankatu 3, 13110 Hämeenlinna    asiakaspalvelu@nhk.fi    www.nhk.fi

Robora-pihattokonseptiratkaisut
Robora - nimi on lyhenne sanoista ”robotti 
rakennus”, joka viittaa selvästi automaattilyp-
syyn. Robora soveltuu luonnollisesti myös muille 
lypsyjärjestelmille, mutta konseptin kantavana 
ideana on tuottaa tehokkaita palveluita ja tuotteita 
nykyaikaisten, teollista laatua ja automaatiotasoa 
haluavien pihattoinvestoijien käyttöön.

Lely T4C InHerd-tuotannonhallintajärjestelmä 
Lely T4C InHerd on yhdistelmä mobiililaitteessa 
toimivia työkaluja. T4C InHerd suuntaa huomiosi 
sinne, missä sitä eniten tarvitaan: tunnistamalla 
poikkeamat hallitset tilaa. Tarkat tiedot tilasi suori-
tuskyvystä auttavat Sinua parantamaan tulosta.

Lely Astronaut A4 - lypsyrobotti 
Maidontuottajat, jotka antavat lehmiensä liikkua 
pihatossa vapaasti, saavuttavat parhaat tulokset. 
Lelyn vapaan lehmäliikenteen ansiosta lehmäsi 
voivat syödä, juoda, levätä ja mennä lypsylle Lely 
Astronaut -lypsyrobottiin silloin kun itse haluavat. 

Lely Discovery - pihaton puhdistusrobotti
Lely tarjoaa pihaton puhtaanapitoon älykkään, 
uutta teknologiaa olevan ratkaisun, joka mahdollis-
taa parhaan mahdollisen pihattohygienian ja näin 
ollen myös lehmien mukavuuden.

N ukke on rauhallinen, 
huomaamaton ja 
sopuisa lajitoverei-

taan kohtaan. Hyvä rakenne 
ja säännöllinen sorkkahoito 
ovat osaltaan siivittäneet sen 
ennätystuloksiin. Nukke on 
lypsänyt joka vuosi hyvin, 
kolmannella kaudellaan pe-
räti 14 800 kiloa. Jälkeläisiä 
on jo viidessä polvessa, jou-
kossa myös yksi satatonnari.

NUKKE ASUU KYLMÄPIHATOSSA 

Kurikan Kampin kylässä ja 
makoilee hiekkaparressa ol-
kipatjan päällä. Se on Kuusis-
ton isännän mielestä lehmälle 
ykkösluokan peti, jossa eivät 
pöpöt viihdy eikä hiertymiä 
synny. Toki isännän mukaan 
tuuriakin tarvitaan, kun hy-
vätuottoista karjaa hoitaa. 
Nuken menu koostuu hyvästä 
säilörehusta, omasta viljasta ja 
puolitiivisteestä. Rehun pitää 
olla ravitsevaa ja sitä pitää ol-
la riittävästi sekä isäntäväen 

että tilalla käyvän ProAgrian 
asiantuntijan Arja Kananojan 
mielestä.

KUUSISTOJEN MUKAAN kaikista 
lehmistä ei tule satatonnarei-
ta. 60 – 80 tonnin tuotokseen 
pääsee helposti, mutta siitä 
ylöspäin tarvitaan jo tuuria-
kin. Ensimmäisen sataton-
narin saaminen aina hiukan 
panee jännittämään, mutta 
sen jälkeen voi ottaa rennos-
ti, kunnes ollaan 150 tonnin 
tuotoksessa.

NUKKE JATKAA KURIKAN ENNÄ-

TYSPERINTEITÄ Rinta-Laulajan 
Nopsan jalanjäljissä.  Myös 
huippusonni Kangassalon 
Kelli on syntyjään kurikka-
lainen, Arvo ja Seija Rajalan 
karjasta Pirttimaasta. 

ARJA KANANOJA 

asiantuntija,
kasvintuotanto, nurmi

Kestävyyden juhlaa

ETELÄ -POHJANMAAN ENSIMMÄINEN 150-tonnari Nukke nauttii olostaan kylmäpihaton  
hiekkaparressa paksun olkipatjan päällä.

Timo ja Soili Kuusiston Nukke on ensimmäinen eteläpohjalainen 150-tonnari ja koko maassa lajissaan 47. 
Titteli heltisi jo 12 poikimisen jälkeen.

kuva: Pentti Yli-Karjanmaa

ENNÄTYKSET Maakunnan ensimmäinen 150-tonnari



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 040 670 3252
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 Tiistenjoki Peurala Päivi 06 433 7400
Teuva, Karijoki Tarja Luoma 020 166 6509
Ylihärmä, Ylistaro Hietamäki Jarmo 06 482 3200 

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@poppankki.fi 

Ota yhteyttä!

Pidä huolta tilasi 
tulevaisuudesta. 
LähiTapiolan Tilan 
Huolenpito kattaa neljä 
turvallisuusaluetta.

Henkilöturvassa pidetään huolta 
sinun ja perheesi turvallisuudesta 
ja hyvinvoinnista.

Omaisuuden turvassa turvataan 
maatilasi yksityis talous, tuotanto-
omaisuus ja toiminnan jatkuvuus.

Turvallisuuskartoitukseen sisältyy 
tilasi turvallisuustekijöiden kartoitus, 
toimenpidesuositukset, asiantuntija-
apu, sekä kumppanuusyhteistyö.

Talouden turvalla varmistetaan 
tilasi taloudellinen turvallisuus ja 
kestävä tulevaisuus.

Maatilassa on kiinni monen ihmisen toimeentulo. Jotta tilasi toiminta 
jatkuisi tulevaisuudessakin, on tärkeää huolehtia sen turvallisuudesta 
ja siellä toimivien ihmisten hyvinvoinnista.

Tervetuloa Sarka-messuille LähiTapiolan osastolle (A21) 
tutustumaan palveluihimme! 

Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, 
LähiTapiola Pankki Oyj, LähiTapiola Varainhoito Oy. Eläkevakuutukset: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. 


