
Muutosten vuosi: 
TÄNÄKIN VUONNA KYLVETÄÄN
JA SATOA KORJATAAN.

ProAgria Etelä-Pohjanmaan jäsenasiakaslehti  nro 2/2015    

Laidunkausi 
lähestyy

Uusi parempi
pihatto

Käytössäsi on  
3500 euroa! 

Nyrkkisäännöt laidunkiertoon.Hyödynnä Neuvo 2020-palvelut.Palaneen navetan tilalle.

1098

s.12



itua  2 • 2015 32 ProAgria Etelä-Pohjanmaa

V 
ILJELY- JA TALOUSSUUNNITELMIEN SEKÄ TUKIHAKEMUSTEN TEKEMINEN TÄYTTÄÄ 

NYT PROAGRIA ETELÄ -POHJANMAAN ASIANTUNTIJOIDEN TYÖLISTAA. Kun 
kasvukausi alkaa niin työn painopiste siirtyy muuhun palveluun, kuten kas-
vustokäynteihin. Oman rehun laatu on tärkeä talouteen vaikuttava tekijä, 
joten karjatiloillakin on kasvuston kunto tärkeää. 

OLEMME JUURI ALOITTAMASSA NEUVO 2020 -PALVELUJEN TOTEUTUSTA. Nämä aiemman 
ns. tilaneuvonnan tilalle tulleet monipuoliset palvelut antavat viljelijöille mahdollisuuden 
valita entistä vapaammin itselleen sopivia palveluvaihtoehtoja. Palveluja antavat Neuvo 
2020 -tentit läpäisseet asiantuntijamme. Ohjelmakauden aikana palveluja voi käyttää 
yhteensä 3500 euron edestä. Palvelu on maksutonta, vain ALV:n osuus pitää maksaa. 
Tässä lehdessä on tarkempi juttu Neuvo 2020:stä. 

HAASTEELLISEN TALOUSTILANTEEN JOHDOSTA HALUAMME TARJOTA ASIAKKAILLEMME 

KUHUNKIN TILANTEESEEN SOPIVIMPIA RATKAISUJA. Nyt onkin tärkeää käydä kanssam-
me tulevaisuuskeskusteluja, joiden perusteella löytyvät taloutta parantavat palvelut. 
Mielestäni neuvonnan pitää olla aidosti kumppani, joka kuuntelee ja toimii tilanteen 
mukaisesti. Ratkaisu ei aina ole helppo, eikä hyllyltä löydy valmista palvelua. Silloin rää-
tälöidään yksilöllisesti.

KASVUKAUSI ON PIAN ALKAMASSA VAIKKA SÄÄ VIELÄ HETKEKSI PALASIKIN TALVISEKSI . 
”Uusi lumi on vanhan surma”, sanotaan, joten pian taas toukotyöt ovat ajankohtaisia. 
Tällä kertaa vältymme suurtulvilta, mikä tietenkin on hieno asia. 

Kevään korvalla

PARI SANAA KANNESTA

KANNESSA Tunnetko tilasi 
tuotantokustannukset?

 

Kustannusten tunteminen on kaiken A ja O, 
 jotta voit tehdä järkevät viljelypäätökset.  

Lue lisää kustannuksista keskiaukeamalta.

UNTO KANGAS jäi eläkkeelle

Erityisasintuntijamme Unto Kangas 
on juuri jäänyt eläkkeelle. Jatkossa 

omistajanvaihdoksissa, yhtiöittämisissä sekä 
kaupanvahvistamisasioissa voitte kääntyä 

erityisasiantuntijoidemme Samuli Lampisen 
sekä Olavi Kuja-Lipastin puoleen. 

Toivotamme Untolle leppoisiä eläkepäiviä! 

TÄSSÄ NUMEROSSA

PÄÄKIRJOITUS
Kevään korvalla

AJANKOHTAISTA
Eläinten hyvinvointikorvaus

INVESTOINTIRAHOITUS
Haut ovat avautumassa

NEUVO 2020
Faktaa ja lista asiantuntijoistamme

LAITUMELLE
Nyrkkisäännöt laidunkiertoon

MUUTOSTEN VUOSI
Tunne tilan kustannukset

TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI
Tiineystesti maidosta

VEIKON TERVEISET
Tukitaulukot

MAA- JA KOTITALOUSNAISET
Puita, metsää, marjoja ja nuotioruokaa

YHTEYSTIEDOT
Ota yhteyttä!
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PANOSTA HYVINVOINTIIN, 
hyödy taloudellisesti.

MUUTOSTEN VUOSI
Uusi ohjelmakausi käynnistyi.

ITUA -LEHDEN TOIMITUS

ITUA NRO 2/2015 PROAGRIA ETELÄ -POHJANMAA  
Itua -lehti on ProAgria Etelä-Pohjanmaan jäsenasiakaslehti. 
Lehden painos 10 000. Lehti ilmestyy neljästi vuodessa.Valmis  
aineisto toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen:  
itua@proagria.fi. Lisätietoja voitte kysellä toimitussihteeriltä.

LEHDEN JULKAISIJA  ProAgria Etelä-Pohjanmaa Huhtalantie 2, 
60220 Seinäjoki  I puh. 06 416 3111 I fax 06 416 3448 I www.pro-
agria.fi/ep • PÄÄTOIMITTAJA  Hannu Haapala I p. 043 825 2805 
I hannu.haapala@proagria.fi • TOIMITUSSIHTEERI  Miia Lenkkeri-
Tamminen I puh. 0400 159 118 I miia.lenkkeri-tamminen@pro-
agria.fi • KANNEN KUVA  Päivi Meronen, ProAgria Etelä-Suomi I 
puh. 040 569 5404 • ILMOITUSMYYJÄ  Seppo Laitila I puh.  0400 
954 747 I mainosseppo@netikka.fi • TAITTO JA GRAFIIKKA  Me-
diaporras Oy I www.mediaporras.fi

PUHUTAANPA PUISTA
Istuta puu, torju ilmaston-
muutosta!

HannuHaapal a
HANNU HAAPALA 

toimitusjohtaja
ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Kevään odotuksin,

6
YRITYSTUKIEN
haku käynnistyy keväällä.

8
UUSI KASVO 
Juha Ylikantola, ProAgrian uusi 
asiantuntija.

PÄÄKIRJOITUS
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UUDESSA HYVINVOINTIKORVAUKSESSA 
(HVK) NAUTATILOILLE VOIDAAN VALITA 
SEURAAVISTA TOIMENPITEISTÄ:
 
1.  Nautojen ruokinta ja hoito 11€/ey

2a. Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen 

 pinta-ala vaatimuksella 439€/ey

2b. Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen 292€/ey

2c. Emolehmien vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen  

 234€/ey

3a. Vähintään 6 kk:n ikäisten nautojen pito-olosuhteiden  

 parantaminen 43€/ey

3b. Vähintään12 kk:n ikäisten urospuolisten nautojen  

 pito-olosuhteiden parantaminen 126€/ey

4a. Nautojen laidunnus ja jaloittelu laidunkauden  

 ulkopuolella 46€/ey

4b. Nautojen pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella 

  24€/ey

5a. Lypsylehmien ja emolehmien sairas-, hoito-  

 ja poikimakarsinat 15€/ey

5b. Nautojen sairas- ja hoitokarsinat 15€/ey

Neuvo 2020- palvelussa voimme käytännössä sel-
vittää toimenpiteen soveltuvuuden juuri sinun tilal-
lesi. Neuvo 2020 palvelulla voimme toimenpiteen 
valinnan jälkeenkin olla apunasi katsomassa, että 
ehdot toteutuvat.

Enää ei tarvitse sitoutua viideksi vuodeksi vaan 
ensimmäinen sitoumusvuosi alkaa 1.5.15 jatkuen ai-
na vuoden 2016 loppuun eli sitoumus kestää 1v 8kk. 
Seuraavat sitoumukset ovat aina vuosi kerrallaan.

Miettiessäsi esimerkiksi vasikoiden ruokinnansuun-
nittelua, pinta-ala vaatimuksien täyttymistä karsinoissa 
tai kytkettyjen eläinten mahdollisuuksia saada hyvin-
vointikorvausta - muista että olemme käytettävissäsi.

AJANKOHTAISTA

4 ProAgria Etelä-Pohjanmaa

AJANKOHTAISTA

TÄ N Ä  V U O N N A  P Y R I M M E  V I R K I S TÄ M Ä Ä N 
YH D I S T YS TO I M I N TA A M M E. Mikä on teidän 
maamiesseurassanne tai maa- ja kotitalous-
naisten järjestössänne osoittautunut onnistu-
neeksi ja suosituksi toiminnaksi? Vai tarvit-
sisitteko keskuksesta tukea toimintaanne ja 
mitä se voisi olla? Ota yhteyttä ja kerro kuu-
lumisista ja tarpeista joko www.proagria.fi/
ep/yhdistys tai kaisa.viitala@proagria.fi tai 
040 680 3418.

R U O K I N N A N  J A  V I L J ATA LO U D E N  tsekki- 
listat löydät kotisivuilta www.proagria.fi/
ep/ajankohtaista alta.

HUOM YHDISTYKSET!

VA L I O L A I S T E N T U OT TA J I E N T U OTO S S E U -
R A N N A N N ÄY T E P I K A R I T J A K U L J E T U S VÄ -
L I N E E T U U D I S T U VAT. Kesäkuussa van-
hoissa pikareissa tulevia maitonäytteitä ei 
enää analysoida. Välineet ovat maksuttomia 
tuottajille ja niitä voi tilata Valmakaupasta 
tai hakea tuote- ja tarvikemyymälöistä. Lue 
lisää: www.proagria.fi/tuotosseuranta.

UUDET NÄYTEPIKARIT 

TUNNETKO JO 
TSEKKILISTAT?

MAISSIN VILJELY KIINNOSTAA

NURMET NOUSUUN: Säälle et voi mitään, kaikelle muulle voit!

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS 
MAIDONTUOTANTO- JA LIHANAUTATILOILLE

P roAgrian järjestämä 
Maissin viljelypäivä 
kokosi maissin viljelyn 

pioneereja ja viljelystä kiin-
nostuneita yrittäjiä yhteen 
Seinäjoelle. Paikalla oli kol-
misenkymmentä viljelystä 
kiinnostunutta. Päivän aika-
na kuulimme Suomen ilmas-
toon sopivista maissin lajik-
keista, viljelytekniikasta ja 
käytöstä karjan ruokinnassa. 
Valitse lajike FAO-luvun mu-
kaan

SUOMESSA KANNATTAA VIL -

J ELL Ä  alhaisen FAO-luvun 
omaavia maissilajikkeita, 
kertoi Mika Isolahti Borealil-
ta. Aikaisen lajikkeen FAO-lu-
vun vaihteluväli on 170–220. 
Maissi on lajina sopeutunut 
lyhyeen päivään. Optimi päi-
vän pituus on 12 tuntia, joten 
kasvu nopeutuu Suomessa 
vasta heinäkuun puolivälissä 
kun päivä lyhenee. Maissin 
kylmyyden sieto ei ole hyvä. 
Boreal on tutkinut maissilajik-
keita neljänä vuonna Inkoossa 
ja Jokioisilla. Vuosien välinen 
satovaihtelu oli melko suurta. 
Vuonna 2011 päästiin hyviin 

MIKSI KANNATTAA LÄHTEÄ MU-

K A AN NURMENTUOTANNON 

BM-PIENRYHMÄÄN?

