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I
lmastonmuutos on saanut valtavan huomion julkisessa keskustelus-
sa. Kaikilla on siitä mielipide ja osa väestöstä kokee ahdistusta sen 
johdosta. Osan ahdistus tosin saattaa johtua julkisen keskustelun 
saamasta luonteesta ja maa- ja metsätaloutta syyllistävästä sävystä.

Ilmastonmuutos on tosiasia. Kiistelyn alla on vain se, että onko kyse nor-
maalista vaihtelusta vai ihmisen aiheuttamasta muutoksesta. Fakta on se, 
että maatalous eli ruoantuotanto aiheuttaa vain 12 % ihmisten aiheuttamis-
ta hiilidioksidipäästöistä. Silti maatalous ja etenkin liha- ja maitotuotteet 
on syyllistetty ilmastonmuutoksen aiheuttamisesta. Erikoista, että syömistä 
on alettu näin syyllistää, koska meidän kaikkien on syötävä – ja mielellään 
joka päivä. Fossiilisten polttoaineiden käyttäminen aiheuttaa 70 % kaikista 
hiilidioksidipäästöistä ja suurin yksittäinen päästöjen aiheuttaja on ener-
giantuotanto. Euroopan mittakaavassa asioita auttaa suhteuttamaan se, 
että Puolan suurin hiilivoimala tuottaa enemmän CO2-päästöjä kuin koko 
Suomi yhteensä. Suomen mittakaavassa suuruusluokkien hahmottamista 
taas auttaa se, että SSAB:n ruukki Raahessa tuottaa enemmän CO2-pääs-
töjä kuin koko Suomen maatalous. SSAB julkaisinkin juuri uutisen, että 
teräksen tuotannossa aiotaan siirtyä käyttämään vetyä, jolloin hiilen 
käyttämisestä päästään eroon ja CO2-päästöt pienenevät paljon. Tällaiset 
uutiset ovat hyviä. Vähennetään päästöjä siellä missä vaikutus on suurin!

Maa- ja metsätalous ovat ainoat toimialat, jotka voivat tarjota päästövä-
hennysten sijaan ratkaisuja. Maahan ja biomassaan voidaan sitoa ilmasta 
hiiltä. Tulevaisuudessa tätä voidaan tehdä entistä tehokkaammin, koska 
Suomi on maailman ainoa maa, joka hyötyy ilmastonmuutoksen suorista 
vaikutuksista. Tulevaisuudessa kasvukauden lämpösumma on suurempi 
ja kasvukausi pitenee molemmista päistä. Negatiiviset ilmastonmuutoksen 
vaikutukset ovat Suomessa välillisiä.

Viljelijöillä on välineet vähentää ilmastonmuutosta ja ProAgrialla on paljon 
annettavaa siitä kuinka ilmastoviisas maatalous toteutetaan käytännössä. 
Suuret sadot sitovat itseensä paljon hiiltä ja suuria satoja pystyy tuottamaan 
hyvärakenteisessa peltomaassa. Hyvässä kunnossa oleva pelto myös kestää 
ääriolosuhteita, kuten kuivuus ja märkyys, paremmin kuin vesitaloudel-
taan ja rakenteeltaan heikossa kunnossa oleva peltomaa. Asiantuntijamme 
ovat kehittäneet osaamistaan erityisesti näissä ilmastonmuutosta torjuvissa 
asioissa, koska yhteiskunta odottaa maataloudelta ja sitä kautta koko 
ruoantuotannolta CO2-päästöjen vähentä-
mistä. Sen lisäksi pystymme alana sitomaan 
muiden toimialojen tuottamaa hiilidioksi-
dia. Lisäksi ProAgria on tytäryhtiöidensä 
kanssa kehittänyt ohjelmiston, jolla oman 
tuotannon CO2 päästöt voi laskea. Tässäkin 
asiassa pätee vanha totuus: mitä mittaat, 
sitä voit parantaa.

HENRI HONKALA
toimitusjohtaja

Ilmastonmuutos 
puhuttaa kaikkia

VÄHENNETÄÄN 
PÄÄSTÖJÄ SIELLÄ 
MISSÄ VAIKUTUS ON 
SUURIN!

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry 
hallitus 2020

Noppa Maarit,  pj.
Nopankylä
p. 040 7276 499
 
 Varajäsenet:

Honkala Henri Talvilahti Arja
Seinäjoki Seinäjoki
puh. 040 827 7100 puh. 0400 168 489

Kaleva Jarkko Erlands Kaj
Teuva Teuva
puh. 050 3604 850 puh. 0400 763 314

Kantola Juha Puoliväli-Turja Henna
Soini Paalijärvi
puh. 0400 474 165 puh. 0500 868 241

Muilu Anssi Hakomäki Juha
Ruha Voltti
puh. 0500 442 080 puh. 050 3530 233

Ojala Anne Pitkäranta Juhani 
Koskenkorva Louko
puh. 0400 269 541 puh. 0400292588

Paavola Pekka Rintamäki Anne
Kauhava  Peltotupa
puh. 0400 568 815 puh. 050 5834 444

Vaismaa Ulla Nuuja Jukka
Isokyrö Vähäkyrö
puh. 040 525 0221 puh. 040 5314 415

PÄÄKIRJOITUS

ProAgria Etelä-Pohjanmaan hallitus 2020. Mukana  
kuvassa myös edustajiston pj. Pasi Leikkari.
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Yhteistyöllä unelmat toteutuvat

Sukupolvenvaihdoksen onnistuminen 
on myös ihmissuhteista kiinni
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SISÄLTÖ



  

Tuotosseurannan 
asiakaspalvelu 

Tuotosseurannan puhelin-
asiakaspalvelu arkipäivisin  
klo 8.15-16 puh. 09 8566 5980, 
tuotosseuranta@proagria.fi

JÄSENREKISTERI  
KUNTOON!

Sense-jäsenrekisterikoulutukset:  
  4.3. Kauhava
  11.3. Alajärvi
  18.3. Kauhajoki
  25.3. Tuuri
  sovittaessa Seinäjoki

Koulutukset ProAgrian palvelu- 
pisteillä. Lue lisää:  
   www.proagria.fi/ep/ 

tapahtumat

Farmari 2020 
Mikkelissä

Farmari Maatalousnäyttely 
Mikkelissä 2.-4.7.2020. Tarjolla 
on laaja kattaus maataloutta sekä 
Etelä-Savon ja lähimaakuntien 
vahvaa metsäsektoria 
unohtamatta paikallista 
ruokakulttuuria. 

    www.farmari.net

V
aasan, K-ryhmä ja ProAgria 
käynnistivät viime vuoden 
syyskuussa stipendihaun, 
jonka avulla jaetaan K-ryh-

män ja Vaasanin Tuottajalle kiitos -lei-
pätuotteiden hyvitysosuudet suoraan 
viljelijöille. Stipendien ensimmäisen 
hakukierroksen kuusi stipendinsaajaa 
on nyt valittu 25 hakemuksen joukos-
ta. Viljelijästipendien tavoite on tarjota 
viljelijöille aivan uudenlainen mahdol-
lisuus kasvattaa omaa osaamistaan ja 
antaa alkuvaiheen tuki uusille ideoille 
ja ratkaisuille, jotka kehittävät koko 
toimialaa.

Yksi stipendin saajista on viljelijä 
Kari Alasaari Lapualta, joka kahden 
kollegan kanssa kehittää ja testaa sti-
pendisumman avulla TuplaRuutu-ni-
mistä peltomittakaavaa.

-Stipendi on hieno lähtökohta ja 

Kaksi stipendiä Etelä-Pohjanmaalle
kannustin, jolla saamme aikaan sopi-
vaa buustia ja positiivista virettä Tup-
laRuutu-testausmallimme starttiin. Se 
alkaa tuntua oikealta projektilta. Olem-
me tehneet tämän tyyppistä kehitys-
työtä kollegojen kanssa ja vaihtaneet 
kuulumisia kokeiluista. Viime vuonna 
päätimme kolmen tilan kesken, että 
alamme rakentaa verkostoa ja tekemään 
tätä jäsentyneemmin. Stipendit tulivat 
juuri sopivasti hakuun. Nyt odotamme 
innolla kevättä, jotta pääsemme tositoi-
miin ja jossain vaiheessa laajentamaan 
verkostoamme, Alasaari iloitsee.

Seuraava Vaasan Tuottajalle kiitos 
-stipendien hakukierros käynnistyy 
toukokuussa 2020 ja seuraavat saajat 
valitaan elokuussa 2020. Kaikki ensim-
mäiseen hakuun osallistuneet ideat ja 
hakijat toivotetaan tervetulleeksi myös 
kevään uuteen hakuun.

VILJELIJÄSTIPENDIEN SAAJAT:

 Olli-Pekka Ruponen, Salo: TäsmäViljely-foorumin toteutuk-
seen 7 000 euroa

 Terhi Puustijärvi, Lapinlahti: Härkäpavun viljelyn kehittämiseen, 
erityisesti tuorehärkäpavun kehittämiseen ja jatkojalostami-
seen 10 000 euroa

 Markus Korppila, Kuhmoinen: Puhdaskauran viljelyn ja jatko-
jalostamisen kehittämiseen gluteenittomiksi tuotteiksi 10 000 
euroa

 Karoliina Suutala, Alavus: Kerätyn mansikkasadon tiedonsiir-
ron digitaalisen ratkaisun kehittämiseen 10 000 euroa

 Kari Alasaari ja Jouko Hyvärinen, Lapua sekä Lauri Hantula, 
Seinäjoki: Viljelijäryhmän tuottaman TuplaRuutu-peltomitta-
kaavan testaustoimintaan 10 000 euroa

 Joonas Potkonen, Ilomantsi: Videoblogin tuottamiseen, aiheena 
viljely kulttuurisesti arvokkailla alueilla ja maisemallisesti ar-
vokkaiden peltojen pelastaminen metsittämiseltä 2 500 euroa

AJANKOHTAISTA

TAPAHTUMAKALENTERI

4.3.  Tulevaisuus johtajan silmin

10.3. Webinaari: Valkuaiskasvien viljely ja    
 Valkuaiskasvit lampaan ruokinnassa

17.3.  Webinaari: Vastasyntyneen  
 kylmettyneen karitsan hoito 

19.3. Ilmastoilta

20.3.  Maatilan sukupolvenvaihdospäivä

23.3.  Luomu-kierrätyslannoiteilta

24.3.  Suuri pohjalainen lanta- ja kierrätyslannoitepäivä

5.5.  Pelto/säilörehukoulutuspäivä Valmistautuminen   
 rehuntuotantokauteen: Miten teen hyvää säilörehua?  
 Saarijärvi Biotalousinstituutti

Lue lisää: www.proagria.fi/ep/tapahtumat

E
U:n verkkolaskulaki velvoittaa julkishal-
lintoa vastaanottamaan ja käsittelemään 
EU-standardin mukaisia verkkolaskuja ja 
antaa samalla oikeuden vaatia laskut säh-

köisinä kaikilta toimittajilta. Suomen Valtiokonttori 
on linjannut virallisesti, että 1.4.2020 alkaen val-
tio vastaanottaa vain verkkolaskuja. Laki myön-
tää saman oikeuden myös B2B-yrityksille, jolloin 
elinkeinonharjoittajilla on oikeus saada pyynnöstä 
toiselta yritykseltä lasku sähköisessä muodossa. 
Tahot voivat hylätä muut kuin direktiivin mukaiset 
sähköiset laskut.

Ajankohtaista tilipalveluista

EI KOSKE KAIKKIA 
Kaikkiin verkkolain vaikutus ei kuitenkaan yl-
lä. Laki ei kosketa yksityishenkilöitä, eikä täten 
vaadi kuluttajakauppaa tekeviltä yrityksiltä suuria 
muutoksia. Yritykset, joilla on alle 10 000 euron 
vuosittainen liikevaihto jäävät lain ulkopuolelle.

MIKÄ ON SÄHKÖINEN LASKU?
Yrityksellä on oikeus saada pyynnöstä toiselta 
yritykseltä lasku sähköisessä muodossa 1.4.2020 
alkaen. Sähköinen lasku tarkoittaa vain digitaa-
lisessa, rakenteisessa muodossa, sähköisestä las-

Verkkolaskulaki 2020 astuu voimaan 1.4.2020

MEILLÄ ON melkoinen tehtävä. Kerääm-
me Seinäjoen seudulta sata ruokatarinaa, 
jotka sisältävät paikallista ruokatietoa ja 
-osaamista. Tarinat kootaan yhteiseksi 
sähköiseksi julkaisuksi ja niiden pohjalta 
toteutetaan tarinoita käytäntöön kokeilevia 
Ruokaprovinssiklubeja alueen asukkaiden 
ruokaharrastuneisuuden lisäämiseksi ja 
inspiraation lähteeksi. Tarinoiden keräämi-
nen on osa Seinäjoen seudun uudistuvat 
ruokatarinat -hanketta. Hankkeen toteut-
taa ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry / Maa- ja 
kotitalousnaisten ryhmä yhteistyössä Tu-
run yliopiston elintarvikekehityksen Sei-
näjoen tutkimusyksikön kanssa. Hankkeen 
rahoittaa Liiveri ry. 

Keräämme  
Seinäjoen seudulla 
ruokatarinoita!

ASTA ASUNMAA
erityisasiantuntija, ruoka ja kotitalous

Ruokaprovinssi on saanut 
Ruokaprovinssimerkin
Ruokaprovinssimaakunnan tuotteet tunnetaan jatkossa 
Ruokaprovinssimerkistä. Ruokaprovinssimerkistä 
kuluttaja tietää, että sitä käyttävä yritys tekee 
työnsä kolmea arvoa kunnioittaen: etelä-
pohjalaisesti, pikkuisen paremmin ja yh-
teistyössä muiden toimijoiden kanssa. 
Päästäkseen merkkiyrittäjäksi yritys käy 
auditointiprosessin, jonka tulosten pe-
rusteella Ruokaprovinssimerkkiryhmä 
päättää merkin myöntämisestä yrityk-
selle tai tuotteelle. Ruokaprovinssimerkin 
voi saada myös Etelä-Pohjanmaalla toimiva 
ruoka-alan kehittämisorganisaatio. 

ENSIMMÄISET RUOKAPROVINSSIMERKKI- 
YRITYKSET JA -TOIMIJAT OVAT NYT  
VERKOSTOSSA MUKANA. ONNEA: 

 Kaffiino Oy, www.kaffiino.net 
 Kukkasmäen Marjatila, www.kukkasmaenmarjatila.fi  
 Pirjon Pakari, pirjonpakari.fi 
 Ravintola Trahteeri, www.ravintolatrahteeri.fi 
 Rypölän Torppa, www.rypolantorppa.fi 
 Etelä-Pohjanmaan liitto, www.epliitto.fi 
 Foodwest Oy, www.foodwest.fi 
  Into Seinäjoki, intoseinajoki.fi 
 MTK Etelä-Pohjanmaa, etela-pohjanmaa.mtk.fi 
 ProAgria Etelä-Pohjanmaa / Etelä-Pohjanmaan  
    Maa- ja kotitalousnaiset, www.maajakotitalousnaiset.fi  
 Seinäjoen ammattikorkeakoulu www.seamk.fi. 

Vuoden aikana lista täydentyy uusilla yrityksillä ja toimijoilla. 
Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset / yrityspalvelut 
hallinnoivat Ruokaprovinssimerkkiä. www.ruokaprovinssi.fi

kutusjärjestelmästä toiseen lähetettyjä laskuja. 
Esimerkiksi sähköpostilla lähetetty pdf-lasku ei 
ole sähköinen lasku.

Verkkolasku lähetetään postittamisen sijasta 
sähköisesti suoraan kuluttajan tai yrityksen verk-
kopankkiin tai laskutusohjelmaan, ja se sisältää 
samat tiedot kuin perinteinen paperilasku. Esimer-
kiksi kaupungilta urakointitöitä laskutettaessa on 
toimitettava verkkolasku!