BM-pienryhmien tavoittee-
na on toiminnan, talouden 
ja jaksamisen parantaminen 
ryhmässä määriteltyjä kriitti-
siä kohtia parantamalla sekä 
yhdessä tekemisen kautta li-
sääntyvä motivaatio ja kehit-
tämishalu. 

RYHMÄSSÄ SAAT VERTAISTU-

KEA, toisilta oppimista, uusia 
ajatuksia, tuotannon tehosta-
mista, parannuksia omaan toi-
mintaan nurmentuotantoon 
liittyen. Satotaso on tärkein 
yksittäinen tekijä tuotanto-
kustannusten hallinnassa. 
Tiedätkö paljonko peltosi tuot-
taa satoa ja mikä sen tuotanto-
kustannus on?

SÄILÖREHUN TUOTANTOKUS -

TA N N U K S E S TA  muodostuu  
n. 25 % konekustannuksista, 
n. 20% pellon kustannuksista 
ja n. 20 % muuttuvista kustan-
nuksista (mm. urakointi, muo-
vit, säilöntäaineet). Loput ovat 
työkustannusta, lannoitusta, 
kasvinsuojelua ja kylvöjä.

satoihin kaikilla lajikkeilla, 
mutta vuonna 2013 tähkäsato 
jäi kokonaan saamatta samoil-
ta lajikkeilta. Kuiva-ainepitoi-
suuksissa ei kokeissa päästy 
tavoiteltuun 30 prosenttiin. 
Maissin viljely on siis vielä 
melko epävarmaa meidän le-
veysasteilla.

MAISSI RUOKINNASSA .Mais-
si on maailmalaajuisesti yk-
si tärkeimmistä kasvilajeista 
säilörehun tuotannossa. Ar-
vokkain osa ruokinnallisesti 
on maissin sisältämä tärkke-
lys. Maissi kannattaa korjata 
vasta noin kymmenen päivää 
ensimmäisten syyshallojen 
jälkeen. Näin kasvustoon 
ehtii kehittymään tarpeeksi 
tärkkelystä ja kuiva-ainetta. 
Yrittäjä Juha Anttila on vil-
jellyt maissia useamman vuo-
den ajan. Anttilan mukaan 
maissi on valmista korjatta-
vaksi kun tähkän katkaistua 
siitä ei tihku vettä. Silloin 
kuiva-aine on tavoiteltu yli 
30 prosenttia. Hyvässä mais-
sisäilörehussa on tärkkelystä 
30 prosenttia. Oikeaan aikaan 
korjattu maissisäilörehu on 

KESKIMÄÄRÄISESTÄ SATOTA -

SOSTA parhaimmassa neljän-
neksessä tuotetaan yli 2000 kg 
ka/ha enemmän. Heikoimpaan 
neljännekseen tulee eroa vielä 
enemmän. 

SÄILÖREHU ON LEHMÄN JA 

L IHANAUDAN PÄÄREHU. Vä-
kirehulla korjaaminen tulee 
kalliiksi

MATALAN SULAVUUDEN KOM-

PENSOIMINEN VÄKIREHUILLA 
tulee maksamaan paljon, sa-
moin huono käymislaatu ai-
heuttaa ongelmia vähäisenä 
syöntinä tai huonona kierto-
na robotilla. Tiheä ja hyvässä 
kunnossa oleva pelto tuottaa 
hyvän ja laadukkaan sadon. 
Miltä kasvustosi näyttää? 

TULE MUKAAN BM-PIENRYH-

MÄÄN  yhdessä pohtimaan 
ja siirtämään uutta tietoa 
omaan toimintaan. Tai ota 
kasvustokäynnille asiantun-
tija mukaasi.

hyvä energiarehu ja se alen-
taa maidon tuotantokustan-
nuksia, jos siitä onnistutaan 
saamaan riittävän hyvä sato. 
Käyttömäärä ruokinnassa on 
noin kolmasosa karkearehun 
kuiva-aineesta.

V I L J ELY T EKN I IKK A  ASE T TA A 

HA ASTE I TA . Maissi viihtyy 
monokulttuurissa. Hyvära-
kenteinen kivennäismaa, toi-
sin sanoen perunamaatyyppi-
nen maa, on paras. Maa tulee 
kyntää ja muokata hyvin. Esi-
merkiksi jyrsimellä saadaan 
maapartikkeleihin riittävän 
pieni murukoko. Isot maakok-
kareet haittaavat taimettumis-
ta. Kylvö tulisi ajoittaa niin, 
että keväthallan riski on pie-
ni. Maissi taimettuu hitaasti, 
joten rikkakasvien torjunta 
on tärkeää. Maissilla tulisi 
käyttää maavaikutteista rikka-
kasviainetta. Päivi Koivusalo 
Berneriltä kertoi, että nyt on 
haussa off label-lupa Stomp-
nimiselle rikka-aineelle. Mais-
si kannattaa kylvää muovin 
alle. Muovi muodostaa ikään 
kuin kasvihuoneen, jossa on 
otolliset olosuhteet maissin 

taimettumiselle. Muovi on 
biohajoavaa, joten se maa-
tuu pois maissin kehittyessä. 
Maissi tarvitsee taimettues-
saan runsaasti fosforia, jotta 
juuret kehittyisivät vahvoik-
si. Maissi käyttää myös paljon 
typpeä ja kaliumia. Sato kor-
jataan syyskuun lopun ja lo-
kakuun alun välisenä aikana. 
Maissin korjuuseen tarvitaan 
ajo- tai tarkkuussilppuri, jossa 
on maissipää ja jyvä cracker. 

Kasvusto niitetään 15–20 cm:n 
sänkeen ja silputaan lyhyeksi. 
Siilolla vielä huolellinen tiivis-
tys ja painotus, niin hyvälaa-
tuinen maissisäilörehu pääsee 
ruokinnassa oikeuksiinsa.

Kiinnostuitko  
Nurmi-pienryhmistä?

KYSY LISÄÄ
MARIA IKOLA

asiantuntija
kotieläin-, nurmituotanto, 
luomu, maitotila
040 761 9770

MARITA JÄÄSKELÄINEN

asiantuntija
kotieläin-, nurmituotanto, 
maitotilat
043 825 4860 Lähde: ProAgria lohkotietopankki

D -ARVO 620 640 660 680 700 720

VÄKIREHUA KG/LE 17 17 17 12,5 10 9

MAITOA/LE 32,9 34,0 34,9 35,1 35,0 35,1

MAITO €/60 LEHMÄ 773 799 820 824 822 824

VÄKIREHU €/60 LEHMÄ 178 178 178 131 105 94

Parhaan ja heikoimman erotus 60 lehmän karjassa (lypsyssä 50 ja 10 ummessa) 135 €/pv,  
4050 €/kk, 48 600 €/vuosi.

“Maissi on lajina sopeutunut lyhyeen 
päivään. Optimi päivän pituus on  

12 tuntia.“

NEUVO 2020- 

PALVELUSSA

 voimme käytännössä 

selvittää toimenpiteen 

soveltuvuuden juuri 

sinun tilallesi.
TIINA SOISALO

asiantuntija, kotieläin- 
tuotanto, maitotilat 

040 502 5590

VUOKKO KRAATARI 

asiantuntija, lihanauta- ja 
emolehmätuotanto 

040 169 6557

VUOKKO KRAATARI

asiantuntija 
lihanauta- ja

 emolehmätuotanto

Kuva: Petri Huttunen
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VALINTAPERUSTEISSA OLEVAT 

KUUSI KRITEERIÄ OVAT:

1.  Vaikutus tuen kohteena olevan 

yrityksen talouteen (25 %) 

2.  kilpailukykyyn (20 %) 

3.  ympäristöön (20 %) 

4.  tuotanto-olosuhteisiin (15 %) 

5.  vaikutus ohjelman muiden 

tavoitteiden toteutumiseen, 

esim. jos kyseessä on yhteis-

hanke (10 %) ja 

6.  elinkeinon merkitys kokonais-

tulonmuodostuksen kannalta 

ja tuettavan hankkeen vaiku-

tus (10 %).

ERKKI RIIHIKANGAS 

talousasiantuntija 
0400 160041

AJANKOHTAISTA AJANKOHTAISTA

– MAASEUTUOHJELMAN MU-

K A I N E N  R A H O I T U S K I I N T I Ö 

on suuruudeltaan samaa 
luokkaa kuin edellisellä oh-
jelmakaudella, kertoo yritys-
rahoituksen asiantuntija Juha 
Koski Etelä-Pohjanmaan ELY-
Keskuksesta.

– Rahoituksen hakijoita 
on tosin enemmän, koska 
hakijoina voivat olla alle 10 
työntekijää työllistävien mik-
royritysten lisäksi myös pie-
net, alle 50 hengen yritykset, 
sanoo Koski. Haku on jatkuva, 
mutta tällä kaudella rahoitus-
päätökset tehdään jaksoittain. 

– Uutta on se, että kukin ra-
hoitettava toimenpide pistey-
tetään valtakunnallisia valin-
takriteerejä käyttäen, kertoo 
Juha Koski. 

– PERUSTEENA OVAT MUUN 

MUASSA  yrityshankkeen in-
novatiivisuus, liittyminen 
laajempiin kehittämiskoko-
naisuuksiin, työllistävyys ja 
alueelliset kerrannaisvaiku-
tukset. Nyt liiketoimintasuun-
nitelma on hakijalle arvokas 
dokumentti, sillä pisteytystä 
tehdään sen pohjalta.

K ÄY T E T T Y J Ä  KO N E I TA  J A  

LAITTEITA EI ENÄÄ RAHOITETA. 

Kuitenkin rahoitusyhtiön ra-
hoittamat, osamaksukaupalla 
hankitut uudet koneet ja lait-
teet ovat nyt rahoituskelpoi-
sia.

PERU STAMISTUK I  ON UU S I 

TUKIMUOTO. Sitä voi käyttää 
yritystoiminnan käynnis-
tämiseen ja kehittämiseen 
liittyviin asiantuntijapalve-
luihin sekä muihin yrityksen 
perustamisvaiheen kustan-
nuksiin. 

YRITYSTUKI ON HARKINNAN-

VARAISTA AVUSTUSTA  ja sen 
taso vaihtelee toimenpiteit-
täin sen mukaan, onko kyse 
investoinnista vai perustami-
seen liittyvistä kustannuksis-
ta. 

YRITYSTUET KUULUVAT Man-
ner-Suomen maaseudun ke-
hittämisohjelmaan (MMM).

KYSY LISÄÄ ELY-KESKUKSESTA :

Jarmo Kallio, p. 0295 027 563, 
Reijo Kivimäki, p. 0295 027 570 
Juha Koski, p. 0295 027 574.

Maaseudun yritystukien haku käynnistyy kevään aikana. Yritystuilla kehitetään olemassa olevaa 
yritystoimintaa, synnytetään maaseudulle uutta yritystoimintaa sekä luodaan työpaikkoja.  

MAASEUDUN YRITYSTUET 
• Tukien sähköinen haku Hyrrä-järjestelmän 

kautta.
• Hakemukset pisteytetään valtakunnallisilla 

valintakriteereillä.
• Rahoituspäätökset tehdään valintajaksoittain.
• Myös pienet yritykset ovat tukikelpoisia.
• Rahoitusyhtiön rahoittamat koneet ja laitteet 

ovat tukikelpoisia.
• Käytettyjen koneiden ja laitteiden hankintaa 

ei enää tueta.
• Perustamistukea myönnetään ensisijaisesti 

aloittavan yrityksen alkuvaiheen 
kustannuksiin. 

LISÄTIETOA : mavi.fi/yritystuet, maaseutu.fi, 
www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

*)  = nuorille 10 %:n korotus 
** )= yhteishankkeissa 5 %:n korotus

AIOTKO HAKEA YRITYSTUKIA?

TILAA MEIDÄT PÄIVITTÄMÄÄN LIIKETOIMINTASUUNNITELMAA : 

JATKOSSA YRITYSTUKIHAKEMUKSET PISTEYTETÄÄN  liiketoimintasuunnitelman 
sisällön perusteella. Jos aiot hakea tukia, liiketoimintasuunnitelma on aika laittaa kuntoon. 
ProAgrian asiantuntijat ovat apuna suunnitelman päivittämisessä tai uuden suunnitelman 
teossa. 

-   ON TÄRKEÄÄ KUVATA LIIKETOIMINTASUUNNITELMAAN tarkasti yrityksen 
nykyinen  ja suunnitteilla oleva liiketoiminta,  erityisasiantuntija Kari Kallioniemi opastaa.

-   KATTAVA SUUNNITELMA EDESAUTTAA PISTEIDEN SAANTIA TUKIEN 
HAUSSA . Me ProAgrian yritysasiantuntijat olemme perehtyneet liiketoimintasuunnitte-
lutyöhön ja siihen, mitä uusi rahoituskausi liiketoimintasuunnitelmatyöltä vaatii.

KARI KALLIONIEMI

erityisasiantuntija 
yrityspalvelut  
0400 267 384

SATU KALLIONIEMI 

erityisasiantuntija
yrityspalvelut  
0400 267 384

“Hakemuksia pisteytetään jatkossa 
liiketoimintasuunnitelman mukaan.”

U usi ohjelmakausi 
käynnistyy; spv-ha-
kemuksia otetaan jo 

vastaan ja päätöksiä ruvetaan 
tekemään elokuulla. Varsi-
nainen Investointirahoitus 
avautuu toukokuun alussa, 
mutta rahoituspäätökset siir-
tyvät käytännössä syyskuulle.
 
UUDELLA KAUDELLA MUUTOKSET 

EDELLISEEN OVAT MM. :

• Maataloudesta saatavan 
yrittäjätuloraja nousee  
25 000 euroon, sama koskee 
myös nuoren viljelijän aloit-
tamisavustusta 

• Yrittäjätulorajaa ei enää 
sovelleta salaojituksessa, 
yhteiskonehankinnoissa 
sadonkorjuuseen, mehi-
läistaloudessa eikä työym-
päristöä, tuotantohygieniaa, 
eläinten hyvinvointia tai 
ympäristön tilaa edistävissä 
investoinneissa. 

• Investointirahoituksen tu-
kiraja nousee 1 500 000 € 
maatilaa kohden kol-
men verovuoden aikana. 

NUOREN V IL JEL I JÄN EHDOT 

PARANEVAT HIEMAN : 

• Aloitustuen määrä avustuk- 

sena on 35 000 euroa ja maksi-
mi lainamäärä 230 000 euroa

• Alempi aloitustuki on edel-
leen 10 000 euroa ja mak-
simi lainamäärä 150 000 
euroa; tällöin maatalouden 
yrittäjätuloraja on 15 000 
euroa; kokonaan maatalo-
udesta.

T I LOJEN  SUKUPOLVENVA IH -

DOKSIIN myönnettävä Nuoren 
viljelijän aloittamisavustus 
täytyy aina hakea luonnos-
luovutus -kirjalla. 

NUORI VILJELIJÄ INVESTOIN-

T I TUKE A  MYÖNNE T TÄE S SÄ : 
Jos hakija täyttää nuoren vilje-
lijän aloitustuen myöntämisen 
edellytykset ja jonka tilanpidon 
aloittamisesta ei ole kulunut yli 
viittä vuotta tukea haettaessa.

VALINTAPERUSTEISTA: Jatkossa 
kaikkien hakemusten täytyy 
täyttää tietyt peruskriteerit, 
että ne voidaan ottaa edes 
käsittelyyn. Lisäksi tulee ns. 
ranking-malli, eli kaikki ha-
kemukset asetetaan järjestyk-
seen - parhaat saavat rahoituk-
sen sen mukaan miten varat 
riittävät.

Investointirahoitus kaudelle 
2015–2020 avautuu

KOTIELÄINTUOTANTO : AVUSTUS %
KORKOTUKI-

LAINA - %

TUKITASO 

YHTEENSÄ

LYPSY- JA LIHAKARJA 35*) 60 45

LAMMAS - VUOHI 35*) 60 45

SIKA 30*) 65 40

HEVOSET 30 65 40

LIHASIIPIKARJA 20*) 65 30

TURKISTUOTANTO   - 65 10

KUIVAAMOT 25**) 65 35

SALAOJITUS 30 - 30

YHTEISKONEET 10 - 10

KASVIHUONEET 30*) 65 40

MUUT

KONEVARASTO 20 - 20

TUOTANTOVARASTO 30 65 40

MAATALOUSTUOTTEIDEN  
MYYNTIKUNNOSTUS

30 - 30

MAATILAN ENERGIATUOTANTO 35 - 35

TYÖYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN 30 30

YRITYSRAHOITUKSEN ASIANTUNTIJA Juha Koski ELY-keskuksesta kannustaa hakemaan rohkeasti 
yritystukia. 

YRITYSTUKIEN 
HAKU ALKAA
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HEVOSTUTKIMUSAJANKOHTAISTA

KUKA OLET? MITÄ TEET?

– Moi. Olen Juha Ylikantola. Työskentelen ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan salaojittamisen ja rakentamisen 
asiantuntijana. Koulutukseltani olen rakennusmes-
tari. Kauhavalta olen lähtöisin. Vapaa-ajallani pelaan 
lätkää. Meidän tiimissä työkave-
reitani ovat salaoja- ja mittaus-
hommissa Juha Laakso, Seppo 
Väisänen, Markku Keltto  ja 
Harri Niemi. Erkki Orrenmaa 
on jäänyt eläkkeelle porukas-
tamme ja Heimo Pirttimäki-
kin jää pian.

MIKÄ ON AJANKOHTAIS -

TA JUURI NYT SALAOJA-

PUOLELLE?

– Happamien sul-
faattimaiden sala-
ojitus puhuttaa. 
Siihen saa muuten 
isomman inves-
tointituen, 35 %, 
kuin perussala-
ojitukseen. Tu-
kien haku alkaa 
toukokuussa.

UUSI KASVO

P ystyimme kuitenkin no-
peasti tarttumaan  toi-
meen. Tilalla pihaton 

avajaisia vietettiinkin maa-
liskuun alussa. Tilalle suun-
niteltu pihatto on ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan Lähina-
vetta-konseptilla toteutettu. 
Se on projektinjohtoraken-
nuttamisen muoto, jossa 
Rakennuttamispalvelussa 
kohde suunnitellaan asia-
kaslähtöisesti ja ratkaisukes-
keisesti sekä rakentaminen 
kilpailutetaan tarkoituksen-
mukaisina osakokonaisuuk-
sina. Tavoitteena on kustan-
nus-, aikataulu-, toiminnal-
lisuus ja laatutavoitteiden  
turvaaminen limittämällä 
suunnittelua ja rakentamista 

Palaneen navetan tilalle 
UUSI PIHATTO

voimakkaasti, kilpailutta-
malla hankintoja ja säästä-
mällä organisaatiokuluissa.

LAITETOIMITTAJIEN JA TAVA -

RANTOIMITTAJIEN ASIANTUN-

TEMUS ja eri konseptimallit 
saadaan vertailtua ja valittua 
omaan tuotantoon hinta-laa-
tusuhteeltaan parhaimmat 
ratkaisut.  Tässä konseptissa 
pienempiin urakoihin jaet-
tuna kaikki yritykset voivat 
tarjota työpanostaan, jolloin 
saadaan enemmän kilpailua 
ja kustannukset pysyvät ku-
rissa. Lähinavetta-mallissa 
rakentaminen saadaan no-
peasti matkaan, kun hankin-
tapäätöksiä voidaan tehdä 
pienempinä kokonaisuuksina 

ja rakentamisen kokonaisaika-
taulu lyhenee. Mikä parasta, 
tilaajalla säilyy ohjausmah-
dollisuus ja hankintojen pää-
töksenteko koko hankkeen 
ajan. Mahdolliset muutokset 
voidaan toteuttaa joustavasti.

Onnittelumme vielä Kosolan 
tilalle uudesta pihatosta!

Pitkällä ollaan siitä lähtötilanteesta, kun sain soiton Kosolan 
tilalta viime keväänä. Tilan navetta oli tuhoutunut Kauhavan 
Ylihärmässä. Vain yksi eläin oli jäänyt eloon. Silloin tilanne 
tuntui vaikealta.  
 

PALVELUP ISTEEMME K AUHA -

VALLA ON MUUTTANUT POIS 

Y R I T TÄ J ÄO P I S TO N  T I LO I S -

TA .  Uusi palvelupisteemme 
palvelee sinua osoitteessa 
Kauppatie 115, Kauhava. 
Tiloissa oli avoimet ovet ap-
rillipäivänä. Paikalla päivän 

aikana piipahti iso kasa asi-
akkaita sekä yhteistyökump-
paneitamme. Kiitos kaikille 
kävijöille!

MIIA LENKKERI-TAMMINEN

tiedottaja
Pro-Agria Etelä-Pohjanmaa

KAUHAVAN PALVELUPISTE  
ON MUUTTANUT

KAUHAVAN PALVELUPISTEELLÄ oli avoimet ovet aprillipäivänä. 
Kuravettä ei kuitenkaan ollut tarjolla, vaan ajankohtaista 
asiaa sekä kahvia.