ProAgria Tilipalveluissa on tarjolla valmiit las-
kutusohjelmat WebWakka, Netvisor ja Procountor. 
Kysy lisää! 

VARAUDU 
SÄHKÖISTEN 
LASKUJEN 
LÄHETTÄMISEEN!

Tulossa  
huhtikuussa  

webinaari: Lampaan- 
lihan suoramyynnin 

aloittaminen ja 
säännökset

Vaasan tuottajalle kiitos -stipendit

Luomu-kierrätys- 
lannoite ilta 
Kauhajoki 23.3. kello 18.00 
Logistia

Ohjelmassa: 
 Luomuun soveltuvat kierrätyslan-
noitteet, käytännön kokemukset ja 
lannoitekokeet
  pohjalainen lantatori  (tarjoa lantaa 
myyntiin / ilmoita ostohalukkuutesi)
  Mukana Soilfood, Ecolan, Fertilex, 
Novarbo ja Neko 

Suuri pohjalainen lanta-  
ja kierrätyslannoitepäivä  
Kauhava, Ylihärmä 24.3. kello 10.00, Härmän kuntokeskus

Ohjelmassa:
 Atrian biokaasulaitos / lannoitetehdas hankkeen esittely
 Jepuan biokaasun lannoitteet ja uuden (keväällä 2020 käynnistyvä )  
turkiseläinlannanbiokaasulaitoksen esittely
 Luomulannoitevalmisteiden esittely, mukana Soilfood, Ecolan, Fertilex, 
Novarbo ja Neko
 Pohjalainen lantatori  (tarjoa lantaa myyntiin / ilmoita ostohalukkuutesi)

Tapahtuma on osa Pohjanmaan ravin-
neratas-hanketta. Ilmoittaudu:
 www.proagria.fi/ep/tapahtumat

Tapahtuma on osa Pohjanmaan ravinneratas-hanketta. Ilmoittaudu:
 www.proagria.fi/ep/tapahtumat
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OTA YHTEYTTÄ:
www.aluetaito.fi
0408383281

 POHJATUTKIMUKSET
 MAANRAKENNUSTÖIDEN

SUUNNITTELU
 VIHERSUUNNITTELU

Ammattikirjallisuutta 
tai työhaalareita vailla?

 Tilaa ne ProAgrian verkkokaupasta.

 www.proagriaverkkokauppa.fi

info@vilomix.fi
www.vilomix.fi

Kauko KorpiKauko Korpi
alue-edustaja, Etelä-Pohjanmaa
kauko.korpi@vilomix.farm
puhelin 045 162 7555

VILOMIX PALVELEE KOTIOVELLE
Tuotteita nautakarjalle, sioille, hevosille, lampaille, siipikarjalle 
ja turkiseläimille. Laadukkaita, vitamiini-, energia-, hivenaine-, ja 
rautavalmisteita, erikoiskivennäisiä sekä hygieniatarvikkeita. 

Kotiinkuljetus. Kysy lisää!

Kasvinsuojelututkinto joko 
sähköisesti tai perinteisesti 
tenttimällä
KASVINSUOJELUTUTKINTO PITÄÄ uusia viiden vuoden välein. Jatkossa voit 
tehdä tutkintosi perinteisesti kasvinsuojelukoulun käymällä ja tenttimällä 
tutkinnon. Valittavanasi on myös sähköinen tutkinto, jonka voit suorittaa 
ProAgrian nettisivujen kautta. Keväällä järjestämme perinteisiä koulutus-
tilaisuuksia seuraavasti: 

 torstaina 5.3.2020, Seinäjoki

 tiistaina 17.3.2020, Seinäjoki

 lauantaina 4.4.2020, Seinäjoki

 lauantaina 13.6.2020, Ilmajoki 

Lue lisää:
 www.proagria.fi/ep/tapahtumat

Viljelysuunnitelma kuntoon
 
TUOTTAAKO PELTOSI  riittävästi satoa? Täyttääkö viljelysuunnitelma tukieh-
dot ja onko lajikkeesi viljavuuden ja satotason mukaisia?

VILJELYSUUNNITELMALLA SAAT

 Lohkoillesi sopivat kasvit ja lajikkeet, jotka antavat parhaan tuoton.

 Asiantuntijan käyttämän vertailutiedon avulla saat parhaat vinkit siitä, 
millaisilla tuotantopanoksilla ja lajikkeilla on päästy hyviin tuloksiin.

 Lannoitussuunnitelman, joka huomioi lannoitteesi, varastot ja karjan 
lannanravinteiden enimmäismäärän.

 Viljavuustietojen perusteella maanparannuksen arvioinnin varmistat, 
että viljelysuunnitelma täyttää tukiehdot 

Lisäksi Neuvo 2020-palvelun avulla voidaan katsoa tilallesi parhaiten so-
veltuva kasvinsuojelu.

M
aatilan sukupolvenvaihdos on 
iso asia, johon liittyy monen-
laisia kysymyksiä. Perinteiseen 
tapaan pidämme maksutto-

man tilaisuuden aiheen ympärillä Seinäjo-
ella maaliskuussa. Esillä ovat viljelijän elä-
kemahdollisuudet, jotka ovat muuttuneet 
luopumistukijärjestelmän loputtua. Tällä 
hetkellä eläkevaihtoehtoina on normaalin 
työeläkkeen ohella osittainen varhennettu 
vanhuuseläke. Eläkeasioita tilaisuudessa 
käsittelee MELAn edustaja.

Ehdot täyttävällä nuorella viljelijällä 
on mahdollisuus saada aloitustukea ti-
lanpitoa aloittaessaan. Aloitustuen ehtoja 
tilaisuudessa käsittelee ELYn edustaja.

Sukupolvenvaihdoksen onnistumiseen 
vaikuttavat myös luopujien ja jatkajien 
väliset ihmissuhteet. Näitä kysymyksiä 
tilaisuudessa käsittelee Perheasiain neu-
vottelukeskuksen edustaja. Sukupolven-
vaihdosta toteutettaessa tulee punnitta-
vaksi edellä mainittujen asioiden lisäksi 
mm. verotus, maatilan arvon ja kaup-
pahinnan määrittely ja rahoitus. Näitä 
asioita käsittelee ProAgrian asiantuntija.

Spv-päivän tilaisuus on maksuton ja 
siihen on vapaa pääsy. Ilmoittaudu mu-
kaan: www.proagria.fi/ep/tapahtumat 

Sukupolvenvaihdoksen onnistuminen 
on myös ihmissuhteista kiinni

Perjantai 20.03.2020 klo 10.00–15.00.
Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki

Päivän puheenjohtajana toimii  Kaija 
Ala-Luukko, ProAgria Etelä-Pohjanmaa, 
omistajavaihdosten asiantuntija

OHJELMA:

9.30 Tulokahvit (MELA tarjoaa)

10.00 Tilaisuuden avaus 
 Kaisa Pihlaja, nuori viljelijä, 
 MTK:n johtokunnan jäsen

10.20 Eläkevaihtoehdot spv-tilanteessa
 Heikki Mäkirintala, eläkeasiamies, Mela

11.10  Ihmissuhteet maatilalla
 Leena Peltola, perheneuvoja, Perhe-
 asiain neuvottelukeskus Seinäjoki

11.50 Lounas (omakustanteinen)

12.50 Nuorten viljelijöiden aloitustuki

Sukupolvenvaihdosta ei tehdä hetkessä. Kun se alkaa olla ajankohtaista, kannattaa siihen syventyä ajan kanssa ja pohtia oikeita ratkaisuja yhdessä asiantuntijan kanssa. 

 Heikki Mäntykoski, asiantuntija/
 maatalouden rahoitus, Ely-keskus

13.30 Maatilan sukupolvenvaihdoskauppa 
 Olavi Kuja-Lipasti, omistajavaihdosten 
 erityisasiantuntija, 
 ProAgria Etelä-Pohjanmaa 

15.00 Päätös

Tilaisuus on maksuton. Ruokailu on omakus-
tanteinen. Ilmoittautuminen mieluiten viikkoa 
aikaisemmin: 

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

TERVETULOA!

 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus MELA

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOSPÄIVÄ pe 20.3. klo 10-15

AJANKOHTAISTA

Onko kasvinsuojelututkintosi vielä voimassa?

Luota viljelysuunnittelussa alan ammattilaiseen.

OLAVI KUJA-LIPASTI 
erityisasiantuntija,  
omistajanvaihdokset
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HELI NUMMIJOKI-LAHTI 
kasvintuotannon 
asiantuntija

M
aaperän hiilivarastoa saa-
daan kasvatettua samalla, 
kun lisätään maan orgaa-
nisen aineksen määrää 

eli maan multavuutta. Multavuuden 
lisääminen parantaa myös maan kas-
vukuntoa. Tällöin pienemmillä pa-
noksilla voidaan saavuttaa suurempi 
satotaso. 

ORGAANINEN AINES
Kun peltomaassa on hyvä kasvukunto, 
kasvit saavat riittävästi vettä ja ravin-
teita käyttöönsä. Tärkeä peltomaan 
kasvukuntoon vaikuttava tekijä on se, 
että maan rakenne on kunnossa. Kun 
maassa on hyvä ja kestävä mururaken-

Hiilensidontaa pienellä panostuksella

ne, myös vesi- ja kaasutalous toimivat 
hyvin. Kestävän mururakenteen yhte-
nä tekijänä ovat mikrobit, joiden tuot-
tamat lima-aineet lujittavat maamuru-
ja. Mikrobit tarvitsevat ravinnokseen 
orgaanista ainesta, joten maassa, jossa 
orgaanista ainesta on paljon, on myös 
hyvät elinolosuhteet mikrobeille. Ha-
jotustoiminnallaan mikrobit lisäävät 
kasville käyttökelpoisten ravinteiden 
määrää maassa. Mitä enemmän orgaa-
nista ainesta maassa on, sitä enemmän 
se pystyy varastoimaan myös vettä kas-
ville käytettäväksi. Tämä ominaisuus 
korostuu erityisesti kuivina kesinä.

HIILENSIDONTAA ALUSKASVEILLA
Pienilläkin muutoksilla voi monipuo-
listaa omaa viljelyään, ja saada maan 
kasvukuntoa parannettua. Otetaan 
esimerkiksi lohko, jolla on vuodesta 
toiseen viljelty pelkästään ohraa. Oh-
ran juuristo ei levittäydy kovin laajalle 
alalle maassa. 

Tämän takia maahan ei kerry pal-
jon juurimassaa maaperäeliöstön 
ravinnoksi, eikä myöskään synny sy-
vemmälle maaperään ulottuvia juuri-
kanavia, joiden kautta esimerkiksi ve-
si pääsee virtaamaan salaojiin. Ohran 
jäljiltä maanpäällisiä kasvintähteitä ei 

myöskään jää peltoon kovin paljon, 
varsinkaan jos oljet kerätään puinnin 
jälkeen pois pellolta. 

Tällaisella lohkolla paras keino pa-
rantaa maan kasvukuntoa ja raken-
netta olisi ottaa nurmi tai syväjuurisia 
viljelykasveja mukaan viljelykiertoon. 
Jos ei kuitenkaan tahdo kerralla uu-
distaa viljelykasvivalikoimaansa, voi 
pienemmällä muutoksella, kuten 
kerääjä- ja aluskasvin kylvöllä, saa-
da muutosta aikaan. Aluskasviksi on 
hyvä valita sellainen kasvi, jonka juu-
risto ulottuu laajalle alueelle. 

Kun ohra on syksyllä korjattu pois, 
aluskasvi kasvaa vielä pitkälle syksyyn 
sitoen samalla hiiltä ja tuottaen or-
gaanista ainesta peltomaahan. Suurin 
hyöty saadaan, jos aluskasvi jätetään 
kevääseen asti peltoon, jolloin maa 
olisi koko talven kasvipeitteinen. 

Jos kiinnostuit asiasta, tilaa Neu-
vo-palvelu maan rakenteeseen liit-
tyen.

www.betoniluoma.com

ASKELEEN EDELLÄ RAKENTAMISESSA

MAATALOUDEN TUOTANTOTILAT JA RAKENTEET

OSAAMISTA LAKEUKSILTA, 
TILOJEN KESKELTÄ

Kotimaiset taitto-ovet
Maatiloille, halleihin, viljakuivureihin,

pesukaduille, paloasemille...
020 838 4530 findoor@findoor.fi www.findoor.fi

Ilmastosoturit 
etsii hiili-
ratkaisuja tiloille
ILMASTOSOTURIT ON ProAgria Ete-
lä-Pohjanmaan, Seinäjoen Am-
mattikorkeakoulun ja Luonnonva-
rakeskuksen yhteinen hanke, jonka 
tavoitteena on löytää tilakohtaisia 
ja kustannustehokkaita ratkaisuja 
hiilen sidonnan tehostamiseen. Il-
mastosoturit-hankkeen pilottitiloil-
la mitataan peltojen hiilensidontaa, 
selvitetään hiiliviljelyn taloudellista 
hyötyä viljelijälle ja lisätään viljelijöi-
den osaamista hiiliviljelyyn liittyen. 
Hankkeen tavoitteena on myös ko-
hottaa maatalouden brändiä ja tuo-
da positiivisella tavalla esiin maata-
louden mahdollisuudet toimia hiili-
nieluna ja kyky toimia ratkaisijana 
ilmastonmuutoksen hillinnässä, siis 
ilmastosotureina!

Lue lisää: 
www.proagria.fi/ilmastosoturit

Hiiliviljelyllä maan kasvukunto paremmaksi

Tunnetko hiiliviljelyn? Siinä tavoitteena on sitoa hiiltä maahan enemmän kuin sitä maasta vapautuu. 
Toisin sanoen pitkällä aikavälillä kasvattaa maaperän hiilivarastoa. Sekä viljelijän oman talouden että 
ilmastonmuutoksen kannalta on tärkeää, että oikeanlaisilla viljelytoimenpiteillä saadaan hiiltä sidottua 
maahan mahdollisimman paljon.  

TAPOJA LISÄTÄ HIILEN 
MÄÄRÄÄ PELTOMAASSA:

• Syväjuuriset kasvit mukaan 
viljelykiertoon

• Kerääjä- ja aluskasvien 
hyödyntäminen 

• Kasvipeitteisyysajan 
pidentäminen

• Muokkauksen keventäminen

ILMASTOVIISAS MAATILAYRITYS on hyvin hoidettu koko-
naisuus. Se ottaa huomioon sadontuoton ja tuotosten 
parantamisen, maan hyvän kasvukunnon ja toimivan 
vesitalouden. Suomessa maatalouden hyvät viljelykäy-
tännöt ja tuotantotavat pitävät jo nykyisellään sisällään 
monia ilmastoviisaita toimenpiteitä. 

PROAGRIAN OMA podcast Ilmastoviisaat tarjoaa konk-
reettisia vinkkejä siihen, mitä viljelijä voi tehdä omas-
sa arjessaan hillitäkseen kasvihuonekaasupäästöjä. 
Jaksoissa asiantuntija- ja viljelijävieraat keskustelevat 
yhdessä ProAgrian kasvintuotannon asiantuntija Eli-
na Valkeisen kanssa maatilojen uhkista ja mahdolli-
suuksista ilmastonmuutoksen edessä. Joka jaksosta 
saat myös käytännön konkreettisia vinkkejä maatilan 
ympäristötyöhön. Kuuntele Ilmastoviisaat -podcastia 
ProAgrian verkkosivuilta www.proagria.fi/ilmasto-
ratkaisut tai mm. Spotifysta sekä Applen ja Google 
Podcastgeista.

Proagrian Ilmastoviisaat 
-podcast-sarja

ILMASTO

Ilmastoilta 
19.3.2020  

Seinäjoella: 
Arjen valinnat ja ilmaston-
muutos. Ruokavalinnoista 

ja suomalaisesta ruoan-
tuotannosta selkokielellä 

kuluttajille.
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KASVIN-
TUOTANTO

L
uomuviljan hinta on ollut 
pitkään korkea. Kun luomun 
tuotantokustannukset ovat al-
haiset, niin luomutuotanto on 

monelle tilalle perinteistä tuotantoa 
kannattavampi vaihtoehto.  Luomusi-
toumuksia tehdään taas parin vuoden 
tauon jälkeen (luomutuki 160 €/ha).  
Viidenkymmen hehtaarin viljatilal-
la luomuun siirtyminen merkitsee 
arviolta 10-20 000 euron lisätuloja 
säästyneinä tuotantokustannuksina ja 
parempana tukipottina sekä parem-
pina tuottajahintoina.  

Nykyisillä hinta- ja kustannusta-
solla alle viidentuhannen kilon heh-
taarisatoja tuottavalle tavanomaiselle 
viljatilalle luomu on erittäin kiinnos-
tava vaihtoehto.  Luomukotieläinti-
lalla apilan ja muiden palkokasvien 

Uusia luomusitoumuksia 
tehdään tänä keväänä
Luomutilan kannattavuus on hyvä

S
arka Viljelymestari-kisassa 
saavutettiin todellisia huip-
pusatoja vuonna 2019. Kisas-
sa mitattiin viljelijän pellolta 

noin hehtaarin alue, josta mitattiin 
sato. Sato-, sekä viljelytiedot kerättiin 
ja laskettiin viljelijälle tuotantokus-
tannuslaskelma. 

Laskelman perusteella paras kate 
A eli tuotot vähennettynä muuttuvilla 
tuotantokustannuksilla, voitti kilpai-
lun. Kisassa kumina, öljyhamppu ja 
ruis olivat kärkikolmikossa. Herne ja 
kevätvehnä olivat seuraavilla sijoilla 
suurista sadoista huolimatta. Vuotta 
2019 voi kutsua hyvien satojen vuo-
deksi Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjan-
maalla. Tämä näkyy myös tuotteiden 
hinnoissa, eritoten viljoissa. 

KUSTANNUKSILLA MERKITYSTÄ
Mikä sitten ratkaisi paremmuusjärjes-
tyksen satokisassa? Kuminassa ja öljy-
hampussa suurin merkitys oli pienillä 
tuotantokustannuksilla sekä hinnalla 

Pienillä kuluilla hyvään katteeseen erikoiskasveissa

Ajankohtaista perunatiloille

JUHANI RAHKO
Peruna-asiantuntija

P
erunan laatu kärsi oikuk-
kaasta kesästä. Oli kuivaa se-
kä useita hallaöitä kasvukau-
den aikana. Yksittäisille vilje-

lijöille halla aiheutti isojakin taloudel-
lisia tappioita. Varastoon nostetusta 
perunasta hävikki on pakkaamojen 
kertoman mukaan ollut hieman nor-
maalia isompaa. Elokuussa peruna 
lähti uudelleen kasvuun sateiden saa-
vuttua. Tästä johtuen talven aikana 
käsitellyissä perunoissa on ilmennyt 
nestejännityshalkeamaa. Varsinkin 
myöhäisissä lajikkeissa kuori ei kehit-
tynyt loppuun asti, josta on seurannut 
laatuongelmia, kuten kuoppatautia. 
Suupohjassa ovat vaivanneet myös ru-
pi (ei niin paljon mitä kuivan kesän 
jälkeen pelättiin) ja seitin sekä hal-
lan aiheuttamat vauriot. Perunat ovat 
kuitenkin säilyneet hyvin varastoissa, 
mätänemistä ei ole ollut paljoa.

MARKKINOILLA HILLITTY MENO
- Ruokaperunan vientimäärät ovat 
vähäisempiä kuin viime vuonna, ker-
too Antti Kuusisto Luonnosta Finland 
Oy:stä. 

- Myyntiä on ollut pohjoismaihin 
sekä itäiseen Eurooppaan kuten Puo-
laan ja Tšekkiin, joissa oli myös kuiva 
kesä. 

Toisaalta taas Englannissa on nos-
tettu tammikuussa perunaa suoraan 
tehtaalle, maahan jäi sateiden takia 
jonkin verran. 

Kotimaan raakaerien hinta on 
tammikuussa sentin pari korkeampi  
( 18-19 snt/kg)kuin Euroopassa, joten 
vienti on kohtuullista. Toisaalta vien-
tiin voi pakata perunaa 70-80mm ko-
koluokkaan asti, joten se lisää myyn-
tikelpoisen sadon määrää. Euroopassa 
pesulaatuisesta perunasta maksetaan 
21-24 snt/kg. Vientimarkkina pesu-
laatuiselle ja erikoistuotteille, kuten 
uuniperuna, on kohtuullinen. Näky-
mänä keväälle on, että hillittyä kysyn-
tää sopiville erille löytyy. Kotimarkki-
noilla kysyntä on ollut tammikuussa 
kohtuullisen hyvä.

PERUNAPELLON KASVUKUNTO
Mediaa seuraamalla vaikuttaa, että 
nykypäivänä lähes kaikki maatalo-
usalan artikkelit käsittelevät ilmasto-
asioita ja hiilitasetta. Erityisesti peru-
nan viljely kuluttaa orgaanista ainesta 
sekä hiiltä pellosta, joten perunan-
tuottajilla on iso mahdollisuus (lue 
vastuu) muuttaa viljelyä ympäristön 
kannalta mahdollisimman kestävään 
suuntaan. 

Viljelykierrolla ja kasvipeitteisyy-
dellä on mahdollista saada hiilitase 
jopa plussan puolelle. On kuitenkin 
muistettava, että per tuotettu ruoka-
kilo kotimainen peruna on edelleen 
erittäin ekologinen vaihtoehto. 

Yksi ilmastolle ja maan kasvukun-
nolle hyväksi oleva toimi on kasvi-
peitteisyys. Joissain Euroopan mais-
sa on jo käytännössä pakko pitää osa 
peltoalasta kasvipeitteisenä ympäri 
vuoden. Myös Suomessa uuden oh-

jelmakauden odotetaan tuovan lisää 
varoja ja toimenteitä ilmastotoimiin, 
hiiliviljelyyn ja maan kasvukunnon 
ylläpitämiseen.

- Ruis voisi toimia hyvin perunan 
kerääjäkasvina, sanoo maan kas-
vukuntoon erikoistunut ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan asiantuntija Jari 
Luokkakallio. 

Ruis itää viileämmässäkin, ja ei ole 
rikkakasvi seuraavana vuonna. Keväällä 
ruis lähtee aikaisin kasvuun ja syväjuu-
risena kasvina kuivattaa peltoa syvem-
mältä muokkauskerroksesta, joten maa 
kuivuu tasaisemmin eikä vain pinnasta. 
Näin pellon muokkaustöihinkin saattaa 
päästä aikaisemmin. Kasvipeitteisyys 
estää myös kaliumin huuhtoutumista. 
Tavanomaisena talvena karkeilta hie-
tamailta huuhtoutuu kymmeniä kiloja 
kaliumia ilman kasvipeitettä.

SÄHKÖKÄYTTÖINEN KYLVÖLAITE
Yksi vaihtoehto olisi asentaa sähkö-
käyttöinen kylvölaite perunan nosto-
koneen perään. Kylvö noston jälkeen 
esimerkiksi keskipakoislevittimellä 
ei sekään ole iso työ. Ruis itää kyllä 
vaikka siemen jäisikin pellon pin-
taan. Mahdollisesti rukiin voisi kyl-
vää ennen nostoakin. Yksi kokeilun 
arvoinen seos on ruista noin 50 kg/
ha, ja 2-3 kg/ha maanmuokkausre-
tiisiä sekaan. Kokemuksia perunalle 
sopivista kerääjäkasveista tarvitaan 
ja testit kannattaa tehdä pienemmil-
lä pinta-aloilla. Kerääjäkasvitukea ei 
saa, ellei kyseessä ole varhaisperuna ja 
kylvö tapahdu 15.8. mennessä. 

ANKEROINEN LEVIÄMÄSSÄ
Keltaperuna-ankeroinen on alkanut 
leviämään myös Etelä-Pohjanmaan 
alueella. Viljelijä ei voi välttämättä 
estää ankeroisen tuloa pelloilleen (se 
leviää mm. tuulen mukana), mutta voi 
oikeilla toimilla vähentää leviämisen 
riskiä ja laajuutta. Tietoa on kattavasti 
tarjolla kirjoittamalla hakukoneeseen 
”peruna-ankeroinen”. On hyvä tiedos-
taa, että ankeroissaastunta ei tarkoita 
viljelyn loppumista tilalla, mutta han-
kaloittaa viljelyä. 

Parhaassa tapauksessa saastuneil-
le lohkoille tulevan pakollisen vilje-
lykierron vuoksi saadaan koko tilan 
viljelykierto paremmalle tolalle ja tätä 
kautta sadon ja laadun lisää. Omaeh-
toinen näytteenotto on erittäin suosi-
teltavaa. Esimerkiksi Skotlannin kas-
vinterveysviranomainen SASA tutkii 
maanäytteitä ja hinta lähetyksineen on 
alle 40 euroa per 500ml näyte. On aina 
viljelijän etu, että ankeroissaastunta 
huomataan mahdollisimman varhai-
sessa vaiheessa.

Tulossa:  
Perunaelokuva
Keväällä 2019 elokuvasäätiö 
myönsi rahoituksen syksyllä 
2020 julkaistavalle perunaelo-
kuvalle. Tuotantoyhtiö Yellow 
Filmisin mukaan kyseessä on 
komedia startup-yrittäjästä, 
joka yrittää tuoda perunaa Suo-
meen 1600-luvulla, aikana, jol-
loin kansa syö naurista. Mukana 
on eturivin näyttelijöitä Tommi 
Korpelasta Joonas Nordmaniin 
ja budjetti on yli kaksi miljoonaa 
euroa. Kyseessä on siis mahdol-
linen hittielokuva, joka parhaim-
millaan jatkaa ruokabloggaajien 
ja muiden toimittajien jo aloitta-
maa positiivista kierrettä peru-
naan suhtautumisessa.

LINKKIVINKKI
Vasta päättyneen Osmo- 
hankkeen sivustolta  
www.maan-kasvukunto.fi  
löytyy kasapäin tutkimusraport-
teja, jotka ovat varsinkin peru-
nanviljelijöille hyödyllisiä. Maan 
kasvukunnon kehittäminen ei 
vaadi suuria rahallisia panos-
tuksia, vaan asioihin huomion 
kiinnittämistä ja perehtymistä.

KASVIN-
TUOTANTO

per tonni. Kumina, öljyhamppu ynnä 
muut erikoiskasvit ovat olleet tuotta-
jahinnaltaan hyviä vaihtoehtoja viljan 
rinnalle jo vuosien ajan. 

Erikoiskasveja kannattaa miettiä 

varteenotettavana vaihtoehtona kasvi-
valikoimiin. Niiden satotasot sekä vil-
jelyvarmuus ovat parantuneet vuosien 
aikana. On kuitenkin muistettava, että 
riskit ovat suuremmat kuin perinteisil-

lä viljoilla, mutta onnistuessaan kate 
voi olla paljon suurempi kuin viljoilla. 

Vaikka kisa käytiin hyvänä vuon-
na kasvinviljelijän näkökulmasta ja 
satotaso viljoissakin oli yli 10 000 ki-
loa hehtaarilta, muuttuviin tuotanto-
kustannuksiin kannattaa kiinnittää 
erityistä huomiota. Kasvinsuojelua 
ja lannoitteita kannattaa antaa vain 
tarpeen mukaan ja suunnitella vil-
jelytoimenpiteet hyvin. Viljan hinta-
sopimuksilla tuottajahintaa voi myös 
saada paremmaksi. Viljelytoimenpi-
teitä kuin myös tuotantokustannus-
ten laskentaa kannattaa miettiä asi-
antuntijan kanssa. Saat hyvät vinkit 
ja neuvot kannattavaan viljelyyn. Ota 
yhteyttä asiantuntijoihimme! 

hyödyntäminen rehustuksessa tuot-
taa hyvää rehua edulliseen hintaan.  
Luomukotieläintuotanto soveltuu 
tiloille, joilla on hyvät laiduntamis-
mahdollisuudet ja riittävästi rehun-
tuotantopinta-alaa omavaraiseen re-
hustukseen sekä luomuun soveltuvat 
rakennukset.

APUA LUOMUUN SIIRTYMISESSÄ
Viljelijä voi selvittää luomun vaiku-
tuksia ja luomun soveltuvuutta tilan 
toimintaan tilaamalla Neuvo2020 pal-
velun.  Palvelulla voidaan arvioida, 
kuinka luomuun siirtyminen vaikut-
taa tilan talouteen. Millaisia kasveja 
tilalla kannattaisi viljellä, mikä olisi 
hyvin toimiva viljelykierto tai miten 
erikoiskasvien luomutuotanto vaikut-
taisi tilan kannattavuuteen.

LUOMUKURSSI MAALISKUULLA
ProAgria  Etelä-Pohjanmaa järjestää 
luomuviljelyn peruskurssin maa-
liskuulla. Kurssilla saa tiiviin pa-
ketin luomuviljelyn menetelmistä 
ja luomuun siirtymisestä. Kurssin 
käyminen on luomusitoumuksen 

(luomutuen) ehtona.  Luomukurssin 
kolme ensimmäistä koulutuspäivää 
järjestetään Ilmajoella ja loput kaksi 
Seinäjoella. 

Ilmoittaudu ja lue lisää:  
   www.proagria.fi/ep/tapahtumat 

ProAgrian verkkokaupasta voit tilata ilmaisen Perunan kasvintuhoojaoppaan. Oppaasta veloitetaan vain tilaus, käsittely- ja 
lähetyskustannukset.

Erikoiskasvit ovat varteenotettavia kasvivaihtoehtoja.

Luomuasioissa sinua ProAgria Etelä-Pohjanmaalla palvelevat: 
Kotieläintuotannon luomuasiantuntijat
Mäntyharju Johanna ........................................................................ 040 5121901
Sillanpää Sini, lammas- ja vuohituotanto ................................ 043 8250526
Tanner-Koopmans Urpu, lihanauta- ja emolehmätilat ..........040 1848166
Tarsia Essi ........................................................................................ 043 8266769
Yli-Rahnasto Auli ...........................................................................040 5262467

Luomukasvintuotannon asiantuntijat
Hongisto Saila .................................................................................0400 497516
Luokkakallio Jari ............................................................................ 0400 297235
Vihonen Erkki ................................................................................. 040 6787689

JUHA-MATTI TOPPARI
Palvelupäällikkö
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M
aveplan Oy:n toiminta 
on laajentunut vuo-
den alussa (1.1.2020) 
Etelä-Pohjanmaalle. 

ProAgria Etelä-Pohjanmaa on 
ostanut  20 % omistusosuuden yh-
tiöstä. Samassa yhteydessä ProA-
gria Etelä-Pohjanmaa luovutti lii-
ketoiminnan siirtona salaoja- ja 
mittauspalvelut Maveplan Oy:lle.

- Tällä muutoksella haluam-
me taata sen, että Etelä-Pohjan-
maalla salaojapalvelut kehittyvät 
ja vahvistuvat entisestään. Se on 
oleellinen osa maakuntamme 
maataloutta, kertoo ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan toimitusjoh-
taja Henri Honkala.

- Maataloustoimiala kehittyy 
huimaa vauhtia eikä meillä ole 
ollut riittäviä resursseja varmistaa 
sektorin kehitystyötä. Haluamme 
olla edelleen mukana vesitalou-
den kehittämisessä ja taata sen, 
että asiakkaille on maakunnassa 
tarjolla laadukkaita kuivatuspal-
veluita. Osakkuus Maveplanissa 
mahdollistaa tämän, Honkala 
jatkaa.