TIMO KORPELA

palvelupäällikkö 
040 596 4032

HEVOSTUTKIMUSNEUVO 2020

M aatilojen neuvonta-
järjestelmä Neuvo 
2020 on avautunut 

kaikkien viljelijöiden käyttöön. 
Hyödynnä Neuvo 2020 -palve-
luja määriteltyihin neuvonnan 
osa-alueisiin, joita ovat ympä-
ristö, tuotantoeläimet, kasvin-
suojelu, luomu ja energia. Käy-
tössäsi on tällä ohjelmakaudella 
3 500 euroa Neuvo-palveluihin. 
Palvelusta maksat vain alv:n.  
Palvelun kautta ProAgrialta 
saat varmuutta oikeellisuu-
desta ja vähemmän huolia, 

KÄYTÖSSÄSI ON 3500 EUROA!
Hyödynnä Neuvo 2020-palvelut

TILAA NEUVO 2020-PALVELUT MEILTÄ

selvityksiä ja kartoituksia var-
mojen valintojen pohjaksi ja 
hyviä käytäntöjä sekä vinkke-
jä pienryhmistä. Hyödynnä 
rahanarvoista neuvontaa ha-
luamastasi aihealueesta omi-
en tarpeittesi ja lähtökohtiesi 
mukaan.

PALVELUA TARJOAVAT PRO -

AGRIAN ASIANTUNTIJAT ovat 
Maaseutuviraston koulut-
tamia ja hyväksymiä. Pal-
velua asiakkaalle rahoittaa 
Maaseuturahasto.

FAKTAA NEUVO 2020 -PALVELUSTA
• Viljelijälle ei koidu neuvonnan käytöstä mitään lisätyötä, sillä ProAgria hoitaa 

kaiken neuvontapalvelun käyttöön liittyvän paperityön hallinnon kanssa.
• Neuvo- järjestelmän kautta ei voida tehdä esimerkiksi talousneuvontaa, 

veroneuvontaa, sukupolvenvaihdosneuvontaa tai maatilojen yhtiöittämiseen 
liittyvä neuvontaa, koska ne eivät sisälly Neuvon osa-alueisiin.

• Neuvo-järjestelmän kautta ei voida tehdä myöskään palveluja, jotka on 
laskettu korvauksen piiriin muissa järjestelmissä. Tällaisia ovat esimerkiksi 
viljelysuunnitelma, viljelykiertosuunnitelma ja viljavuusnäytteiden otto, jotka 
ovat jo huomioitu ympäristökorvauksessa.

• Monia viljelysuunnittelua tukevia asioita voidaan kuitenkin tehdä Neuvo-
palveluna, esimerkiksi ravinnetaselaskentaa, kasvinsuojelun suunnittelua, 
lannan käytön ja ravinteiden hyödyntämisen tehostamiseen liittyvää 
neuvontaa tai maan rakenteen arviointia.

• Samalla tilakäynnillä voidaan antaa neuvontaa useasta Neuvon osiosta ja 
tilalla voi olla yhtä aikaa useampia asiantuntijoita. Neuvontaa voidaan antaa 
myös ryhmälle, jossa on enintään 10 henkilöä. Samalla tilalle voidaan antaa 
samasta Neuvon osiosta useamman kerran palveluja.

JUHA -MATTI TOPPARI

asiantuntija
043 825 2806
neuvo2020.ep@proagria.fii 

KYSY LISÄÄ:

ASIANTUNTIJA PUHELIN TOMIALA

Ala-Luukko Kaija 040 832 3521  

Alanco Milla 040 7060 558 

Asunmaa Riikka 040 534 9337 

Hakomäki Sini 043 825 0526  

Hongisto Saila 0400 497 516    

Ikola Maria 040 761 9770     

Ilomäki Merja vanhempainvapaalla 

Jaakkola Anna-Kaisa 040 525 0375  

Jääskeläinen Marita 043 8254860   

Kananoja Arja 040 507 0475     

Kivisaari Hannu 0400 798 580  

Korpivaara Nanne 040 161 2552 

Kraatari Mikko 040 137 3599  

Kraatari Vuokko 040 169 6557   

Kujala Arja 040 759 8618 

Leskinen Ulla Maija 040 504 5591    

Luikku Niko 0400 297 245   

Luokkakallio Jari 0400 297 235   

Luoma Markus 0400 180 071  

Lämpsä Jarmo 040 126 3481  

Mattila-Löppönen Kirsi 040 594 5745   

Minni Marianne 040 528 4582 

ASIANTUNTIJA PUHELIN TOIMIALA

Mäenpää Mika 040 528 7922 

Mäkelä Juha 0400 267 535  

Mäkinen Jari 040 510 2795  

Mäntyharju Johanna 040 512 1901    

Niemelä Harri 040 544 4510 

Niemi Janne 0400 422 765   

Niinistö Anne 043 825 0522 

Onkamo-Hill Teija 040 481 3818  

Perasto Seija 043 824 8030 

Perälä Marja-Leena 0400 166 200    

Pietilä Mirva 043 825 0524 

Raatikainen Arja 050 377 9530  

Rahko Juhani 043 825 0103  

Sillanpää Satu 040 672 4567 

Soisalo Tiina 040 502 5590 

Tanner-Koopmans  Urpu vanhempainvapaalla     

Turpeinen Marika 043 825 2410 

Tuomela Toni 040 686 0559   

Tuomisto Pekka 0400 891 889  

Vallinhovi Sari 0400 764 217   

Vihlman Katariina 040 582 6775  

Yli-Rahnasto Auli 040 5262 467   

Yli-Hukkala Seija 040 5802 258  

 YMPÄRISTÖ  LUOMUKOTIELÄIN  LUOMUKASVI  TERVEYDENHUOLTO -

SUUNNITELMA
 TUOTANTOELÄIN KASVINSUOJELU  ENERGIA

KOSOLAN TILAN VÄKI oli yhtä hymyä avajaispäivänä. 

– VIELÄ EHTII . Asiakkaat ovat ymmällään tukijärjestelmän uu-
distuksista. Antamalla täytön ProAgria Etelä-Pohjanmaan kou-
lutetuille ja vastuuvakuutetuille asiantuntijoille, varmistaa par-
haiten täysimääräiset tuet, kertoo ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
asiantuntija Juha-Matti Toppari. Asiantuntijoidemme yhteys-
tiedot ovat takakannessa.

KYSYIMME: Vieläkö voi 
tilata tukihakemusten täytön?
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HEVOSTUTKIMUSLAIDUNTAMINEN

M o n i p u o l i n e n 
laidunsiemen-
seos. Viime ke-
sän kuivuus toi 

haasteensa monessa paikkaa 
laitumien kasvulle. Monipuo-
linen laidunsiemenseos tuo 
viljelyvarmuutta haastavissa 
olosuhteissa. Monipuolinen 
seos kannattaa koostaa 5 – 6 eri 
lajista. Se voi koostua timoteis-
ta, nurminadasta, englannin-
raiheinästä, niittynurmikasta 
ja valko- sekä alsikeapilasta. 
Silloin kasvilajit täydentävät 
toisiaan ja seoksesta löytyy 
maittavia, talvenkestäviä, jäl-
kikasvukykyisiä, tallauksen-
kestäviä, syväjuurisempia sekä 
biologista typensidontaa hyö-
dyntäviä lajeja. Lajikevalinta 
korostuu erityisesti timotein 
osalta, laitumiin on valittava 
jälkikasvukykyisiä useaan niit-
toon sopivia lajikkeita.

Y K S I V U OT I S E T  K A S V I L A J I T 

Laidunnuksessa kannattaa 

LAIDUNKAUSI LÄHESTYY
Laidunnuksen tehokkaalla toteutuksella on mahdollista 
saada lisäsäästöjä lypsykarjatiloille. Avainasemassa on 
pohtia laidunsiemenseoksien monipuolisuutta sekä kiinnittää 
huomiota laidunnuksen aloitusajankohtaan keväällä sekä 
laidunkierron toteutukseen kesän mittaan.

MUISTA JALKAUTUA

laitumelle ja tarkastella

kasvustoa.

ottaa huomioon yksivuotis-
ten kasvilajien mahdollisuus. 
Yksivuotisia laitumia hyö-
dynnettiin neljänneksellä 
lypsykarjatiloista. Ne tuotta-
vat satoa myöhemmin kesällä 
kun monivuotisten kasvien 
sadontuottokyky alenee. Syö-
tettäessä yksivuotisia laitumia 
syksyllä ehkäistään monivuo-
tisten laitumien tallautumista. 
Yksivuotinen monipuolinen 
seos voi sisältää esimerkiksi 
ohraa, italianraiheinää ja re-
hu- sekä ruisvirnaa.

JALKAUDU LAITUMILLE

Keväällä on hyvä jalkautua lai-
tumille ja tarkastella esiintyy-
kö kasvustoissa aukkoisuutta. 
Silloin kannattaa ryhtyä täy-
dennyskylvöön, muuten rik-
kakasveilla on mahdollisuus 
vallata alaa. Laitumet ovat ko-
etuksella useiden syöttökerto-
jen vuoksi ja täydennyskylvön 
merkitys kasvaa varsinkin 
jos satovuosia on yli kolme. 

Neljänneksellä viljelykierto 
oli kolme satovuotta, lopuilla 
pidempi

JOTTA HYVÄ SATO SAADAAN 

HYÖDYNNETTYÄ LAIDUNKAU-

DEN AIKANA , on laidunnus 
aloitettava aikaisin kasvuston 
ollessa noin 10 – 15 cm korke-
aa. Aikainen aloitus helpottaa 
koko kesän laidunkierron jär-
jestämistä. Silloin saadaan 
hyödynnettyä alkukesän no-
pea nurmen kasvu ja vältytään 
suurilta tallaustappioilta. Ke-
sän mittaan on hyvä tarkkailla 
laitumien kasvua. Jos nurmen 
kasvu ehtyy, on parempi siir-
tyä osa-aikaiseen laidunnuk-
seen kuin syöttää laidunta 
liian tarkkaan. Lisäruokintaan 
varautuminen ajoissa helpot-
tuu kun havainnoidaan syöt-
töön tulevia alueita.

PROAGRIA MAITO

NYRKKISÄÄNNÖT 
LAIDUNKIERTOON

• Aloitus kun laidunnurmi n. 10 – 15 cm
• Laidunasteen nurmen tavoitekorkeus syöttöön 

tulevalta alalta n. 25 – 40 cm, satotaso  
2500 – 3500 kg ka/ha (näin vältytään suurilta 
tallaustappioilta). Mittakehikosta apua 
satotason arviointiin.

• Puhdistusniitot heti syötön jälkeen kun 
korsiintunutta kasvustoa esiintyy.

• Laitumen jälkikasvukyky heikkenee jos se 
syötetään reilusti alle 10 cm:iin. 

• Lehmä syö laidunnurmea tunnissa noin 1 kg 
ka kun laidunta on riittävästi tarjolla.