Maveplanin 
toiminta laajenee 
Etelä-Pohjanmaalle

Ruoan kysynnän muutokset heijastuvat voimakkaimmin 
länsimaisen kuluttajan ostokäyttäytymisessä. Kilpailu os-
toskorin sisällä kasvaa. Perinteisille maito- ja lihatuotteille 
tulee enenevästi vaihtoehtoja ja kuluttajien laatukäsitykset 
muuttuvat. Vaikka maailmanlaajuisesti maidon- ja lihan ku-
lutus kasvaa, ei näiltä markkinoilta saatava hintataso ole 
välttämättä riittävä kattamaan suomalaisen tuotannon 
kuluja. Toisaalta kulutuksen pirstaloituminen antaa myös 
mahdollisuuksia uudentyyppisille yrityksille, toimintamal-
leille ja tuotteille. Murroksen aikana on aina mahdollisuuksia 
uusille menestystarinoille. 

Reima Luomala, Yritysvalmentaja A&R Luomala Oy

Toimintaympäristön muutokset heijastuvat Suomenkin 
maatalouteen kuluttajien muuttuvan kysynnän kautta se-
kä muuttuvina säännöksinä ja rahoituksen ohjaamisessa. 
Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen muut-
tavat viljelykäytäntöjä. Uusia kasveja tulee viljelyyn. Koti-
eläintaloudelta vaaditaan aiempaa suurempaa ympäristö- ja 
eläinystävällisyyttä. Suomen valttina on koko ruokajärjes-
telmän läpinäkyvyys ja tuotteiden jäljitettävyys. 

Kaisa Karttunen, Tutkija e2 Tutkimus

Tulevaisuus johtajan silmin -seminaarissa pureudumme  
maaliskuun alussa muutoksiin ja niiden hallintaan. Puheen-
vuoroina:  Suomen ruokajärjestelmä osana koko maailman 
ruokajärjestelmiä, (Kaisa Karttunen), Suomalaisen maata-
louden toimintaympäristö, mihin olemme menossa? (Reima 
Luomala), Mietteitä kahdelta jakkaralta (Ahti Ritola), Kas-
vinviljelijän näkökulma toimintaympäristöön ja tilan joh-
tamiseen (Niko Ranta).  Tilaisuus on osa Johto-hanketta. 

Lue lisää:  
   www.proagria.fi/ep/tapahtumat 

Miten muutokset  
vaikuttavat ruoantuotantoon  
tulevaisuudessa? 

ProAgrian maatilajäsenenä 
saat rahanarvoisia etuja
ProAgria Etelä-Pohjanmaan maatilajäsenet saavat 
alennusta ProAgrian palveluista, mutta myös 
yhteistyökumppaneittemme tuotteista ja palveluista.  
Voit liittyä jäseneksi laittamalla postia osoitteeseen 
maija.lemettinen@proagria.fi. Jäsenmaksu on 80 e/vuosi. 

VUODEN 2020 JÄSENEDUT 
MAATILAJÄSENILLE

➜   PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAA: 5 % alennus 
palveluista*, asiakaslehti, uutiskirje

➜   CANORAMA: maatilajäsenille -10% alennus ovh-hinnoista

 ➜   HOTELLI-RAVINTOLA ALMA: kuponkietuna kaksi 
a la carte-annosta yhden hinnalla

➜   JOKIPIIN PELLAVA: Alennus normaalihintaisista 
Jokipiin Pellavan tuotteista sekä verkkokaupassa 
että tehtaanmyymälässä -15 %

➜   LAPUAN KANKURIT: 10 % alennus verkkokaupasta 
koko vuoden ajan

➜   RAVINTOLA TRAHTEERI: kuponkietu kakkutilauksesta

➜   SEILAB: 10 % alennus viljavuusanalyyseistä

➜  SEINÄJOEN PIKA-PESU: 10 % alennus verkkokaupasta 
koko vuoden ajan

*Max 50 € / palvelu / laskutuskerta. Alennus ei koske seuraavia tuotteita: 
tilakäyntimaksut, EVIRA:n tarkastukset, hankeosallistumismaksut, koulutukset ja 
ruiskujen testaukset sekä alihankintana teetettävät palvelut).

Liity jäseneksi
Voit liittyä ProAgria Etelä-Pohjanmaan henkilö-, yrittäjä/maatila-, yhdis-
tys-, kunta- tai yritysjäseneksi. Oli jäsenlajisi mikä tahansa, saat neljästi 
vuodessa Itua-jäsenlehtemme sekä uutiskirjeemme ajankohtaisista 
asioista. Voit liittyä jäseneksi lähettämällä viestiä maija.lemettinen@
proagria.fi. Kirjoita viestikenttään JÄSENYYS, kerro viestissä oma nimesi, 
osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. 
Olemme sinuun viestisi jälkeen yhteydessä. 

JÄSENYYS

- Etelä-Pohjanmaa on vire-
ää maatalousaluetta. Seinäjoen 
seutu kasvaa ja kehittyy voi-
makkaasti. Laajentumisemme 
tarjoaa meille mahdollisuuden 
päästä tälle vireälle ja kehitty-
välle markkina-alueelle, toteaa 
Maveplan Oy:n toimitusjohtaja 
Olli Utriainen.

- Haluamme olla johtava 
maankuivatukseen ja pelto-
jen vesitalouteen liittyvien 
suunnittelupalvelujen tuottaja 
alueen maatalousasiakkaille. 
Uskomme, että vesistösuun-
nitteluosaamisellemme on tila-
usta Etelä-Pohjanmaan raken-
netuihin vesistöihin liittyvissä 
hankkeissa. Tavoitteenamme 
on saada myös jalansijaa alueen 
kunnallistekniikan suunnitte-
lutöissä, kertoo Olli Utriainen.

Liiketoiminnan siirron 
yhteydessä neljän salaoja- ja 
mittauspalveluluita tekevän 
asiantuntijan toimipisteet py-
syvät ennallaan Seinäjoella ja 
Kauhajoella. Heidät tavoittaa 
entisistä puhelinnumeroista. 

Kysyimme

Maatilajäsenenä saat ProAgria Etelä-
Pohjanmaan 5% alennuksen sekä 
itua-jäsenasiakaslehden neljästi 
vuodessa. Maatilajäsenellä on myös 
äänioikeus edustajiston vaaleissa.

Keskiviikkona 4.3.2020 klo 10-14.15
Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo,  
Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki

Päivän puheenjohtajana Timo Pajula,  
ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Suomen ruokajärjestelmä osana  
koko maailman ruokajärjestelmiä
Kaisa Karttunen, Tutkija e2 Tutkimus

Suomalaisen maatalouden toiminta- 
ympäristö, mihin olemme menossa?
Reima Luomala, Yritysvalmentaja,  
A&RLuomala Oy

Mietteitä kahdelta jakkaralta  
Ahti Ritola, Lihatilan yrittäjä, Pihaviriä  
ja Hallituksen pj. Itikka osuuskunta

Kasvinviljelijän näkökulma toiminta- 
ympäristöön ja tilan johtamiseen 
Niko Ranta, Maatalousyrittäjä,  
Rannan tila
 
Osallistuminen mahdollista livestreamin kautta. 
Tiedustele ilmoittautumisen yhteydessä.

ILMOITTAUDU
   www.proagria.fi/ep/tapahtumat 

Tulevaisuus johtajan silmin

Maveplan hoitaa jatkossa Etelä-Pohjanmaalla salaoja- ja mittauspal-
velut.

ProAgria 
Etelä-Pohjanmaa
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TEHDYT 
RATKAISUT 
KEVENTÄVÄT 
TYÖTÄ JA TUOVAT 
JOUSTOA 
TYÖAIKOIHIN.

TEIDÄN TILALLANNE sukupolvenvaihdos on toteutunut hie-
nosti. Vastuuta ja neuvoja on annettu ja otettu vastaan, mutta 
samaan aikaan olette saaneet rauhassa kasvaa rooliinne 

luopujien tukemana. He ovat antaneet tilaa teidän omille päätöksil-
lenne, eikä uusiakaan ideoita ole tyrmätty meille monelle niin tutuksi 
käyneellä lauseella: ”Kun meillä on aina tehty näin…”. Vastoinkäymisiltä 
ei tietenkään ole vältytty, mutta se ei ole tyhmä, joka kaatuu, vaan se, 
joka ei ymmärrä nousta ylös! Teillä eletään ruuhkavuosien ja uuden 
oppimisen keskellä. Joskus voi väsyttääkin, mutta yhdessä tehden ja 
toisianne tukien menestytte varmasti. Onnea, työn iloa ja turvallisia 
työpäiviä jatkossakin!

KIRSI MATTILA-LÖPPÖNEN
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V
uosien tiivis yhteistyö 
luo pohjan vapautuneel-
le ajatustenvaihdolle 
Tuomo Hautalan, Lotta 
Torniaisen ja ProAgrian 

asiantuntija Kirsi Mattila-Löppösen 
välille.  Yhdessä he pohtivat maitotilan 
ajankohtaisia asioita tai edessä olevia 
muutoksia ja niistä aiheutuvia haas-
teita. Yrittäjäparin tueksi Kirsi tietää 
päivämäärät ja pykälät, mitä kulloin-
kin tarvitaan. Tällä kertaa pohdinnas-
sa ovat uuden navetan myötä muuttu-
neet eläintenhyvinvointikorvaukseen 
liittyvät asiat.  

Tuomolle on pikkupojasta asti 
ollut selvää, että hän jää tilalle jat-
kamaan maidontuotantoa. Edellisen 
sukupolven aikana on parsinavetan 
eläinmäärää lisätty peruskorjausten 
ja laajennusten kautta 26 lehmään ja 
samaan määrään nuorta karjaa.

- Nyt oli jälleen aika laajentua, li-
sätä eläinmäärää ja helpottaa työmää-
rää, kertoo Tuomo. 

NAVETTAINVESTOINTIA KOHTI
Tilalla tehtiin sukupolvenvaihdos 
2014. Siitä lähtien ajatuksissa on ollut 
uusi navettainvestointi. 

- Kun rinnalle löytyi samanhenki-
nen emäntä, saivat suunnitelmat li-
sää syvyyttä, kertoo Tuomo projektin 
etenemisestä.

Tilan pinta-ala ja viljelymahdolli-
suudet antavat pohjan yhden robotin 
yksikölle. Robottilypsy oli molempien 
tavoitteena. 

- Odotuksena on, että ratkaisu ke-
ventää lypsytyötä ja tuo työaikoihin 
joustoa.

  
PAPERITYÖT VIEVÄT AIKAA
Navetan rakennusprosessissa pape-
ritöillä on merkittävä osuus. Niistä 
selviää parhaiten, kun on alan asian-
tuntija apuna. Siitä huolimatta pa-
periasiat vaativat kärsivällisyyttä ja 
sitkeyttä.

Pitkän pohdinnan tuloksena toimiva navettaratkaisu

– Papereiden kanssa kannattaa olla 
ajoissa asialla, asiat saattavat vastustaa 
monelta suunnalta, muistuttaa Tuomo 
Meilläkin hankkeen hakupaperit tuli 
käytännössä mietittyä moneen kertaan 
mm. ympäristöluvan tiimoilta.

Hautalan navetan pohjana on kon-
septinavetta. Maanrakennustyöt teh-
tiin itse tilan omalla kalustolla. Navetta 
toteutettiin valmispakettina. Valinta 
kannatti, sillä rakennusurakoitsijan 
ja elementtitoimittajan sopimuksilla 
saatiin lypsy- ja lantakoneisiin liittyvät 
kalusteet ja tarvikkeet paikalle jous-
tavasti. 

- Projektin edetessä mietimme 
monesti, miten monta puhelua olisi 
pitänyt itse soittaa, että kaikki asiat 
olisivat olleet ajallaan oikeassa paikas-
sa oikeaan aikaan. Meille pakettirat-
kaisuna toteutettu rakentaminen oli 
parempi.

PAKETTIRATKAISU
Rakennustyöt etenivät sujuvasti ai-
kataulussa. Syyskuusta joulun alla 
pidettyihin avoimiin oviin kertyi ai-
kaa vain kolme kuukautta.  Vaikka 
rakentaminen toteutettiin pakettirat-
kaisuna, tekemistä riitti rakentamisen 
aikana vielä talonväellekin. Aina on 
tarvetta siivoojalle ja tarvikkeiden 
hakijalle.

- Monesti myös eläinmäärää kasva-
tetaan jo rakentamisen aikana. Väliai-
kaiset kasvatus ja hoitopaikat lisäävät 
navettatyön määrää usein enemmän 
kuin rakentava yrittäjä osaa enna-
koida, kertoo Mattila-Löppönen Pro 
Agriasta.

- Eläinmäärän lisäämistä kannat-
taa suunnitella huolella ennakkoon, 
opastavat Tuomo ja Lotta.

SUJUVA KÄYTTÖÖNOTTO
Navetan käyttöönotosta yrittäjäpari 
antaa täydet pisteet kaikille mukana 
olleille asiantuntijoille. Lypsyrobotin 
käynnistys tapahtui tekijöiltä rutiinilla 
ja hyvässä hengessä.  Seosruokintaan 
siirryttäessä Mattila-Löppönen tilan 
ruokinta-asiantuntijana, suunnitteli 
ensin siirtymäjaksolle kevyemmän 
seoksen ja siihen sopivan väkirehu-
ruokinnan robotilta. Näin lehmälii-
kenne käynnistyi hyvin. 

-Alun jälkeen on seosta sekä muuta 
ruokintaa säädetty tulosten ja tarpeen 
mukaan, kertoo Mattila-Löppönen. 

Asiantuntijan tilakäynti sisältää ai-
na myös navettakäynnin. Yhteisellä 
käynnillä tehdään huomioita eläimis-
tä ja tuotannosta ja mietitään hyviä 
toimintatapoja. Tällä vierailulla Pro 
Agrian asiantuntijan kanssa pohdit-
tiin tilan hoitokäytäntöjä, niin poiki-
makarsinoiden, erottelukarsinan kuin 
kuivituskäytäntöjen osalta.

 Yhteistyöllä ja avoimella vuoro-
vaikutuksella saadaan hyviä tuloksia 
aikaiseksi tilalla kuin tilalla.

Yhteistyöllä 
unelmat toteutuvat

TILATARINA



TMK ENERGIAKOURILLA.
+358 400 933 441

WWW.TMKENERGIAKOURA.FI

TEHOKASTA TALVIPUUHAA 

Puhtaasti viljelty maa 
ruokkii kaikkia asujiaan.

CERTIFIED

ISO 14001

®BESTON -kalkituskuona on ekologisen kierrätyksen 
malliesimerkki, miten teollisuuden sivutuotteesta on 
kehitetty ja jalostettu luontoa rasittamatta 
kalkitusaineiden parhaimmistoa. Sen hiilijalanjälki 
on hyvin pieni.

Kysy
kauppiaaltasi

luomuunkin sopiva
®BESTON .

Kalkituslaskuri: 
www.merox.fi/kalkituslaskuri

 

K
eväällä ajatukset suuntautuvat koh-
ti tulevaa kasvukautta. Kannattaa 
kuitenkin vielä hetkeksi palata poh-
timaan viime kesän rehuntekoa ja 
sitä, tuliko säilörehua riittävästi, ja 

mitä se oli laadultaan. Pohdinnassa on hyvä 
pitää mielessä myös säilörehun loppukäyttäjä 
eli nauta. Kuinka säilörehujen laatu vastaisi 
vielä paremmin eri eläinryhmien tarpeita?

HUKATTOMAT SÄILÖREHUT
Näitä kysymyksiä voit miettiä yhdessä asi-
antuntijan kanssa ProAgrian Hukattomat 
säilörehut -täsmäpalvelussa, jonka sisältö 
muotoutuu omien tarpeidesi mukaan. Säi-
lörehuanalyyseistä selviäviin rehuarvoihin ja 
säilöntälaatuun yhdistetään havaintoja rehusii-
lolta, aumalta tai paaleista. Yhdessä löydämme 
tärkeimmät kehityskohteet tulevalle kesälle ja 
ennen kaikkea keinot tavoitteiden saavuttami-
seen. Ratkaisun avaimet voivat löytyä vaikkapa 

nurmiseoksista, lannoituksen säätämisestä, 
korjuuajankohdasta, rehun säilönnästä tai hä-
vikkien vähentämisestä. Paras hyöty saavute-
taan, kun täsmäpalvelun yhdistää keväiseen 
kasvustokäyntiin. Nurmipelloilla havainnoi-
daan muun muassa kasvuston tiheyttä, maan 
rakennetta ja kasvinsuojelun tarvetta.

LASKE MYÖS TUOTANTOKUSTANNUS
Rehutilauksessa hinta on luonnollisesti tärkeä 
tekijä. Suosittelemme laskemaan myös säilöre-
hun tuotantokustannuksen, mutta ilman sitä-
kin rehua voi arvottaa epäsuorasti esimerkiksi 
laadun perusteella. Säilörehun ruokinnallista 
ja säilönnällistä laatua kuvaavan syönti-indek-
sin laskeminen 5 pisteellä pienentää lehmän 
maitotuotosta noin litralla päivässä. Tämä tar-
koittaa 50 lehmän karjassa noin 320 euron 
menetystä kuukaudessa! Rehun laatuun pa-
nostaminen siis todella kannattaa. 

Rehutilaus suoraan navetasta

SARI VALLINHOVI
nurmentuotannon 
erityisasiantuntija

SINI KUIRI
maidontuotannon 
asiantuntija

TALOUDELLINEN VAIKUTUS

Lehmämäärä 30 50 100 200

Tappio euroa/kk 190 320 640 1280

Tappio euroa/vuosi 2280 3840 7680 15360

Syönti-indeksin laskeminen 5 pisteellä heikentää 
lehmän maitotuotosta noin litralla päivässä

1 M I KÄ ON HAPAN PÖTSI? 
Esimerkiksi suuresta yksittäisestä väkirehuannoksesta johtuva 
akuutti hapanpötsi on nykyään harvinainen. Piilevä pötsin hap-

pamoituminen on yleisempää ja saattaa aiheuttaa tiloilla merkittäviä 
ongelmia. Piilevässä hapanpötsissä lehmän pötsin pH laskee nor-
maalia matalammaksi useiden tuntien ajan päivässä, mutta sillä ei 
ole samanlaisia näkyviä oireita kuin akuutissa hapanpötsissä kuten 
syömättömyys tai pötsin toiminnan lakkaaminen.

2 M ITÄ VAI KUTUKSIA PI I L EVÄLLÄ HAPAN PÖTSI LLÄ ON?
Piilevä hapanpötsi muun muassa vähentää kuiva-aineen syöntiä, 
haittaa pötsimikrobiston toimintaa ja vaikuttaa ravintoaineiden 

imeytymiseen, mikä aiheuttaa tuotostappioita ja lehmälle haitallisia 
terveysvaikutuksia.

3 VOIKO PIILEVÄÄ HAPAN PÖTSIÄ ESIINTYÄ OMASSA 
KARJASSAN I?
Tutkimusten mukaan piilevä hapanpötsi on lypsylehmien mer-

kittävin ruokintaperäinen sairaus, josta kärsii 11-29 % lehmistä. Jois-
sakin karjoissa osuus voi olla vielä tätäkin suurempi. Riski on suurin 
vastapoikineilla ja korkeatuottoisilla lehmillä, joiden energiansaantia 
pyritään lisäämään suurentamalla väkirehun osuutta ruokinnassa. 
Myös nopeat ruokinnan muutokset, tekniset ruokintavirheet, seos-
rehun valikointi tai pilaantunut säilörehu voivat aiheuttaa häiriöitä 
pötsin happamuuteen.

Vastaajina Sini Kuiri, maidontuotannon asiantuntija ja Anne Anttila, 
valtakunnallinen huippuosaaja. Pötsi-asioihin saa lisää vastauksia 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan juuri alkaneesta Pötsi-hankkeesta.

Mitä tarkoittaa pötsin 
happamoituminen?
Pötsi, märehtijän erityispiirre. Hyvä pötsiterveys 
vaikuttaa myös tilan tulokseen. 

PÖTSI-HANKE on alkanut Etelä-Pohjanmaan alueella, ja etsimme 
hankkeeseen mukaan maitotiloja pilottitiloiksi. Ota yhteyttä, mikäli 
pötsiterveyden ylläpitäminen sekä ruokintaperäisten häiriöiden ai-
heuttamien terveysongelmien ja tuotostappioiden ennaltaehkäisy 
kiinnostavat. Seurannan aikana selvitetään tilojen tuottavuuden 
ja terveyden pullonkauloja sekä yhdessä mietitään näihin parhai-
ta ratkaisuja. Seuraamme tarkasti myös ruokinnan onnistumista ja 
ruokintakustannuksia, ja voimme hyödyntää tilakohtaisia laitteita 
kuten märehtimisen seurantaa. Pilottitiloilta edellytämme aktiivista 
osallistumista hankkeen toimintaan ja tarvittaessa toimintatapojen 
muutosvalmiutta.

Lisätietoja hankevetäjä Sini Kuirilta tai hanketyöntekijä Anne Anttilalta.

Hanke tulee järjestämään kaikille avoimia tilavierailupäiviä, seminaareja 
ja opintomatkoja, joista tiedotamme Itua-lehdessä, uutiskirjeissä ja 
sosiaalisessa mediassa. Pötsi-hanke on ProAgria Etelä-Pohjanmaan, 
Luonnonvarakeskuksen ja ProAgria Keskusten Liiton yhteishanke. 

Haemme pilottitiloja 
Pötsi-hankkeeseen

Salaojasorat ja hiekoitushiekat
KARVIAN LUONNONSORA 

luonnonsora.fi  /  0500 778 577
SINI KUIRI
maidontuotannon 
asiantuntija 
p. 043 8273580, 
sini.kuiri@proagria.fi

ANNE ANTTILA
valtakunnallinen 
huippuosaaja
p. 043 8250522 
anne.anttila@proagria.fi

NURMI

Kysyimme

 Lue Neuvon monista mahdollisuuksista lisää sivulta 20.

Voit hyödyntää 
täsmäpalveluihin 

Neuvo2020 
-rahaa
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Voit lähettää tälle palstalle lisää kysymyksiä nautojen terveyteen liittyen osoitteeseen seija.s.perasto@proagria.fi

 

O
sallistuin ETTn järjestämään 
Biocheck.UGent- koulutukseen, 
joka oli nyt ensi kertaa myös nau-
tatiloille saatavilla. Kyseessä on 

Gentin yliopistossa kehitetty tautisuojaus-
kysely. Koulutuksen piti yliopiston epide-
miologi Jeroen Dewulf, joka on järjestelmän 
kehittäjä. Käytännössä Biocheck.UGent on 
www.biocheck.ugent.be osoitteessa oleva 
kysymyssarja, jossa tautitorjuntaan liittyvät 
asiat on paloiteltu pieniin kysymyksiin, joi-
hin on kyllä/ ei tyyppisiä vastauksia. Näihin 
kysymyksiin koulutuksen käynyt arvioija voi 
vastata tilakäynnillä haastatellessaan ja näh-
dessään tilan käytännöt. 

Sen jälkeen vastaukset tallennetaan jär-
jestelmään ja ohjelma laskee tilalle prosent-
tisosuudet kustakin osiosta. Sen jälkeen ar-
vioija ja tila käyvät palautekeskustelun, jossa 
avataan läpi eri osa-alueita ja riskejä mitä 
tilalta tautisuojaukseen liittyen löytyy ja mitä 
niille voisi tehdä. 

Tilan tuloksia voi myös verrata muiden 
tilojen tuloksiin Suomen tasolla tai maailman 
laajuisesti. Suomesta nautatuloksia ei vielä 
kovin paljon ole, mutta määrä lisääntynee nyt 
tämän vuoden aikana, kun eläinlääkäreitä 
koulutettiin tekemään näitä arviointeja. Tu-
levaisuudessa saamme tämän kenties osaksi 
Nasevaa. 

ARVIOINNISSA ERI osiot jakaantuvat sisäiseen 
tautisuojaukseen ja ulkoiseen tautisuojauk-
seen. Sisäinen tautisuojaus on sitä, ettei taudit 
leviäisi tilan sisällä eri eläinryhmistä toisiin 
ja ulkoinen tautisuojaus on puolestaan si-
tä, ettei tilalle tulisi muualta uusia tauteja. 
Sisäiseen tautisuojaukseen kuuluvia osioita 
lypsykarjatilalla on mm. eläinten terveyden 
hoito, poikimisten seuranta, vasikoiden hoito, 
lypsävien hoito sekä työskentelyn järjestely ja 
tavaroiden huolto. Ulkoiseen tautisuojauk-

Biocheck.UGend 
on uusi tautisuojauksen 
arviointityökalu nautatilalla

seen liittyviä osioita ovat ostot ja karjan ja-
lostus, kuljetukset ja raatojen säilytys sekä 
hävitys, vesi- ja rehuhygienia, vierailijat ja 
henkilökunnan tautisuojaus sekä tuholais-
ten ja muiden eläinten pääsy navettaan. 

SUURIMMAT TAUTIRISKIT Dewulfinkin mu-
kaan ovat eläinten ostot ja kontaktit yli-
päätään toisiin karjoihin. Näitä hän kehotti 
välttämään viimeiseen asti. Joissakin tilan-
teissa kuitenkin on pakko yhdistellä eläimiä, 
mutta sitä ei pitäisi tehdä ilman karanteenia. 

Karanteenin ideahan on, että viedään ti-
lalle saapuvat eläimet erillään olevaan paik-
kaan hoidettavaksi, ja niitä pidetään siellä, 
kunnes voidaan olla varmoja, ettei niistä 
aiheudu uuteen karjaan tautia (useita viik-
koja). Karanteeni on paikka, joka hoidetaan 
eri vaatteilla, kengillä, hanskoilla ja työväli-
neillä, ja on riittävän kaukana varsinaisesta 
eläintilasta, minne eläimet sitten saatetaan 
karanteeniajan jälkeen. Kaikista parasta olisi, 
että karanteeniin voisi vielä sijoittaa muuta-
man mahdollisille taudeille herkän yksilön 
tulevasta karjasta ikään kuin koekaniiniksi 
sairastuvatko ne uusien eläimien mahdolli-
sesti tuomiin piileviin tauteihin.

NYT KUN NASEVASSA luokitus on muuttunut 
niin, että tila, jolla ei ole tautisulku kunnos-
sa, kuuluu riskiluokkaan, olisi hyvä aika 
varmistaa, että tautisuoja-asiat ovat omalla 
tilalla kunnossa ja pohdittuna. Biocheck.
UGent-työkalua testaamme myös juuri al-
kaneessa Vahvat Vasikat -hankkeessa. 

Pilottitilojen tautisuoja-asiat käydään 
arvioinnin ja palautekeskustelun avulla 
läpi. Lisäksi tilat saavat tuoretta tietoa ja 
ajatuksia vasikoiden ruokinnasta ja hoi-
dosta. Jos siis tautisuojaus ja vasikka asiat 
kiinnostavat niin kannattaa ilmoittautua 
mukaan vasikkahankkeeseemme! 

SEIJA PERASTO / terveydenhuoltoeläinlääkäri  /  maito- 
tilat /  ProAgria Etelä-Pohjanmaa  /  p. 043 824 8030

Voit lähettää lisää kysymyksiä nautojen terveyteen liittyen osoitteeseen: seija.s.perasto@proagria.fi

Vahvat vasikat 
-hanke
VAHVAT VASIKAT -HANKKEEN tavoit-
teena on parantaa vasikoiden terveyttä 
ja kasvua tuomalla tuottajille uutta tut-
kimustietoa Suomesta ja ulkomailta. 
Tarttuvien tautien leviämistä ehkäistään 
hakemalla tietoa tautisuojauksesta. Pi-
lottitilojen kanssa testataan kehityseh-
dotuksia tilatasolla sekä etsitään hyviä 
käytäntöjä jaettavaksi. Pilottitiloille teh-
dään hankkeen aikana kaksi tilakäyntiä, 
joiden välissä pidetään yhteyttä etänä. 
Lisäksi pilottitiloille järjestetään kolme 
pienryhmätapaamista. 

Hanke järjestää matkat Saksaan 
(Eurotier 2020) sekä Pohjoismaihin 
(2021). Lisäksi tehdään kotimaan opin-
tomatkoja mielenkiintoisiin kohteisiin ja 
järjestetään koulutustilaisuuksia ajan-
kohtaisista vasikka-aiheista.

Hanke kestää 2022 vuoden loppuun 
saakka. 

KIINNOSTUITKO pilottitilatoiminnasta tai 
hankkeesta muuten? Ota yhteyttä han-
kevetäjä Sanni Virtaseen tai hankkeen 
eläinlääkäriin Seija Perastoon. Vahvat 
vasikat -hanke on ProAgria Etelä-Poh-
janmaan, Luonnonvarakeskuksen ja 
ProAgria Keskusten Liiton yhteishanke.

Sanni Virtanen 
Vahvat vasikat -hankkeen vetäjä
sanni.virtanen@proagria.fi

Lisätietoja, ota yhteyttä
Oy Farmika Ab, 08700 Lohja

p. 050-4147299, 0400-616151 
info@farmika.fi www.farmika.fi

Valmistaja

Maailman johtava hiivatuotteiden valmistaja

Probioottinen
Elävä hiiva

Teidänkin lehmienne terveyden ylläpitäjäksi
 Lisää maidon määrää
 Vähentää ketoosin riskiä
 Parantaa kasvua ja tehostaa rehun

hyväksikäyttöä 
 Kysy Actisafia rehun toimittajaltasi

K
ustannuspuntari on työkalu 
kustannusten seurantaan. 
Sen avulla maitotilayrittäjä 
voi nähdä, mitä muuttuvia 

kustannuksia tilalla syntyy meije-
riin myytyä maitolitraa kohti tai 
lehmää kohti.  Kustannuspuntariin 
kirjataan kustannuksia kirjanpidon 
perusteella ja sen voi tehdä vuo-
sittain.

KUSTANNUKSIIN 
VOI VAIKUTTAA 
Maitotilayrittäjillä on hyvin rajalliset 
mahdollisuudet vaikuttaa tuottees-
taan saamaan hintaan. Toki tuotta-
malla E-luokan maitoa, jossa on hyvät 
pitoisuudet, voi saavuttaa parhaan 
mahdollisen hinnan. Toinen vaih-
toehto on tuottaa maidolle lisäarvoa 
eli jatkojalostaa sitä ennen myyntiä. 
Kustannuksissa on asiantuntijoiden 
kokemusten mukaan tilojen välillä 
suuria eroja. Kustannukset synty-
vät tuotannosta tehtyjen päätösten 

seurauksena ja niihin jokainen voi 
vaikuttaa. Kustannuspuntarin avul-
la näet, miten kustannukset omassa 
tuotannossasi jakaantuvat ja voit myös 
verrata niitä muiden tilojen kustan-
nuksiin. 
 