• Korjuuaikanäyte kivennäisanalyysillä tarjoaa 
tietoa ravintoarvoista sekä lehmien että 
nurmen kannalta.

• Matka juomavesipisteelle mieluiten alle 250 m, 
painevesijärjestelmä helpottaa isojen karjojen 
työmäärää. 

LÄHDE : Kohijoki, P. 2014. Lypsylehmien 
laiduntamiskäytäntöjen edistäminen 
ProAgria Länsi-Suomen alueella. Hämeen 
ammattikorkeakoulu. Maaseutuelinkeinojen 
koulutusohjelma. Opinnäytetyö. Nähtävissä 
osoitteessa: www.theseus.fi/bitstream/
handle/10024/81905/kohijoki_paula.pdf?sequence=1

TUOTOSSEURANTA

AULI 

YLI-RAHNASTO 

Suupohja 
040 526 2467

MARIANNE 

MINNI

Seinäjoen seutu,
Kyrönmaat 
040 528 4582

PÄIVI PALONEVA

Järviseutu ja 
kuusiokunnat
043 825 6327

TIINA LAMPEN 

teknikkopalvelut
koko maakunnan 
alueella, AMS-tilat
043 825 2408

MIRVA 

PIETILÄ 

Evijärvi ja  
Kauhava 
043 825 0524

TEIJA ONKAMO-HILL  

Jalasjärvi, Kurikka, 
ja Seinäjoen seutu, 
Maitomittareiden 
testaus ja AMS -tilat 
040 481 3818

TUOTOSSEURANNASTA VASTAAVAT: 
Tuotosseurantaa toteuttaa meillä: 

PARI SANAA TUOTOSSEURANNASTA

T uotosseurannan uu-
distuksessa on päästy 
hyvin vauhtiin. Uu-

distus ei aina mene heti kuin 
strömsössä, mutta pienten 
korjausliikkeiden jälkeen on 
saatu käyttöön entistä ehompi 
ja nykyaikaisempi järjestelmä. 
Alun vaikeuksien jälkeen tie-
donsiirto lypsyroboteista toi-
mii aivan hyvin. Asiakkaan 
kannattaa lukea ohjeet kunnol-
la, se helpottaa huomattavasti 
tekemistä. Jos ja kun ongel-
mia ilmenee, kannattaa soit-
taa heti asiantuntijalle, eikä 
menettää turhaan hermojaan. 

TUOTOSSEURANNAN TEKEMI -

NEN ON KESKITETTY KUUDEL-

LE  AS IANTUNTI JALLE ,  joista 
yksi on erikoistunut robot-
tilypsyyn. Vapun jälkeen on 
käytössä näytteistä otettava 
tiineystarkastus, myöhem-
min on suunnitteilla muita-
kin analyysejä muun muassa 
ketoaineanalyysi. Uusien 
analyysien tekeminen vaatii 
viivakoodilliset, uudistetut 
näytepikarit ja niihin liittyen 
uuden EMM-linkin korvaa-
van  näytelinkin. Asiantunti-
jamme opastavat mielellään 
ohjelman asentamisessa, pul-
lojen käyttöönotossa ja tieto-
jen lähettämisessä. Halutessa-
si teemme myös mittalypsyn 

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

YKSI OSOITE KAIKILLE NÄYTTEILLE!

• varmista maaperän multavuus tilaamalla hehkutushäviö
• uusi lanta-analyysi sisältää fosforimäärityksen
• rehuista enemmän tietoa laajalla NIR-rehuanalyysillä
• kasvianalyysillä varmistat hyvän sadon

Parhailla  
analyyseilla  
paras sato

Uudet hinnat, parempi palvelu,
nopeat tulosten toimitusajat ja

sähköiset palvelut: Tilaus- ja Tuloslaari 

puolestasi niin lypsyrobotilla 
kuin pihatossa tai parsinave-
tassa. Tarkoitus on tuottaa 

entistä oikeampaa ja hyödyl-
lisempää tietoa maitotilan 
johtamiseen.

"Asiantuntijamme opastavat  
mielellään ohjelman asentamisessa, 

pullojen käyttöönotossa ja  
tietojen lähettämisessä."
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MUUTOSTEN

J atkossa eri tukien monet yksi-
tyiskohdat poikkeavat aiem-
masta.  Neuvo 2020 –neuvon-
tajärjestelmä on viljelijälle vä-
line, joka tukee tukiviidakossa 
selviytymistä. Lue Neuvosta 
lisää sivulta 9. Neuvo-järjestel-

män mukainen neuvonta maksaa viljelijälle vain 
arvonlisäveron verran. 

ÖLJYKASVIT VAIHTOEHTONA

Tulevan kesän viljelyitä on lähdettävä suunnittele-
maan siitä lähtökohdasta, että vilja on samanhin-
taista kuin tällä hetkellä. Markkinoilla ei ole näh-
tävissä mitään suuria hintamuutoksia suuntaan 
eikä toiseen. Tulevan satokauden säätilat voivat 
tietenkin vaikuttaa viljan hintaan. 

NYKYÄÄN VILJELYSUUNNITTELUN OLEELLINEN OSA 
on tuotantokustannusten selvittäminen. Silloin 

omia viljelypäätöksiään pystyy sopeuttamaan 
vallitsevaan markkinatilanteeseen sekä mietti-
mään tulevan sadon markkinointia ennen kuin 
siementäkään on kylvetty. Koko 2000-luvun 
öljykasvien kannattavuus on ollut perinteisiä 
viljojamme paremmalla tasolla. Öljykasvit kan-
nattaakin pitää mukana tilan viljelykierrossa.

KUSTANNUSTEN TUNTEMINEN ON TÄRKEÄÄ 

MYÖS SIKSI ,  että tällöin voit tehdä faktoihin 
perustuvat viljelypäätökset. Eri viljalajien tuo-
tantokustannukset vaihtelevat ja tilakohtaisia 
kasvien pinta-aloja kannattaa suhteuttaa odotet-
tavissa oleviin tuottoihin. Toisin sanoen viljele 
itsellesi kannattavinta kasvia. 

I T SEÄÄN E I  KU IT ENK A AN K ANNATA ”SÄÄS -

TÄÄ” HENGILTÄ VÄÄRÄSSÄ PAIKASSA.  ProAg-
rian lohkotietopankin taloustietoaineistoissa 
on huomattavissa yksi nyrkkisääntö. Mitä 

korkeammat muuttuvat kustannukset, sitä suu-
rempi sato ja parempi kate. Toisin sanoen tuo-
tantopanoksiin käytetty panostus on tullut ta-
kaisin suuremman ja parempilaatuisen sadon 
muodossa. Kustannuspuolella kannattaakin 
kiinnittää huomiota kone- ja rakennusinves-
tointeihin sekä pellon vuokra- ja ostohintoihin. 
Nuo kustannukset ovat yleisemmin viljantuo-
tannon kannattavuuden koetinkivi.

Uusi ohjelmakausi käynnistyi vuoden vaihteessa. Tulevan vuoden viljelysuunnitelmia laaditaan  
hämmentyneissä ja epätietoisissa merkeissä. Näillä pelimerkeillä mennään vuoteen 2020 asti.  

Yksi on kuitenkin varmaa. Tänäkin vuonna kylvetään ja satoa korjataan. 

SUURET EROT VILJOJEN 
TUOTANTOKUSTANNUKSISSA

K asvilajikohtaiset tulokset 
perustuvat tiloilla teh-
tyihin tuotantokustan-

nuslaskelmiin, joita on tehty 
koko maassa. Nämä tuotanto-
kustannuslaskelmat on koottu 
ProAgrian lohkotietopankkiin. 

PARAS TULOS

Lohkotietopankin keskiarvotulos-
ten mukaan vuonna 2014 rukiin 
ja rypsin viljelyssä saatiin paras 
tulos. Rukiilla nettovoittoa syntyi 
174 euroa/hehtaari. Rypsillä net-
tovoitto jäi nollaan eli voittoa ei 
syntynyt, mutta kaikki kustannukset saatiin ka-
tettua. Muilla viljoilla nettovoitto painui tappi-
olle. Vuoteen 2013 verrattuna kaikkien muiden 
paitsi rukiin tulos heikkeni. Suurimpana syynä 
tähän on tuottajahinnoissa tapahtunut lasku se-
kä edellisvuotta alhaisempi satotaso. Rukiin pa-
rantunutta tulosta selittää edellisvuotta selvästi 
korkeampi satotaso sekä parempi tuottajahinta.

SUURET EROT

Tilojen välillä löytyy kuitenkin suuria eroja. Pa-
ras neljännes on tehnyt nettovoittoa joka kasvi-
lajilla nykyisessäkin markkinatilanteessa. 
Parhaan tuloksen tehneillä tiloilla 
on ollut korkeampi satota-
so ja sadon laatu on 
ollut hyvä. 

KASVUSTOKÄYNNEILLÄ 
TARKENNETAAN SUUNNITELMIA

MITÄ TEIDÄN TILAN PELLOILLA TEHDÄÄN TULEVANA KAUTENA? Kaikki mitä 
pellolla tehdään vaikuttaa seuraavan vuoden tilanteeseen joko positiivisesti 
tai negatiivisesti. Jos jo nyt saadaan määrällisesti hyviä satoja, niin nykyisillä 
suunnittelu- ja toteutustoimenpiteillä on tärkeää varmistaa, että näin on myös 
tulevaisuudessa. Tavoitteena on päästä yksittäisen vuoden viljelysuunnittelusta 
pidemmän aikavälin viljelykierron suunnitteluun. Viljelyn suunnittelun tavoit-
teena on määrällisesti ja laadullisesti hyvän sadon tuottaminen. Viljelyn suun-
nitteluun on olennaista yhdistää kasvinsuojelusuunnitelma joka ottaa huomioon 
mahdolliset peräkkäiskäytön rajoitukset, integroidun kasvinsuojelun vaatimuk-
set ja vesistörajoitukset uusilla vuoden 2015 alussa voimaan tulevilla suojaetäi-
syyksillä ja suutinvaatimuksilla.

KASVUSTOKÄYNNEILLÄ VOIDAAN TARKENTAA kasvinsuojelusuunnitelmaa toteu-
tuneen orastiheyden, rikkakasvien määrän ja lajien sekä tautitilanteen mukaan. 
Rikat ja taudit eivät näy ohiajavan auton ikkunaan orasvaiheessa, eikä myöhem-
minkään vaan niiden määrä ja laatu selviää parhaiten pellolla. Pellolla voidaan 
arvioida myös suunnitelman onnistumista. Kasvustokäynti on myös oikea aika 
aloittaa seuraavan vuoden alustava suunnittelu, jolloin voidaan kartoittaa kal-
kitus-, hivenravinne- ja muut perusparannustarpeet ja kohdentaa ne oikeille 
lohkoille. Tarkoituksena on parantaa pellon sadontuottokykyä pitemmällä ai-
kavälillä. 