LÄHTÖTIEDOT KIRJANPIDOSTA
Kustannuspuntariin tallennetaan 
kirjanpidosta suurimpia kustan-
nuseriä ja kirjaamisen jälkeen oh-
jelma näyttää havainnollisen kuvion, 
miten kustannukset jakaantuvat 
meijeriin myytyä maitolitraa kohti 
tai lehmää kohti. Jos kirjanpito on 
tehty WebWakka -ohjelmalla, voi 
tiedot hakea automaattisesti Kus-
tannuspuntariin. Kustannuspunta-
rista näkee myös vertailuryhmien 
kustannuksia. Vertailuryhmäksi voi 
valita tilat lypsyjärjestelmän mukaan 
(automaatti-, asema- tai putkilypsy) 
tai karjakokoluokan. Lisäksi vertailu-
ryhmänä näytetään kaikkien maito-
tilojen tulokset.

Kustannuspuntarilla ote 
maitotilan kustannuksista 

www.semex.fi
Semex Finland Oy
Viikatetie 3, 91900 Liminka  |  puh. 040 550 7643
sari.alhainen@semex.fi

Lehmän hyvästä ja pitkästä elämästä rakentuu lypsykarjatilan kannattavuus.

LAATUA TILAN
JALOSTUSTYÖHÖN

Raija Rissanen sekä kolme Brawlerin tytärtä samasta 
alkiohuuhtelusta, emänisä Goldwyn. Etummaisena 
4 kertaa poikinut AK Jádorenita VG85-CAN, 305 pv (3.) 
12604 kg, keskellä 4 kertaa poikinut AK J’taimenita 
VG85-CAN, 305 pv (3.) 11613 kg ja takana 3 kertaa 
poikinut AK Jabounita VG85-CAN, 305 pv (2.) 10907 kg.

Juha ja Raija Rissanen Ala-Korholan tilalta ovat tyytyväisiä 
Semexin eläinainekseen. ”Tuotosta ja rakennetta tulee jalostaa 
tasapainoisesti niin, että saadaan tasaisesti lypsäviä, 
rakenteeltaan kestäviä ja terveitä lehmiä.”

Kustannuspuntari on avattu kaikil-
le tuotosseurantatiloille. Ohjelmaan 
pääsee painamalla Minun Maatilani- 
ohjelman yläpalkissa olevaa euroku-

vaketta. Jos tila ei kuulu tuotosseu-
rantaan, voi Kustannuspuntarin ostaa 
Minun Maatilani- kaupasta hintaa 20 
€/vuosi. (+alv.24%).  

Haluatko parantaa 
vasikoiden terveyttä?
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Neuvo 2020 -palvelut loppusuoralla 
joko käytit kymppitonnin?
Neljä vuotta sitten avautunut Neuvo 2020 -järjestelmä on viljelijöiden käytössä tämän vuoden loppuun. 
Viimeistään nyt on aika tarttua tähän mahdollisuuteen, jos 10 000 euron hyödyt ovat vielä käyttämättä.

N
euvo 2020 -palveluista ProAgrian 
asiakkaat ovat käyttäneet eniten 
hyväksi maatilan ympäristöky-
symyksiin liittyvää neuvontaa – 

suunnitelmia, selvityksiä ja kartoituksia. 
– On pohdittu muun muassa maan 

rakennetta tai pellon kasvukuntoa, vesi-
taloutta ja käyttövaihtoehtoja. On voitu 
suunnitella lannan käyttöä, laskea ravin-
netaseita tai optimoida tukien mahdolli-
suuksia, kasvintuotannon asiantuntija Niko 
Luikku kertoo.

Ympäristösopimukseen soveltuvia mai-
sema- ja luontokohteita voi niin ikään kar-
toittaa Neuvo 2020 -rahalla.

– Myös kasvinsuojelusuunnitelman voi 
tehdä Neuvo 2020 -rahalla. Selvitämme 
yhdessä sopivimmat menetelmät ja aineet 
ympäristöä, turvallisuutta ja kannattavuut-
ta unohtamatta.

 
VARMUUTTA  
JA VAIHTOEHTOJA
Neuvo 2020 -palvelut maatilojen nykyai-
kaistamiseen ja kilpailukyvyn paranta-
miseen ovat toinen laajasti hyödynnetty 
kokonaisuus. Sukupolvenvaihdoksen, yhti-
öittämisen tai investoinnin alkuselvitykset 
ovat kirkastaneet jatkosuunnitelmia. 

– Neuvo-rahalla voi arvioida vaihtoehto-
ja, kun suunnitteilla on tuotannonmuutos, 
monialaistaminen tai uusi yritystoiminta.  
Moni maatila on halunnut myös pohtia, 
miten parantaa tulosta ja kannattavuutta 
tai saada investointi nopeasti tuottamaan, 
kertoo talousasiantuntija Juha Pennala. 

Energiankulutuksen osuus maatila-
kokonaisuudessa on merkittävä. Neuvo 
2020 -palveluihin kuuluva maatilan ener-
giasuunnitelma kertoo energiankulutuk-
sen ja mahdollisuudet energiansäästöön 
ja -tuotantoon sekä arvioi kannattavat ja 
tilalle sopivat energiaratkaisut.

TUOTOSTA JA TÄSMÄRATKAISUJA
Neuvo 2020 -rahalla voi kohentaa eläinten 
hyvinvointia ja terveyttä. Jo pienetkin muu-
tokset parantavat olosuhteita ja ehkäisevät 
sairauksia.

Hyvinvointikorvauksen edellytysten 
pohdinta, rehukirjanpidon päivitys, eläin-
ten merkitsemiset ja rekisteröinnit, omaval-
vonnan kuvaukset, varautumissuunnitelmat 
sekä eläinlääkärin ja asiantuntijan tervey-
denhuoltokäynnit ovat esimerkkejä tarjolla 
olevista palveluista.

– Maitotilat ovat löytäneet hyvin Neu-
vo-rahalla tehtävät tuotannon täsmäpalve-
lut. Niiden avulla voi laittaa kuntoon niin 
vasikkaterveyttä, poikimisia, umpikauden 
haasteita, ruokintaa, ruokintalaitteita, lai-
dunkauden asioita kuin sorkkaterveyttäkin, 
valtakunnallinen huippuosaaja Tiina Soisalo 
tiivistää.

SELVITYKSIÄ JA SPARRAUSTA
Neuvo 2020 -palvelut tukevat myös luomuun 
siirtymistä ja valmistautumista tarkastuk-
seen. 

– Kartoitamme, miten muutos luomuk-
si vaikuttaa taloudellisesti tai muuten tilan 
tuotantoon. Ennen tarkastusta voimme käy-
dä yhdessä läpi luomutuotannon ehdot ja 
varmistaa, että tila toimii niiden mukaisesti, 
kertoo kotieläintuotannon asiantuntija Essi 
Tarsia. 

Luomutilan kasvinsuojelusuunnitelma 
sisältää ennaltaehkäisevät toimenpiteet 
rikkakasvien, kasvitautien ja tuhoeläinten 
hallitsemiseksi. Sekin kuuluu Neuvo 2020 
-palveluihin. 

www.proagria.fi/neuvo2020

www.proagria.fi/

neuvo2020asiantuntijat

NIKO KUMPULAISELLA on maitotila 
Lestijärvellä, lypsyssä 47 lehmää, li-
säksi on nuorkarjaa. Harkinnassa on 
navetan rakentaminen, tuotannon 
laajennus kahteen lypsyrobottiin ja 
varaus kolmannelle robotille. Niko 
on käyttänyt ProAgrian Neuvo 2020 
-palveluja tilan toiminnan suunnit-

Kumpulaisen tilalla otettu Neuvosta hyöty irti
teluun, Neuvolla on mietitty mm. 
eläinten ruokintaan liittyviä kysy-
myksiä. Uuden navetan rakentami-
sessa ja tuotannon laajentamisessa 
on  monta investoinnin suunnittte-
lussa huomioitavaa asiaa. — Maksu-
valmiuteen pitää saada selvyys, jotta 
voi tehdä päätöksen lähdetäänkö 
hanketta jatkamaan,  lisäksi kan-
nattavuus askarruttaa.

Neuvo 2020 -kehittämissuun-
nitelmalla voidaan selvittää inves-
toinnin kannattavuutta ja maksu-
valmiutta vertailemalla erilaisia 
kustannusvaihtoehtoja. Näon voi-

daan määritellä muita taloudelli-
sia rajaarvoja, joiden sisällä tilan 
toiminnan pitää pysyä, jotta inves-
tointi kannattaa toteuttaa. Niko 
päättikin teettää tulevasta inves-
toinnista kehittämissuunnitelman 
päätöksenteon tueksi. 

Neuvo 2020 -palvelua voi tilalla 
hyödyntää moniin tarpeisiin. Suun-
nitelmissa on hyödyntää sitä myös 
peltopuolelle, jossa asiat muuttuvat 
nopeasti — Lisäksi  ruokinnan jat-
kotoimenpiteisiin ja kehittämiseen 
pitää kiinnittää huomiota.

VILLE MOILANEN

Niko Kumpulainen suosittele Neuvo 
2020 -palveluita muillekin. — Pienellä 
rahalla tulee iso hyöty, kun saa asian-
tuntemusta asioihin, joista itsellä ei 
välttämättä ole viimekäden tietoa. 

Käytettävissäsi on  
10 000 euroa Neuvo 
2020 -palveluja  
ohjelmakaudella  
2015–2020. 

VALITSE  
NEUVONNAN AIHE.  
Mieti asiantuntijamme  

kanssa, mistä aihealueesta  
yrityksellesi  

on eniten hyötyä.

 

Harkitsetko  
luomua – 
lähestyykö  
tarkastus?

POHDI JA SUUNNIT-
TELE RATKAISUJA  
ASIANTUNTIJAN 

KANSSA. 
Hän hoitaa neuvonnan  

sovitusti ja tekee  
tarvittavan paperityön.  
Tämän jälkeen vahvistat 

neuvontaan käytetyn ajan ja 
maksat arvonlisäveron.

HELPPOA JA  
VAIVATONTA

1

Miten säästää 
energiaa ja 
lompakkoa?

JÄIKÖ VIELÄ  
KEHITETTÄVÄÄ? 

2

3

Pohditko pellon  
kasvukuntoa tai  
vesitaloutta? 
Haluatko varmistaa  
parhaat tukiratkaisut?
Tunnetko tilasi arvo-
kohteet?

Onko rehukirjanpito kunnossa? 
Entä korvamerkit ja rekisteritiedot? 
Miten parantaa lehmien  
terveyttä ja hyvinvointia?

Suunnitteilla  
investointi, suku- 
polvenvaihdos tai  
yhtiöittäminen?  
Mietitkö tilallesi  
uutta suuntaa? 
Saatko työstäsi  
tarpeeksi tuloja?

Haetko parhaita ratkai-
suja kasvinsuojeluun? 
Ovatko lannoitus ja sato 
tasapainossa?

TULEVAISUUS ON  
ÖLJYKASVIEN.
Ryhdy Viljelijän Avena Bernerin sopimusviljelijäksi. 
Tilaa kylvösiemeniä. Kysy lisää!

tulevaisuusonöljykasvien.fi

Viljelykierto 
monipuolistuu

Öljykasveilla 
on hyvä 

esikasviarvo

Viljelyn 
kannattavuus 
hyvällä tasolla

Erillistä 
konekantaa 

ei tarvita

Öljykasveille on 
varma kysyntä

5 HYÖTYÄ 
VILJELLÄ
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Kotieläintuet vuonna 2020 C1-C2 alueella 13.2.2020 tiedon mukaan

C1 C2

Viitemääräyksiköt 1-146 163

Yli 146 menevät yksiköt 53

Viitemääräyksiköt 1-170 142

Yli 170 menevät yksiköt 45

Sika-siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki 
euroa/viitemääräyksikkö

Sika-siipikarjan tuotannosta irrotettu tuki edellyttää, 
että tilalla on sika-siipikarjatuen viitemäärä.

Tuen ehtona on, että tilan keskimääräinen eläintiheys v. 2020 
on vähintään 0,35 ey/ha eli v. 2020 eläinyksiköiden suhde 
vuoden 2020 peltoalaan on vähintään 0,35 ey. Eläinyksikkö-
laskentaan käyvät muutkin kotieläimet kuin siat ja siipikarja.

Eläin Eläinyks.

Sonnit 6-20 kk 0,6

Lehmät, muut naudat yli 2 v 1

Muut naudat 6 kk-alle 2v 0,6

Lampaat, uuhet 0,2

Vuohet, kutut 0,2

TUKITAULUKOT

Sonnit, härät, lehmät,  
muut naudat yli 2 v

1

Sonnit, härät,  
muut naudat 6 kk-alle 2v

0,6

Sonnit, härät,  
muut naudat alle 6 kk

0,4

Emakot 0,5

Muut siat 0,3

Vieroitetut porsaat 0-3 kk, 
ikäluokasta 2/3

0,3

Karjut 0,3

Lampaat, uuhet 0,2

Pässit 0,2

Karitsat yli 3 kk 0,06

Vuohet, kutut 0,2

Pukit 0,2

Kilit yli 3 kk 0,06

Muu siipikarja(kalkkunat) 0,03

Muu siipikarja (hanhet,ankat 
sorsat, fasaanit)

0,03

Broilerit 0,007

Munivat kanat 0,014

Emolinnut 0,03

Emolinnut (broileri) 0,02

Emolinnut (kalkkuna) 0,05

Hevoset yli 6 kk 1

Ponit yli 6 kk 1

Luonnonhaittakorvauksen (LHK) 
ja ss-tuen ey-kertoimet

Siipikarjalla ja hevosilla kuukausittainen 
kirjanpito, joka toimitettava kuntaan 
alkuvuodesta 2021 

Pohjoisen tuen 
eläinyksikkökertoimet 2020

1)  
EU-nauta-
palkkio €/

eläin/vuosi

1) 
EU teuras-

karitsa ja  
-kilipalkkio/ 

eläin

2)

Pohjoinen 
tuki €/eläin- 

yksikkö/ 
vuosi

2) 
Pohjoinen 

tuki €/eläin- 
yksikkö/v

5)  
Pohjoinen 

tuki/ eläin/
vuosi

5)  
Pohjoinen 

tuki/ eläin/
vuosi

  2)  
Pohjoinen 

teuras-eläin 
tuki €/eläin

Tukialue C1-C2 C1-C2 C1 C2 C1 C2 C1-C2

Sonni 3) 160 567 567 340 340

Emolehmä 165 315 315 189 189  

Emolehmähieho 4) 165 315 315 189 189

Teurashieho 300

Uuhi 6) 363 369 73 74

Teuraskaritsa 7) 25

Kuttu  8) 761 780 152 156  

Teuraskili 9) 25

Maito  senttiä/kg  *) 7,3 8,0

*)  Lopullinen tuki senttiä/kg päätetään alkuvuonna 2021 ja maksetaan mahdollista ns." jälkitiliä".

1)    Vna:an asetus v. 2020 lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta 
sekä peltokasvipalkkiosta.

2)  Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavasta pohjoisesta tuesta 

3)    Sonnien tukikelpoisuusaika pohjoisessa tuessa sama kuin EU-palkkiossa, 6-20 kk, tukeen oikeuttavia ey:tä ei kerry 20 kk:n 
jälkeen. 

4)  Emolehmähiehoilla ei enää EU-palkkiossa 40 %:n enimmäismäärärajoitusta, vaatimuksena rotu ja käyttötarkoitus.

5)  Tuki laskettu 6–20 kk ikäistä sonnia ja 8–24 kk emolehmähiehoa kohden, jotka 0,6 ey.  

6)   Lampaille C-alueella vain pohjoinen tuki. Ei enää uuhikiintiötä eikä pitoaikoja, mutta uuhia pitää olla keskim. 4,0 ey eli 20 
eläintä. Tukea maksetaan korkeintaan v. 2020 syntyneiden karitsoiden lukumäärää vastaavalle uuhimäärälle

7)  Maksetaan v. 2020 teurastetuista enintään 12 kk:n ja vähintään 18 kg:n teuraspainoisista karitsoista. 

8)   Vuohia vähintään keskim. 20, oltava maidontuotantoa keskim. 400 litraa/vuosi. Maidontuotannosta on pidettävä kirjanpi-
toa päivittäin        

9)  Maksetaan v. 2020 teurastetuista enintään 12 kk:n ja yli 10 kg:n teuraspainoisista kileistä

Hevosille ei enää makseta pohjoista tukea. Hevoset kerryttävät kuitenkin eläinyksiköitä luonnonhaittakorvauksen kotieläinko-
rotukseen sekä sika-siipikarjan tuotannosta irrotettuun tukeen. 

Ohra, 
kaura, 
vehnä,  

peruna, 
nurmet 

ym.

Ruis 

Tattari,  
maissi,  
kuitu-

pellava,  
kuitu- 

hamppu  
ym.

"Rypsi,  
rapsi,  

herne +  
muut  
valk.  

Kasvit"

Valkuais-
kasvus-

tot  
(Viljaa alle 

50 %)

Tärkke-
lys-

peruna

Sokeri-
juurikas

Kumina 
ja muut 

siemen-
maus-

teet

Avo-
maan 

vihan- 
nekset

Moniv. 
Puutar-
hakasvit 

Suoja-
vyöhy-

ke-nurmi 
(max.  
25  %)

Luonn. 
hoito- 
pelto-
nurmi 
(max. 

5%)

Mmp 
lintu,  
riista, 

maisema, 
niitty 

(max. 15%)

Kesanto 
(max. 
25%)

Perustuki 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

Viherryttämistuki 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Peltokasvipalkkio 60 70 550 90

Luonnonhaittakorv., 
kasvitila 

242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242

Luonnonhaittakorv., 
kotieläintila

302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302

Ympäristökorvaus, 
rav.t.pide

54 54 54 54 54 54 54 200 200 200 450 100 300

Sokerijuurikkaan 
kans. tuki

350

Pohjoinen tuki 75 75 75 45 100 100 350

Yht., kasvitila 469 604 544 614 514 1 1 1 9 1 009 615 965 615 865 515 715 415

Yht., kotieläintila 529 664 604 674 574 1179 1 069 675 1 025 675 925 575 775 475

Kans. Pohj. nuoren 
viljelijän tuki

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

EU:n nuoren 
viljelijän tuki

54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54

C2-alueen yleinen 
hehtaarituki

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Eräitä ympäristökorvauksen valinnaisia lohkokohtaisia toimenpiteitä 
(Toimenpiteisiin voi sisältyä maksurajoituksia)

Lietelannan sijoittaminen 40 €/ha

Org. aineksen kierrättäminen 40 €/ha

Säätösalaojitus 70 €/ha

Säätökastelu 250 €/ha

Kerääjäkasvit 100 €/ha

Talviaikainen kasvipeitteisyys 4 - 54 €/ha

Saneerauskasvit 300 €/ha

Arvio pinta-alatuista vuonna 2020 C1 ja C2-alueella Tukitasot ovat arvioita, tasot voivat tarkentua kun lopulliset alat ovat tiedossa.

Ohjelmakausi päättyy, mikä muuttuu
NYKYISTÄ OHJELMAKAUTTA jatketaan 
ainakin yksi vuosi ja mahdollisesti 
enemmänkin. Tukitasot pysyvät 
ainakin tämän ensimmäisen jat-
kovuoden ajan lähes samalla ta-
solla kuin edellisenä vuotenakin. 
Muutamien eurojen eroja tulee 
pohjoiseen tukeen ja mahdollisesti 
palkkioihin.

OHJELMAKAUDEN JATKOVUOSI tuo 
tullessaan myös mahdollisuuksia. 
Nyt voi luopua ympäristösopimuk-
sista ja -sitoumuksista tietyin eh-
doin ilman seuraamuksia. 5 vuotta 
sitten tehdyt päätökset voivat olla 
tänä päivänä hyvinkin epäedullisia 

tilan nykyisen strategian kannalta, 
mutta tulevana keväänä tähän voi 
vaikuttaa. Pääsääntöisesti tuen-
hakija voi itse tehdä muutoksia 
vain luopumalla tekemistään va-
linnoista, mutta esimerkiksi ym-
päristösitoumuksen toimenpitei-
siin voi edelleen tehdä muutoksia 
neuvo2020 -palvelun avulla tietyin 
reunaehdoin. 

Mietityttävätkö 
tukiehdot ja tilan 

tulevaisuus? Pyydä 
meiltä apua tulevan 

pohdintaan.
 

MEILTÄ EU-TUKIPAPEREIDEN TÄYTTÖ
ProAgria Etelä-Pohjanmaa tekee vuosittain tukihaku- ja tilaneuvontaa lähes 
2000 tilalle. Voit kääntyä puoleemme kaikissa EU-tukiin liittyvissä asioissa. 

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@proagria.fi

KASVI-, SIKA- JA SIIPIKARJATILAT
Hannonen Jussi ......................043 8266771 
Luokkakallio Jari .................. 040 0297235 
Luoma Markus ...................... 040 0180071 
Mäkinen Jari ........................... 040 5102795 
Rahko Juhani ..........................043 8250103
Vihonen Erkki ....................... 040 6787689
Luikku Niko ........................... 040 0297245
Mäkelä Juha .......................... 040 0267535
Nummijoki-Lahti Heli ..........043 8266773
Pennala Tuomas ................... 043 8266772
Tuomisto Pekka ...................040 0891889
Perälä Perttu ...........................041  7301057

MAITO-, LIHANAUTA- JA  
LAMMASTILAT
Hongisto Saila .......................040 0497516
Kananoja Arja ....................... 040 5070475
Kivisaari Hannu ................... 040 0798580
Mattila-Löppönen Kirsi ...... 040 5945745
Mäntyharju Johanna ..............040 5121901
Sillanpää Sini ........................ 043 8250526
Sillanpää Ville .......................043 8269464
Tanner Koopmans Urpu ...... 040 1848166
Tarsia Essi .............................. 043 8266769
Vallinhovi Sari ........................ 040 0764217
Yli-Rahnasto Auli ................ 040 5262467

NIKO LUIKKU
0400 297 245
Kasvistuotannon 
asiantuntija
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Vuoden 
maisemateko 2020
On aika valita vuoden maisemateko. Kilpailussa teemana on niityn 
luonnon monimuotoisuus.  Kilpailussa kohde voi olla pieni tai laaja. 
Keskeistä on, että lajisto on monipuolinen, aluetta hoidetaan ja 
kehitetään aktiivisesti.

MAISEMATEKO ON TEKO:
    joka nostaa esille paikallisia luonnon monimuotoisuus- ja kulttuuriympäristöarvoja.
    lisää yhteisöllisyyttä ja edistää kohteen säilymistä tuleville sukupolville kestävällä 

tavalla.  

NIITYN LUMO -TEEMAA VOI TOTEUTTAA VAPAASTI. 
HOIDETTAVA NIITTY VOI OLLA
    pitkän laidun- ja niittohistorian aikaansaamaa edustava perinnebiotooppi
    pihanurmesta kehitetty
    luontaisesti kehittynyt pihaniitty
    tienvarren monilajinen piennar. 

Lue lisää: 
 www.maajakotitalousnaiset.fi/vuodenmaisemateko.

Pieni pala maaseutua -kampanjan avulla Maa- ja 
kotitalousnaiset kannustavat ja opastavat kaikkia 
suomalaisia tekemään konkreettisia ympäristötekoja 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luonnon 
monimuotoisuuden lisäämiseksi. Tekoja voi toteuttaa 
yhdessä tai yksin, maaseudulla ja kaupungeissa.

Nappaa tästä itsellesi sopivia toimenpiteitä:

1 Kasvimaan, puutarhapalstan, lava- tai parvekeviljelmän 
perustaminen

Omatarveviljely on todellinen ympäristöteko. Se edistää paikallista 
ruoantuotantoa ja lisää omavaraisuutta. Esimerkiksi palstaviljely on 
myös osa tulevaisuuden kaupunkikuvaa. Parvekkeellakin voit kasvattaa 
monia hyötykasveja. Useat yrtit, kuten timjami ja minttu, ovat myös 
pölyttäjien suosiossa.

2 Majoita pölyttävä pörriäinen 
Kukkivat viljely- ja luonnonkasvit sekä puutarhamarjat ja hedelmät 

tarvitsevat pölyttäjiä. Pesäpaikkojen vähentymisen takia kolopesivät 
pölyttäjät tarvitsevat hyönteishotelleja eli keinopesiä. Auta pörriäisiä 
tekemällä hyönteishotelli. Ohjeita löydät netistä. Muista myös seurata 
jäsenyhdistyksesi ja muiden alueesi toimijoiden aiheeseen liittyvää 
kurssi- ja tapahtumatarjontaa.

3 P erusta niitty – tai jätä osa nurmikkoa leikkaamatta
Perustamalla tai kunnostamalla niityn voit elvyttää niittykasvien 

elinoloja. Niityt ovat erityisesti perhosten paratiiseja. Niityn ei tarvitse 
olla suuren suuri, myös omalla pihalla oleva pieni niitty lisää luonnon 
monimuotoisuutta. Myös jättämällä osan nurmikkoa ajamatta autat, 
sillä muuan muassa siilit ja pörriäiset pitävät hallitusta hoitamatto-
muudesta. 

4 S äilö satoa ja iloitse siitä yhdessä muiden kanssa
Tule mukaan Maa- ja kotitalousnaisten järjestämille ruokakursseil-

le ja työpajoihin, joissa opit uusia tapoja sadon säilömiseksi. Osallistu 
sadonkorjuujuhliin ja muihin tapahtumiin, joissa iloitsemme yhdessä 
maan antimista. 

Pieni pala maaseutua

Pussiperunoita voi kasvattaa pienelläkin pihalla tai parvekkeella. 
Kuva: Minna Auranen

Paprika – 
vuoden vihannes

ASTA ASUNMAA
erityisasiantuntija, ruoka ja kotitalous

Konkreettisia 
ympäristötekoja

PAPRIKAN MAUN voimakkuuden mukaan 
ne jaetaan makeisiin vihannespaprikoi-
hin ja voimakkaan tulisiin, mausteena 
käytettäviin maustepaprikoihin. Kaikki 
paprikat sisältävät kapsaisiini nimistä 
ainetta, joka aiheuttaa poltteen tunteen 
kipua aistivissa hermosoluissa.

VIHANNESPAPRIKAT ovat kooltaan isoja 
ja muodoltaan kulmikkaita, pyöreitä tai 
suippoja. Maku vaihtelee eri lajikkeilla, 
joidenkin ollessa hyvinkin makeita, toi-
set taas varsin mauttomia. Keltaiset ja 
punaiset paprikat ovat makeampia, kun 
taas vihreät ja sinipunaiset paprikat ovat 
kirpeämpiä.

VIHANNESPAPRIKAT sopivat salaatteihin, 
leivän päälle, juustolautaselle ja dippi-
vihanneksena. Kypsennettynä paprika 
sopii niin kastikkeisiin, keittoihin, patoihin, 
wokkeihin kuin grilliinkin. 

JOS HALUAT ruokakurssin vuoden vihan-
neksen ympärille, laita viestiä asta.asun-
maa@maajakotitalousnaiset.fi

Haemme nyt Green Care 
-kumppaneita

RIIKKA ASUNMAA
Green care-hanke

P
roAgria Etelä-Pohjanmaa 
on käynnistänyt Green Care 
hoiva -hankkeen yhteistyös-
sä Eskoon sosiaalipalveluiden 

kuntayhtymän kanssa. Hankkeeseen 
haetaan mukaan Green Care -toimin-
nasta kiinnostuneita maaseutuyri-
tyksiä, jotka voisivat paitsi toimia 
hankkeessa kokeiluluonteisesti luon-
toavusteisina toimintaympäristöinä, 
myös halutessaan jatkaa hoivamaa-
tilakumppaneina hankkeen jälkeen. 
Tuotantosuunta voi olla yhtä hyvin 
kasvintuotanto, kotieläintalous kuin 
joku muukin, esimerkiksi maatila-
matkailu. 

OSALLISTUVILTA YRITYKSILTÄ ei vaadita 
sosiaali- ja terveysalan koulutusta tai 
aikaisempaa kokemusta Green Care 
-toiminnasta. Tilalla tehtävä toimin-
ta ja kokeilukäynnit suunnitellaan 
huolellisesti yhdessä hankkeen pro-
jektityöntekijöiden kanssa, asiakas-
ryhmään ja tilan aikatauluihin sovit-
taen. Kokeilukäynneille asiakkaiden 

mukana tulevat Eskoon Green Care 
valmennuksen käyneet ohjaajat, joi-
den tehtävänä on ohjata asiakkaiden 
toimintaa käyntien aikana. 

MAATILAYMPÄRISTÖ POIKKEAA tavan-
omaisista hoivan ja kuntoutuksen 
ympäristöistä siinä, että toiminta 
rytmitetään luonnon ja vuodenaiko-
jen mukaan maatila-arjen ympärille, 
työtehtäviin osallistumalla tai seuraa-
malla niitä.  Green Care -toimintana 
voidaan tehdä monenlaisia asioita, 
jotka liittyvät esimerkiksi eläinten 
hyvinvoinnista huolehtimiseen tai 
ympäristön huoltotehtäviin.  Joillekin 
asiakasryhmille Green Care -toiminta 
voi olla maatilavierailu, joka itsessään 
tarjoaa osallisuuden kokemuksen. 

Mitä Green Care -toiminta on?
GREEN CARE -TOIMINTA on luontolähtöistä toimintaa, jossa luontoa 
käytetään ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi tavoitteellisesti, 
vastuullisesti ja ammatillisesti. Luontoympäristöt voivat olla esi-
merkiksi puutarhoja, metsiä tai maatiloja. Green Care toiminta-
muotoja ovat eläin -, luonto-, puutarha- ja maatila-avusteisuus. 

Hanke lyhyesti
GREEN CARE -HOIVAHANKKEEN tavoitteena on löytää maaseu-
dulle kumppanuusmallin avulla uusia yhteistyömahdollisuuksia ja 
toimintaympäristöjä Green Care -hoivapalveluiden tuottamiseen. 
Kumppanuusmallissa yhteistyökumppaneina toimivat maaseu-
tuyrittäjät ja sote-palveluiden tuottajat, jotka yhdessä pystyvät 
toteuttamaan laadukkaan Green Care -hoivapalvelun. 

HANKKEESSA TOTEUTETAAN palvelutestauksia, joiden avulla kump-
panuusmallia kehitetään erilaisissa luontoympäristöissä (maa-
seutuyrityksissä) erilaisten asiakasryhmien testaamina. Lisäksi 
hankkeessa innostetaan ja valmennetaan maaseutuyrittäjiä Green 
Care -toimintaan. 

HANKKEEN TOTEUTUSAIKA on 1.12.2019-31.12.2022 ja toiminta-alue 
on Etelä-Pohjanmaan maakunta. Hanketta rahoittaa Euroopan 
maaseuturahasto. Hanke toteutetaan ProAgria Etelä-Pohjanmaa 
ry:n ja Eskoon sosiaalipalveluiden kuntayhtymän yhteistyönä. Eskoo 
tuottaa kehitysvammaisten erityishuoltoa, vammais- ja lasten-
suojelupalveluja.