Viime vuosi oli kasvintuotannossa haasteellinen. Tuottajahinnat laskivat ja kustannukset pysyivät 
korkealla tasolla. Monella tilalla myös satotasot jäivät totuttuja satotasoja alhaisemmiksi. Nämä kaikki 
heijastuivat kasvintuotannon taloudellisiin tuloksiin.  

HENRI HONKALA 

palvelupäällikkö
040 827 7100

KAIJA ALA-LUUKKO

asiantuntija
talous

040 832 3521

MIKKO KRAATARI

asiantuntija
kasvintuotanto
040 137 3599

Myös tuottajahinta on ollut parempi. Muuttu-
vissa kustannuksissa ei parhaan neljänneksen 
tiloissa ollut eroa muihin tiloihin, osalla on jopa 
keskiarvoa korkeammat muuttuvat kustannuk-
set. Suurin ero tilojen välisissä tuotantokustan-
nuksissa tulee kiinteistä kustannuksista.  Paras-
ta tulosta tehneillä tiloilla on ollut tilakokoon 
nähden oikein mitoitettu konekalusto sekä koh-
tuulliset pellon vuokrat. 

OMAN TILASI KUSTANNUSRAKENNETTA  ja ke-
hittämiskohteita voit tarkastella ProAgria Etelä-
Pohjanmaa asiantuntijan kanssa. Myös tulevia 

investointeja suunnitellessa kan-
nattaa ottaa huomioon niiden vai-
kutukset tilan kannattavuuteen. 
Tarkastelu on helppoa olemassa 
olevan tuotantokustannuslaskel-
man pohjalta. 

TIEDOKSI : 

Tuotantokustannuslaskelmissa 
on laskettu kasvilajikohtaises-
ti nettovoitto hehtaaria kohden. 
Nettovoitto lasketaan siten, että 
tuotoista vähennetään muuttuvat 
kustannukset, oman työn ja osto-
työn kustannus ja kiinteät kustan-

nukset. Kiinteissä kustannuksissa on huomioitu 
koneiden ja rakennusten korko ja kunnossapito. 
Peltojen osalta on huomioitu peltoon sijoitetul-
le pääomalle korko, ojituksen korko ja kunnos-
sapito sekä pellon vuokra. Nettovoiton ollessa 
vähintään nolla, on kaikki kustannukset saatu 
katettua, sijoitetulle pääomalle on saatu tuotto 
sekä omalle työlle palkka.

VUOSI 2015

ÖLJYKASVIT OVAT olleet kannattava vaihtoehto vuosina 2013 ja 2014. 

2013 2014
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HYVINVOINTI HYVINVOINTI

H 
y v i n v o i n t i i n 
p a n o s t a m i n e n 
kannattaa myös 
taloudellisesti . 

Esimerkiksi lehmät makaavat 
jopa 14 tuntia vuorokaudessa, 
jos niillä on siihen mahdolli-
suus. Makuulla ollessaan ne 
märehtivät enemmän ja uta-
reen verenkierto paranee. 
Maitotuotos nousee, kunhan 
riittävästä rehun saannista 
huolehditaan. Samoin vasikat 
kasvavat nukkuessaan, mihin 
niitä houkuttavat hyvät olot ja 
täysi maha. Puhdas ja hyvin 
ilmastoitu rakennus vähen-
tää eläinten sairastumisris-
kiä, mikä vähentää kuluja ja 
huolta. 

TUOTANTOPANOKSET.  Vesi 
ja ilma ovat edullisimpia 

PANOSTA HYVINVOINTIIN, 
hyödy taloudellisesti
Kuluva vuosi on hyvinvoinnin teemavuosi.  Huomion kohteena on sekä lehmien ja lihanautojen että 
yrittäjien hyvinvointi. Kulkevathan eläinten ja ihmisten hyvinvointi käsi kädessä. 

tuotantopanoksia maidontuo-
tannossa. Maidosta yli 85 % 
on vettä, joten toteutunut ve-
den juonti määrittää tuotos-
ta ja syöntiä voimakkaasti.  
Ulkoilman tasoinen raikas 
ilma puolestaan pitää rehut 

maittavina ja rehun syöjät 
aktiivisina syömään.

LÄHELTÄ JA HELPOSTI .  Leh-
mät juovat vettä noin 10 – 15 
kertaa päivässä ja noin 10 
litraa kerrallaan.  Kuumana 

kesäpäivänä tuotannon huip-
puvaiheessa oleva lehmä voi 
juoda yli 200 litraa päivän ai-
kana. Normaalisti lehmä juo 
noin 20 litraa minuutissa ja 
mieluiten siten, että voi upot-
taa turpansa veteen.  

VERHOSEINÄISESSÄ 

pihatossa raikasta  

ilmaa riittää. Jo noin  

20 °C lämpötila  

heikentää syöntiä ja  

laskee maitotuotosta.

RAIK AS I LMA .  Hyvä raikas 
ilma ja tehokas ilmanvaihto 
ovat tärkeitä muulloinkin 
kuin lämpimänä vuoden ai-
kana. Hengitys on lehmän 
tehokkain keino poistaa yli-
määräistä lämpöä elimistös-
tään.  Samalla navettailmaan 
tulee kosteutta, mikä on il-
manvaihdon avulla poistet-
tava. Mitä enemmän lehmä 
tuottaa maitoa, sen enemmän 
se syö ja sen enemmän pötsi 
ja muu elimistö tuottaa läm-
pöä. Selvän lämpöstressin 
voit havaita normaalia no-
peammin hengittävistä leh-
mistä.  Lehmä nauttii raik-
kaasta ilmasta ja pihatoissa 
se hakeutuu avointen ovien 
tai luukkujen äärelle, jos na-
vettailma on huonoa tai liian 
lämmintä.

JUOMAVESI MINIMI
SUOSITUS  
LYPSYLEHMILLE

VEDEN LÄMPÖTILA 15-20°C

VIRTAUS 10 l / min 15-20 l / min

KUPPEJA (HALKAISIJA YLI 
30 CM) 

1 kpl / 6 lehmää 1 kpl / 4 lehmää

VESIALTAAN TILAVUUS 200 ± 50 l

VESIALTAIDEN MÄÄRÄ > 10 cm / lehmä < 20 lehmää / allas

LÄHDE : Lypsykarjapihaton toiminnalliset mitoitusvaihtoehdot. MTT:n selvityksiä 137.  
Kivinen ym. 2007

IRENE MÄKINEN

ProAgria Keski-Suomi

VARMISTA SEURAAVAT ASIAT:
• Tuleeko juomakuppeihin vettä riittävällä nopeudella 

ja riittääkö paine putkistossa?
• Onko juoma-altaita tai kuppeja riittävästi ja eri 

puolilla navettaa?
• Onko vesi hyvää eli eläimet juovat vettä empimättä?
• Ovatko vesialtaat ja kupit puhtaita? Voisitko itse 

juoda niistä?
• Onko pihaton käytävillä ja juoma-altaiden edessä 

riittävästi tilaa, jotta hiehot ja arat lehmät pääsevät 
varmasti halunsa mukaan juomaan?

• Onko laiduntavien lehmien vesihuolto riittävä?

LEHMÄ SUOSII ENEMMÄN VII -

LEÄÄ KUIN LÄMMINTÄ ILMAA. 
Jo noin 20 °C lämmöstä alkaen 
lehmä alkaa kuluttaa energiaa 
elimistönsä viilentämiseen. Sa-
malla sen syönti ja aktiivisuus 
vähenevät, jolloin myös mai-
dontuotanto vähenee.  Helppo 
ja runsas vedensaanti auttaa 
elimistön viilentämisessä ja 
lämmön haittojen ennaltaehkäi-
syssä.  Samoin ilman liikkeelle 
saanti navetassa erilaisten tuu-
lettimien avulla helpottaa eli-
mistön lämpötilan tasapainotta-
mista. Kaikki seinämät navetan 
sisällä heikentävät ilman vaih-
tumista lehmän turvan tasolla. 
Ilmanvaihdolla poistetaan myös 

lantakaasuja navettailmasta ja 
varmistetaan rehujen säilymis-
tä hyvän hajuisina ja makuisina 
ruokintapöydällä.

 
PIENELIÖT KURI IN .  Pieneliöt 
lisääntyvät nopeasti kosteas-
sa ja lämpimässä ympäristös-
sä. Kun navetan ilmanvaihto 
toimii ja liika kosteus saadaan 
pois, pysyvät makuuparret ja 
pihaton käytävät kuivempi-
na ja tautiriskit vähenevät. 
Raittiilla ja riittävän kuivalla 
ilmalla on mm. maidon solu-
pitosuutta ja utaretulehduksia 
ennaltaehkäisevä vaikutus.

TUOTOSSEURANTA 
entisen maidontuottajan silmin

E ntisenä maidontuot-
tajana tunnen maito-
tilan arjen. Nyt takana 

on puoli vuotta tuotosseu-
rantaa ProAgrian asiantunti-
jan roolissa. Tuotosseuranta 
uudistui vuoden vaihtuessa, 
työtä pilkottiin osiin, vastuu-
alueita jaettiin. Voit tuottaja-
na tehdä kaiken melkein kuin 
ennenkin, saat käyttää tarra-
pulloja, voit ottaa suhteellisia 
näytteitä. Voit mittailla maito-
ja joka toinen kuukausi, mutta 
kuudet näytteet kun saat val-
miiksi, olet tehnyt riittävästi.

YKSI ASIA KUITENKIN SÄILYY 

TUOTOSSEURANNASSA ,  mai-
don mittaus. Lehmän tuot-
tamaan maitomäärään pe-
rustuu kannattavuus tai kan-
nattamattomuus. Me voimme 

tuotannon ohjaksella auttaa 
onnistumaan. Asettamalla 
tavoitteet itsellesi, voit uudis-
tuneessa kausiraportissa seu-
rata onnistumisia. 

MEIDÄN MOLEMPIEN T YÖN 

SUUNTAA NEUVOO KAUSIRA -

PORTTI .  Sinä olet tehnyt sen 
eteen pitkään työtä. Minä 
tulkitsen siitä poikimaväliä, 
siemennyksiä, keskipoikima-
kertaa ja hiehojen keskipoiki-
maikää. Tilan navetalla kier-
täessä kausiraportti nopeasti 
todentuu.
 
JOS HALUAT TUOTOSSEURAN-

NASTA JOTAIN UUTTA, vaihda 
käyttöön viivakoodipullot. 
Meidän tuotosseurannan 
teknikot asentavat sinul-
le linkin, ja voit lukea tilalla 

viivakoodipullot. Vapun jäl-
keen maitonäytteistä voidaan 
lisämäärityksenä tulkita var-
haistiineyksiä. Mietihän mil-
lainen etu, 28 vuorokautta 
siemennyksestä, ja helppous 
verrattuna ultraäänitutki-
mukseen. Täyden hyödyn saat 
ottamalla maitonäytteet joka 
kuukausi. 

NY T KUN LOMAKAUSI  TAAS 

LÄHESTYY KEVÄTTÖIDEN JÄL-

KEEN, muistutan: Muista lo-
mailla riittävästi, ja riittävän 
kaukana kotoa. Jokainen an-
saitsee samanlaisen Simon, 
kuin minulla oli lomapäiviä 
varmistamassa.

LUE LISÄÄ Päivin ajatuksia ko-
tisivuiltamme: www.proagria.
fi/ep/ajankohtaista. 

PUHEENVUORO - ITUA 2/2015

PÄIVI PALONEVA

asiantuntija, maitotilat

SAIRAUDEN TAI TAPATURMAN SATTUESSA, SOITA

LähiTapiolan henkilövakuutusasiakkaana voit soittaa maksutta TerveysHelppiin, 

jossa Lääkärikeskus Dextran ammattilaiset tarjoavat apua kaikenlaisiin 

vaivoihin flunssasta luunmurtumiin, kaikkialla Suomessa. 

Tarvittaessa saat heti ajan erikoislääkärille ja korvausasiasi 

vireille. Kuntoudut nopeammin, kun hoito 

hoidetaan alusta asti oikein. 

lahitapiola.fi/terveyshelppi

Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola alueyhtiöt ja Dextra.

Sanomalehti versio

PARANET  
PIAN"Ovatko vesialtaat ja kupit puhtaita? 

Voisitko itse juoda niistä?"



16 ProAgria Etelä-Pohjanmaa itua  2 • 2015 17

HEVOSTUTKIMUSMITEN MUUALLA?

T ämän testin tekeminen 
on myös hygieenisem-
pää. Kun maitonäyte 

on valmiiksi otettu tuotos-
seurantaa varten, ei tiineyden 
toteamiseen tarvita lisätyö-
tä tilalla ollenkaan. Palvelu 
on saatavissa Valiolaisille 
tiloille huhtikuusta lähtien. 
Tiineystestin edellytyksenä 
on vähintään 28 vrk:n tiineys 
ja 60 vrk edellisestä poikimi-
sesta. Testissä tutkitaan tiiney-
teen liittyviä glykoproteiineja, 
joita tuotetaan istukassa sekä 
emän että sikiön puoleisissa 
osissa. Nämä glykoproteiinit 
ilmaantuvat verenkiertoon, ja 
sitä kautta myös maitoon kun 
istukka muodostuu alkion 
kiinnittyessä kohdun seinä-
mään. Testi antaa tulokseksi 
glykoproteiinin määrästä riip-
puen tiine, tyhjä tai tarkistet-
tava.

ONKO TI INEYSTESTI  LUOTET -

TAVA? Testiä pidetään hyvin 
luotettavana, mutta testin 
oikean tuloksen kannalta on 
hyvin tärkeää, että oikeassa 
pullossa on vain oikean leh-
män maitoa. Toisen lehmän 
maidon osittainenkin joutu-
minen väärään viivakoodipul-
loon voi aiheuttaa väärän tu-
loksen. Näytteenottolaitteiden 
ja näytteiden ottajien toiminta 
pitää siis pitää olla kunnossa. 
Toinen tilanne, milloin voi 
saada väärän positiivisen 
tiineystuloksen, liittyy luo-
miseen.  Koska testi mittaa 
istukan tuottamaa glykopro-
teiinia maidosta, ei se häviä 
heti lehmän elimistöstä eikä 
siten maidostakaan, kun eläin 
luo sikiön tai sikiö muumioi-
tuu.  Luomisen jälkeen testi 
voi antaa siis vielä positiivi-
sen tuloksen useita päiviä, 
koska istukan tuottamia gly-
koproteiineja on eläimen 

verenkierrossa jäljellä. Tämän vuok-
si edellisestä poikimisesta pitää olla 
kulunut yli 60 vrk, jotta edellisen tii-
neyden aikaiset glykoproteiinit eivät 
häiritse määritystä.

YHDISTETTÄVISSÄ TILAN MUIHIN TII -

NEYSTARKASTUSKÄYTÄNTÖIHIN.  Par-
haimman hyödyn maidosta tehtävästä 
tiineystestistä saa, jos ottaa maitonäyt-
teet usein, esimerkiksi neljän viikon 
välein.  Jos tilalla epäillään tapahtu-
van usein varhaisluomisia, silloin voi 
olla järkevämpää käyttää varhaistii-
neystarkastukseen eläinlääkärin teke-
mää ultraäänitutkimusta, joka voidaan 
suorittaa jo 24-28 vrk siemennyksestä. 
Ultrauksella voidaan nähdä mahdolli-
set luomiset, hedelmällisyyshäiriöt tai 
muut kohdun muutokset. 

VARHA ISEN  T I INE YSTARK IS TUKSEN 

TEKEMINEN ON KANNATTAVAA, kos-
ka sillä päästään kiinni hedelmälli-
syysongelmiin jos niitä on. Lehmällä 
luomisen riski on suurin tiineyden 
alkuvaiheessa. Tämä vuoksi jokaisel-
le lehmälle olisi hyvä tehdä tiineys-
tarkastus kahdesti, kerran varhais-
tiineydessä ja kerran 2,5 kuukauden 
tiineydestä eteenpäin, viimeistään 
kuitenkin umpeen panoa harkitta-
essa. Joillakin tiloilla molemmat 
tarkistukset voidaan tehdä tiineys-
testillä tai korvaamalla toinen eläin-
lääkärin tai seminologin tekemä 
tutkimus tiineystestillä riippuen ti-
lan käytännöistä ja hedelmällisyys- 
tilanteesta.

Voit lähettää lisää kysymyksiä terveydenhuoltoeläinlääkäripalstalle Itua-lehteen 
nautojen terveyteen liittyen osoitteeseen seija.s.perasto@proagria.fi

terveydenhuolto-
eläinlääkäri, 
maitotilat

ProAgria Etelä-Pohjanmaa
043 824 8030

SEIJA
PERASTO

TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRIN PALSTA

Tiineystesti maidosta
HELPOTTAA TIINEEKSI TOTEAMISTA
M aidosta tehtävä tiineystesti on suurimpia uudistusaskelia lypsykarjan managementissa aikoihin.  
Maidosta tehtävä testi vähentää ja keventää eläinten tiineystarkastusta varten tehtyä fyysistä työtä. 
Tämä tarkoittaa vähemmän eläinten kiinniottamiseen ja rektalisointiin kulunutta aikaa sekä stressiä. 
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Älä anna

investointisi
kallistua -

muista
pohjatutkimus!

O lin mielenkiinnol-
la kuuntelemassa 
virkaveljien ter-
veisiä, sillä tans-

kalaiset ja ruotsalaiset mai-
dontuottajat ovat kokeneet use-
amman hinnanlaskun. Vaikka 
maiden olosuhteissa onkin ero-
ja, aina voi ottaa oppia muiden 
selviytymistarinoista.  Erityi-
sesti mieleeni jäi tanskalaisen 
Volstedin tilan tarina.

F INANS S IKR I I S I .  Volstedin 
tilalla Tanskassa oli koettu 

MITEN PÄRJÄÄ virkaveli Tanskassa?
Maitoyrittäjät toivat alkuvuodesta seminaariin maidontuottajia Tanskasta ja Ruotsista luomaan uskoa 
suomalaisiin tovereihinsa juuri, kun ensimmäinen iso maidon tuottajahinnan lasku oli julkistettu.

suuri myllerrys. Tila oli käy-
nyt läpi todellisen finanssi-
kriisin ja pankki oli jo kieltäy-
tynyt rahoittamasta laskujen 
maksua. Silti ei hanskoja lyöty 
tiskiin, vaan pahimmassakin 
aallonpohjassa tehtiin muuta-
ma selkeä korjausliike.

KRIISITILANTEESSA KAIKKI TILAN 

PROSESSIT KÄYTIIN LÄPI toisen 
hyvin menestyneen maidon-
tuottajan kanssa ja sen jälkeen 
yhteisellä päätöksellä palkat-
tiin kaksi muuta neuvojaa 

auttamaan tuloksen teossa. 
Työntekijät arvioitiin ja teh-
täviä järjesteltiin.

KARJAMESTARI ULOS. Suurin 
paukku oli irtisanoa 10 vuot-
ta työssä ollut karjamestari, 

SATU SILLANPÄÄ 

asiantuntija
ruokinta, teknologia, 

maitotilat
040 672 4567

Osallistu koulutukseen ja suorita kasvinsuojelututkinto 
samana päivänä.

KASVINSUOJELUKOULUTUS 
JA –TUTKINTO

 KE 10.6.2015 JA TO 13.6.2015
  

Aika: klo 10-13

Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, 
Huhtalantie 2, Seinäjoki

Hinta: 65 € + alv, joka laskutetaan jälkikäteen

ILMOITTAUDU OSOITTEESSA: 

etela-pohjanmaa.proagria.fi/tapahtumat

 
 

koska tulokset navetassa ei-
vät tyydyttäneet. Volstedissa 
isäntä keskittyi täysin nave-
tan tuotannon ylösajoon ja 
muiden osa-alueiden vastuut 
jaettiin työntekijöille.  Myös 
muita pienempiä toimen-
piteitä tehtiin ja kuinka ol-
lakaan, keskituotos saatiin 
nousemaan 11 500 kiloon ai-
emmasta reilusta 9 500 kilos-
ta, lehmien hedelmällisyyttä 
parannettiin ja pelloillekin 
saatiin lisää tehoa.

K R I I S I N  J Ä L K E E N .  Vaikka 
Volstedin tilalla kriisistä 

selvittiin, nyt on tilalla jo uusi 
toimenpideohjelma suunnit-
teilla. Sen avulla on tarkoitus 
selvitä jatkossa. Tällä kertaa 
toimenpiteet myös tehdään 
jo ennen kuin pankki alkaa 
vaatia uutta toimenpidesuun-
nitelmaa. Tilan tavoitteena on 
huonon maidon hinnan aika-
na tehdä sellaiset toimet, jotka 
takaavat kassavirran hinnan 
nousemiseen saakka ja mah-
dollistavat parhaan mahdol-
lisen tuoton sitten, kun hin-
ta nousee. Eläinten oloihin 
ja tuotannon tehostamiseen 
panostetaan. Mm. hiekkapar-
ret, uudet umpilehmien ja 
poikivien tilat ja kaksi käy-
tettyä robottia lisää kuuluivat 
suunnitelmiin.