Kumppanuusyritykseltä odotamme:
    orastavaa kiinnostusta Green Care toimintaa kohtaan

    ulospäinsuuntautuneisuutta ja mielenkiintoa tutustua luontohoi-
van liiketoimintamahdollisuuksiin

    sitoutumista hankkeen kumppaniksi  (yhteistyö & osallistumis-
maksu)

    �aikaa yhteistyömallin kehittämiseen ja testaamiseen (aloitus-/
kartoituskäynti, asiakasryhmän testauskäynnit 3 kpl, sekä 
käyntien palautekeskusteluun osallistuminen tehdään kunkin 
yrityksen aikatauluihin sovittaen)

Kumppanuusyritykselle tarjoamme:
    suora kontakti GC- hoivapalveluita käyttävään asiakasryhmään ja 

palvelun ostajatahoon

    mahdollisuus tutustua GC -toimintaan matalan kynnyksen toi-
mintamallilla (ei vaadita sosiaali- ja terveysalan koulutusta)

    laadukas valmennus GC -toiminnan perusteisiin, mikä antaa 
valmiudet jatkaa toimintaa kumppanuusmallilla myös hankkeen 
jälkeen

    �yhteydet GC -toimijoiden kasvavaan, valtakunnalliseen verkos-
toon

    osallistumismaksuun sisältyvän kotimaan opintomatkan sekä 
erillismaksusta ulkomaan opintomatkan

Tarkempaa tietoa tarjoamme 27.3.2020 Eskoossa järjestettävässä 
aloitusseminaarissa. 

Lisätiedot: riikka.asunmaa@proagria.fi, 040 5349337 
tai johanna.maki-rautila@eskoo.fi,  0504746796

Tarjoamme nyt mahdollisuuden valmentautua 
luontohoivapalveluiden tuottajaksi

KATSO ESITTELYVIDEO
RETRONIK.COM

Reino 050 521 0082 •  Raija 040 7022 162
rareko105@gmail.com 

RETRONIK Ky

Onko jossakin niitty, joka on lumonnut sinut täysin? ilmoita niitty mukaan Vuoden maise-
mateko -kilpailuun.

Green care-toiminnalla tila voi monipuolistaa tulolähteitään. Etsimme nyt mukaan 
kouluttautumaan tiloja ympäri maakunnan,.
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Etelä-Pohjanmaa
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Vuoden harjoittelutilaksi valittiin Raija ja Reino Loukon tila. 

Luomutiloja palkittiin loppuvuodesta Luomuseminaarissa Lappajärvellä. Kuvassa Piri Matti 
ja Marika, Matinaho Päivi, Kujala Tapio ja Elina sekä Mäkinen Tuomo ja Peijariniemi Veera.

Onnittelemme Kaisa Pihlajaa 
ja Korkiakosken tilaa hienosta 
työstä satatonnarien eteen.

Christer Ollqvist esittää texel pässiä Okra näyttelyssä.

Vuoden harjoittelutilan
tunnustus lammastilalle

Vuoden lammastila

Keskituotos kg EKM / lehmä 
edelliset 12 kk 
Matinaho Heikki ja Päivi,  
Ähtäri 11093 kg/EKM
Malm Ahti ja Merja,  
Karijoki 11015 kg/EKM

Paras keskipoikimakerta
Piri Matti ja Marika, Kauhava

Vasikkakuolleisuus 0 
Korpela Teuvo, Kauhajoki
Oravasaari Esko ja Eila, Soini
Väljä Marko, Kauhajoki
Malm Ahti ja Merja, Karijoki

Paras laiduntaja
KujaFarm Oy, Kurikka

Paras luomumaidon 
imagonluoja 
Tikan Maatila Oy, Kurikka

MiljonäärikahvitLuomumaitotiloja palkittiin 
loppuvuodesta
ETELÄPOHJALAISIA LUOMUMAITOTILOJA palkittiin loppuvuodesta 2019 edellisen 12 kuukau-
den perusteella. ProAgria Etelä-Pohjanmaan asiantuntijat yhdessä ProAgria Keskustenliiton 
kanssa tuottivat aineiston ja kriteerit palkitsemiseen pääasiassa tuotosseurannan mukaan, 
mutta palkitsemisessa haluttiin ottaa myös muita luomutuotannon positiivisia arvoja huo-
mioon. Onnea palkituille!

PALKITUT

SEAMKIN AGROLOGIOPETUS palkitsee vuo-
sittain ansioituneen harjoittelutilan. Vuodes-
ta 2016 lähtien jaettu tunnustus ojennettiin 
vuonna 2019 perustellusti asiakkaallemme 
Raija ja Reino Loukon lammastilalle. Palkin-
toon oikeuttavina valintakriteereinä maini-
taan moitteeton yhteistyökyky, monipuolinen 
maatilayrityksen tuntemuksen lisääminen, 
niin käytännön kuin kirjallisten töidenkin 
osalta. Harjoittelijoilta saatu palaute kertoo, 
että maatilaharjoittelussa saatu kokemus on 
erittäin hyödyllistä opiskelun ja työelämän 
kannalta.

– Valituksi tuleminen on tärkeä tunnustus 
myös koko lammasalalle, Reino pohtii.

– Positiivista näkyvyyttä lammasalalla ei 
koskaan ole liikaa. Monipuolinen lammas-
tuotanto tarjoaa tuleville maatalousyrittäjille 
käytännön harjoittelupaikan siinä missä lyp-
sykarjatilakin.

SINI SILLANPÄÄ, kotieläintuotannon 
asiantuntija, lammas- ja vuohitilat.

TORNION VALTAKUNNALLISILLA lammaspäivillä vuoden lammastilaksi 
2019 valittiin loppuvuodesta Milla Alanco- Ollqvistin ja Christer Ollqvistin 
Ollqvistin lammastila- Ollqvist fårfarm. Onnea asiantuntijamme Milla 
perheineen!

PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAA 
onnittelee! Korkiakosken tilalla 
Jalasjärvellä miljonäärikahviteltiin 
yhteistyökumppaneiden kanssa 
tilan kymmenennen satatonnarin 
kunniaksi. Upeaa työtä, toivotam-
me hyvää karjaonnea!"

ONNITTELEMME

PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAAN PALVELUPISTEET MAAKUNNASSA:

SEINÄJOKI Huhtalantie 2 (Elinkeinotalo)  ALAJÄRVI Kauppakatu 26  KAUHAVA Kauppatie 115  SUUPOHJA Teknologiapuisto 1  TUURI Tuurinkyläntie 2 (Avoinna sopimuksen mukaan)
Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@proagria.fi    www.proagria.fi/ep

OMISTAJANVAIHDOS-, TILI- JA TEKNIIKKAPALVELUT
Pajula Timo, palvelupäällikkö ..................................................... 040 503 2650

OMISTAJANVAIHDOSPALVELUT
Kuja-Lipasti Olavi, erityisasiantuntija, 
yhtiöittäminen, omistajanvaihdokset, verotus ............................... 040 127 2420
Lampinen Samuli, erityisasiantuntija, 
omistajavaihdokset, kiinteistönarvioinnit ....................................... 040 526 0147
Ala-Luukko Kaija, talousasiantuntija ............................................. 040 832 3521

TILIPALVELUT
Autio Kaija, asiantuntija, tilipalvelut Kauhava ............................. 040 139 5597
Lehtinen Erja, asiantuntija, tilipalvelut Kauhajoki ......................... 043 827 2341
Palo Iida-Mari, asiantuntija, tilipalvelut Seinäjoki .............................041  730 1280
Puska Sami, asiantuntija, tilipalvelut Seinäjoki, Kauhajoki .............041  730 1684
Takala,Sanna, asiantuntija, tilipalvelut Alajärvi ............................ 040 554 2669
Tulisalo Elina, asiantuntija, tilipalvelut, Seinäjoki ......................... 044 431 4476
Yli-Hukkala Seija, asiantuntija, 
kannattavuuskirjanpito, tilipalvelut Seinäjoki .................................. 040 580 2258

RAKENNUSSUUNNITTELU
Suomela Markku, asiantuntija, 
rakentaminen,rakennussuunnittelu ................................................ 040 524 5913
Tiinanen Elina, asiantuntija, 
rakentaminen, rakennussuunnittelu ............................................... 040 560 9038

PROAGRIA MAITO-, LIHANAUTA- JA LAMMASTILAT
Talvilahti Arja, palvelupäällikkö, toimitusjohtajan sijainen .............0400 168 489
Anttila Anne, valtakunnallinen huippuosaaja, 
lypsykarjan seosruokinta ......................................................................043 825 0522
Hongisto Saila, luomukasvintuotannon asiantuntija .......................0400 497 516
Ikola Maria, luomutarkastukset .........................................................040 761 9770
Kananoja Arja, kasvintuotannon asiantuntija, nurmi, luomu .........040 507 0475
Karén Jenna, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat  ..............  043 827 2342
Kivisaari Hannu, kasvintuotannon asiantuntija, nurmi, luomu .....0400  798 580
Kotala Juho, asiantuntija nurmi, kasvustokuvaus ...........................043 827 3581
Kuiri Sini, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat ..................... 043 827 3580
Kujala Arja, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat   ................ 040  759 8618
Mattila-Löppönen Kirsi, kotieläintuotannon asiantuntija, 
maitotilat  ................................................................................................040 594 5745
Morri Sari, kotieläintuotannon asiantuntija ......................................043 826 8643
Mäntyharju Johanna, erityisasiantuntija, 
ruokinta, teknologia, luomu, maitotilat ............................................... 040 512 1901
Ojala Heli, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat   .................... 043 826 9462
Paloneva Päivi, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat ........... 043 825 6327
Peltonen Tiina, kotieläintuotannon asiantuntija, luomu ................. 044 481 1309
Pennala Juha, talousasiantuntija .......................................................043 827 3578
Perasto Seija, terveydenhuoltoeläinlääkäri, maitotilat  ..................043 824 8030
Pietilä Mirva, talousasiantuntija, tilipalvelut .....................................043 825 0524
Riihikangas Erkki, erityisasiantuntija, talous, maitotilat ................0400 160 041
Rintamäki Sanni, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat .......043 825 8508
Samppala Pirjetta, talousasiantuntija ................................................ 041 730 3090
Sillanpää Satu, valtakunnallinen huippuosaaja, automaattilypsy ..040 672 4567
Sillanpää Ville, kasvintuotannon asiantuntija, 
nurmiviljely ja tilipalvelut .......................................................................043 826 9464
Soisalo Tiina, valtakunnallinen huippuosaaja, 
eläinten hyvinvointi ja olosuhteet ........................................................040  502 5590
Tarsia Essi, kotieläintuotannon asiantuntija, luomu ....................... 043 826 6769
Vallinhovi Sari, kasvintuotannon  erityisasiantuntija, nurmi  ........ 0400  764 217
Virtanen Sanni, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat ......... 043 826 8639
Yli-Rahnasto Auli, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat,  
luomu ..................................................................................................... 040 526 2467
Yrttimaa Miika, talousasiantuntija ........................................................ 044 481 1539

LIHANAUTA-, LAMMASTILAT
Alanco-Ollqvist Milla, erityisasiantuntija,
lammas- ja vuohituotanto ......................................................................... 040 706 0558
Sillanpää Sini, kotieläintuotannon asiantuntija, 
lammas- ja vuohituotanto, luomu ..........................................................043 825 0526
Tanner-Koopmans Urpu, kotieläintuotannon asiantuntija,
lihanauta- ja emolehmätilat, luomu ........................................................040 184 8166
Viitasalo Marjut, talousasiantuntija, nauta- ja lammastilat ........... 040 353 0227
Alamikkotervo Silja, kotieläintuotannon asiantuntija, 
lammas- ja vuohituotanto .........................................................................040 775 2060

MAA- JA KOTITALOUSNAISET
Välisalo Terhi, toiminnanjohtaja ........................................................... 0400 463 129
Asunmaa Asta, erityisasiantuntija, ruoka, kotitalous ...................040 592 9226
Asunmaa Riikka, maisemasuunnittelija ........................................... 040 534 9337
Turpeinen Marika, maisemasuunnittelija ........................................ 043 825 2410

PROAGRIA KASVI-, SIKA- JA SIIPIKARJATILAT
Toppari Juha-Matti, palvelupäällikkö ....................................... 043 825 2806
Luikku Niko, kasvintuotannon asiantuntija ............................... 0400 297 245
Mäenpää Mika, talousasiantuntija ........................................... 040 528 7922
Mäkelä Juha, kasvintuotannon asiantuntija .............................. 0400 267 535
Nummijoki-Lahti Heli, kasvintuotannon asiantuntija .............. 043 826 6773
Pennala Tuomas, kasvintuotannon asiantuntija ....................... 043 826 6772
Perälä Perttu, kasvintuotannon asiantuntija .....................................041 730 1057
Tuomisto Pekka, kasvintuotannon erityisasiantuntija .............. 0400 891 889
Hannonen Jussi, kasvintuotannon asiantuntija ............................043 826 6771
Luokkakallio Jari, luomukasvintuotannon asiantuntija ...............0400 297 235
Luoma Markus, kasvintuotannon asiantuntija .............................0400 180 071
Mäkinen Jari, kasvintuotannon asiantuntija ................................. 040 510 2795
Mäntysalo Jussi, luomukasvintuotannon asiantuntija ................ 043 827 2338
Rahko Juhani, kasvintuotannon asiantuntija ................................ 043 825 0103
Vihonen Erkki, luomukasvintuotannon asiantuntija ................... 040 678 7689

JOHTO JA TUKIPALVELUT
Honkala Henri, toimitusjohtaja .............................................................040 827 7100
Lenkkeri-Tamminen Miia, viestintäpäällikkö ................................. 0400 159 118
Djupfors Elina, viestintäsihteeri  .................................................... 043 824 7779
Lemettinen Maija, toimistosihteeri, jäsenasiat ................................043 824 7780
Honkola Tuttu, talouspäällikkö  ............................................................ 040 847 4096
Öhage Marita, hankepäällikkö ..............................................................040 689 1060
Huovila Kaarina, asiantuntija, talous- ja palkkahallinto .................. 050 378 1793
Ilonen Saija, asiantuntija, taloushallinto, osto- ja myyntireskontra....040 7035 035
Putula Hannu, IT-asiantuntija ................................................................ 040 510 5965
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-20 %

Jopa17  hyvää syytä
 keskittää 
LähiTapiolaan
Voit saada nimittäin jopa 17 % alennusta 
vakuutusmaksuista, kun keskität asioin-
tisi meille. Se on ihan Omaetua kaikki, 
jonka vakuutusmaksuissa säästää.

Henkivakuutusetu 
keskittävälle asiakkaalle
Tarjoamme 3- ja 4-etutason asiakkaillemme 20 % 
alennuksen kuolemanvaravakuutuksen ja pysyvän 
työkyvyttömyysvakuutuksen maksuista. 
Kampanja koskee 13.1.-13.4.2020 ostettuja 
Perusturva-vakuutuksia. Alennus on pysyvä ja se 
koskee Etelä-Pohjanmaan alueyhtiön asiakkaita. 

Lisäksi voit saada jopa 5 % S-ryhmän Bonusta 
vakuutusmaksuistasi.

ilahduttavaa syytä5
Tarkemmat tiedot Omaedusta ja S-ryhmän 
Bonuksesta löydät: lahitapiola.fi/edut

LähiTapiolan kaikki tuotteet eivät kuulu Omaedun tai S-ryhmän Bonuksen 
piiriin. Tarkemmat tiedot www.lahitapiola.fi/edut. Palveluntarjoajat: 
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan alueyhtiöt, 
LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Varainhoito 
Oy. LähiTapiolan korko-, osake- ja yhdistelmä-rahastoja hallinnoi FIM 
Varainhoito Oy ja LähiTapiolan kiinteistörahastoja hallinnoi LähiTapiola 
Vaihtoehtorahastot Oy. TerveysHelppi: Mehiläinen Oy.  
LemmikkiHelppi: Veteva Oy/LähiVet ja Omaeläinklinikka Oy.

Tiesitkö, että VikingGeneticsin 
eläinaines on...

Perinnölliseltä tasoltaan 
maailman terveintä

Kooltaan sopusuhtaista

Maidon pitoisuuksiltaan 
huipputasoa

Olemme kehittäneet innovatiivisesti uutta taloudellista  
rehuhyötysuhdetta karjanomistajien käyttöön. Kauttamme 

saat käyttöösi aina uusimman geeniaineksen. 

webshop.faba.fi