W W W.P R OAG R I AV E R K KO K AU P PA.F I
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NUORKARJA

                            

KEU-palkkioiden luvut ovat arvioita, 
pohjoisen tuen luvut sovittu  
tukineuvotteluissa ennen joulua

1) EU-
nauta-

palkkio €/ 
eläin/v

1) EU-
teuras-

karitsa ja  
-kilipalk-
kio/ eläin

2) poh-
joinen tuki 

€/eläin-
yksikkö/v

2) poh-
joinen 
tuki €/ 
eläin-

yksikkö/v

5)  Pohj. 
tuki/ 
eläin/ 
vuosi

5)  Pohj. 
tuki/ eläin/ 

vuosi

2)   pohj. 
teuras-eläin 
tuki €/eläin

Pohjoisen tuen 
eläinyksikkökertoimet 2015

Tukialue c1-c2 c1-c2 c1 c2 c1 c2 c1-c2 eläin eläinyks. 
Sonni 3)  160 422 430 253 258 Sonnit, härät,lehmät, muut naudat yli 2 v 1

Emolehmä 140 300 300 300 300  Sonnit,härät, muut naudat 6 kk-alle 2v 0,6

Emolehmähieho 4) 140 300 300 180 180 Lampaat, uuhet 0,2

Teurashieho 299 Vuohet, kutut 0,2
Uuhi 6) 363 369 73 74 Hevoset
Teuraskaritsa 7) 40   - siitostammat (myös ponitammat) 1

Kuttu  8) 761 780 152 156    - suomenhevoset (pl siitostammat) 1v - 0,85

Teuraskili 9) 40   - muut 1-3 v hevoset ja ponit 0,6

Siitostammat (m. ponit.)  10) 90 90 90 90

Suomenhevonen (pl. Siitostammat)  10) 90 90 77 77  Luonnonhaittakorvauksen ey-kertoimet
Muut 1-3 v.muut hevoset ja ponit 
10)

90 90 54 54 Sonnit, härät,lehmät, muut naudat yli 2 v 1

Maito senttiä/kg  11) 8,0 8,7 Sonnit,härät, muut naudat 6 kk-alle 2v 0,6

(vuoden 2013 lopulliseksi tueksi 
valtioneuvosto vahvisti C1-alueelle 8,4 ja 
C2-alueelle 8,8, senttiä/kg)

Sonnit,härät, muut naudat alle 6 kk 0,4

1) Tukitasoina asetuksessa olevat, ennakoidut tukitasot   
2) Pohjoisen tuen tasoista annettu asetus tammikuulla
3) Sonnien tukikelpoisuusaika EU-palkkiossa lyhenee, se on entisen 6-22 kk sijasta 6-20 kk    
4) Emolehmähiehoilla ei enää EU-palkkiossa 40 %:n enimmäismäärärajoitusta vaatimuksena rotu ja käyttötarkoitus 
5)  sarakkeessa tuki laskettu 6-23 kk ikäistä sonnia ja 8-23 kk emolehmähiehoa kohden, jotka 0,6 ey.    
6) Lampaille C-alueella vain pohjoinen tuki. Ei enää uuhikiintiötä eikä pitoaikoja, mutta lampaita pitää olla 
keskim. 2,0 ey eli 10 eläintä     
Tuen edellytys että v.2015 synt. karitsoiden lukumäärä on vähint. yhtäsuuri kuin v.2015 tukea haettujen uuhien määrä. 
7) Maksetaan v. 2015 teurastetuista enintään 12 kk:n ja vähintään 18 kg:n teuraspainoisista karitsoista.   
8) Vuohia vähintään kesimäärin 1 ey eli 5 kpl, oltava maidontuotantoa keskim. 400 litraa/vuosi. Maidontuotannosta on 
pidettävä kirjanpitoa päivittäin. 
9) Maksetaan v. 2015 teurastetuista enintään 18 kk:n ja yli 15 kg:n teuraspainoisista kileistä   
10) Hevosia vähintään 3 ey, pitoaika 1.5. - 8.8.2015
11) Kiintiöt rajoittavat pohjoisen tuen maksua vielä 1.1- 31.3.2015

Siitosemakot 0,5

Muut siat 0,3

Vieroitetut porsaat 0-3 kk, ikäluokasta 2/3 0,3

Karjut 0,3

Lampaat, uuhet 0,2

Karitsat yli 3 kk 0,06

Vuohet, kutut 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

Arvio sika-siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta euroa/viitemääräyksikkö Ponit yli 6 kk 1

C1 C2
Viitemääräyksiköt 1-146 183

yli 146 menevät yksiköt 106

Viitemääräyksiköt 1-170 136

yli 170 menevät yksiköt 92

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

Tuen ehtona on, että tila täyttää luonnonhaittakorvauksen kotieläintilaa vastaavat edellytykset eli vuoden  2015  
eläinyksiköiden suhde vuoden  2015 korvauskelpoiseen pinta-alaan on vähintään 0,35 ey.

Eläinyksikölaskentaan käyvät muutkin kotieläimet kuin siat ja siipikarja.

Kansallisten eläinyksikkötukien ja EU-eläinpalkkioiden saamiseksi pitää jättää uudet osallistumisilmoitukset keväällä 2015.

Tukitaulukot:
VEIKON TERVEISET 
Kotieläintuet v. 2015 C1-C2 alueella 

ylitarkastaja
Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskus
Taulukot päivitetty
14.4.2015

VEIKKO
TUOMINEN

TUKITAULUKOT

LOHKOJEN TUKIKELPOISUUS: Tilatuessa lohko on tukikelpoinen, jos se on viljelykunnossa 

1.1.2015.  Muiden tukien (luonnonhaittakorvaus.,  ympäristökorvaus , luomukorvaus  ja 

pohjoinen tuki) tukikelpoisuuden = korvauskelpoisuuden lohkoille, jotka ilmoitettu tu-

kihakemuksessa jonakin vuonna 1995-2004 ja joko 2013 tai 2014, paitsi ei v. 2004 jälkeen 

raivatuille lohkoille. Lohkot saavat korvauskelpoisuuden vaikka  em. tukia ei haettaisi-

kaan. Lohkot eivät enää putoa em. tukien piiristä ellei niitä poisteta maatalouskäytöstä.  

 VÄHIMMÄISPINTA-ALA: 5 ha kaikissa muissa tuissa paitsi tilatuessa, jossa ei alarajaa. Ym-

päristökorvauksessa, luomussa ja pohjoisessa tuessa myös 1 ha puutarhakasvialaa riittää.

IKÄRAJAT JA ELÄKEKYTKENTÄ: Missään tuessa ei enää yläikärajaa eikä eläkekytkentää. 

Alaikäraja 18 vuotta. 

TILATUKI: Tilatuessa perustuki (jossa nykyiset lisäosat) ja lisäksi viherryttämistuki ja nuo-

ren viljelijän tuki, joiden saanti edellyttää perustukioikeuksia.  Viherryttämistuki makse-

taan vaikka olisi vapautettu viherryttämisestä.

TUKIOIKEUDET = PERUSTUKIOIKEUDET:  Ylimääräiset perustukioikeudet mitätöidään (=tilalla 

15.6.2015 tukioikeuksia enemmän kuin peltoa). Tilapäisesti viljelemättömältä alalta ei mitätöidä. 

Tukioikeuksia voi vuokrata ilman peltoa. C2-C4-alueen tukioikeuksia voi siirtää C1-alueelle ja 

B-C1-alueen tukioikeuksia C2-alueelle 15.6. asti.  

ERÄITÄ V. 2015 MUUTOKSIA LYHYESTI C-ALUEELLA 10.4. TILANTEEN PERUSTEELLA

AKTIIVIVILJELIJÄ: = tuenhakija, joka hakee keväällä tukea. Poikkeus: jos tuenhakijalla on 

maneesi, pitää tarkistaa hakuoppaasta, täyttyykö aktiiviviljelijän ehto 

PYSYVÄ NURMI: Mikään pelto ei ole vielä pysyvä nurmi. Lohkoille laskettu nurmivuosia 

0-5. Jos lohko 2015 on kuudennen vuoden rehu/siemennurmella, lohkosta tulee pysyvän 

nurmen lohko. Pysyvällä nurmella saa viljellä viljaa ym., mutta jossain vaiheessa voi tulla 

eteen ennallistaminen.

SITOUMUKSET: Kaikki nykyiset luonnonhaittakorvaus-, ympäristötuki-, luomu- ja eläinten 

hyvinvoinnintuki -sitoumukset päättyvät 30.4.2015. Uusiin ei ole pakko sitoutua. 

YMPÄRISTÖKORVAUS: Lohkokohtaisia toimenpiteitä haettava 1. vuonna, mutta useimpien 

toteuttaminen ei joka vuosi pakollista. 

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS: Uusi sitoumus 1.5.2015-31.12.2016, myös lampaille ja 

vuohille ja siipikarjalle.

TUKIHAKU 2015: Päättyy 12.5.2015. Lohkomuutosilmoitukset 15.6. mennessä. Kasvulohkot 

on piirrettävä kartalle, esim. sähköisesti Vipussa.

TILANEUVONTA: Mahdollista hakea tilaneuvontaa kaikista tukiehdoista. Ympäristökorva-

uksen toimenpiteitä voi uusia vain tilaneuvonnan kautta.

NUORKARJA

                         
5) 6) 5)    1)  3) 4) 1) 4) 1)  2) 

3) 4)
1)  2) 4) 3) 3)

Taulukossa olevat suojavyöhykenurmi, 
viherlannoitusnurmi, luonnonhoitopel-
tonurmi ja monimmuotoisuuspellot 
ovat ympäristökorvauksen lohkokoh-
taisia toimenpiteitä

Ohra, 
kaura, 

ruoka- ja 
siemen-
peruna,
viljellyt 
nurmet, 
r-helpi 

Vehnä Ruis Tattari, 
maissi, 
kuitu-

pellava, 
kuitu-

hamppu

Rypsi/rapsi 
öljypellava 

öljyhamppu 
camelina 

herne 
härkäpapu 

makea 
lupiini

Valku-
aiskas-
vustot

Tärk-
kelys-
peruna

Sokeri-
juurikas

Kumina 
ja muut 
siemen-
maus-
teet

Avo-
maan 
vihan-
nekset

Moniv. 
Puu-

tarha- 
kasvit 

Suoja-
vyöhyke

Viher-
lan-

noitus-
nurmi, 
max 

100%

 Luonn. 
hoito- 
pelto-
nurmi, 
max 
5%

Monimuo-
toisuuspel-
to, lintu-, 

riista, 
-maisema, 
-niitty, max 

15% 

Kesanto 
(max 25 
%)

Ke-santo 
yli 25 %

C1-alue   

Perustuki (Cap) 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101
Viherryttämistuki (Cap) 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Peltokasvipalkkio (Cap) 5) 40 90 600 70
Luonnonhaittakorvaus (LHK) 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242
 - ” - ,  kotieläinkorotus 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Ympäristökorvaus 54 54 54 54 54 54 54 54 200 200 200 450 54 100 300
Sokerijuurikkaan kans. Tuki 350
Pohjoinen tuki 20 100 80 80 45 100 100 348
yht., kasvitila 463 483 603 543 633 508 1163 983 609 957 609 859 463 509 709 409 167
yht., kotieläintila 523 543 663 603 693 568 1223 1043 669 1017 669 919 523 569 769 469 167
Kans. Pohj. nuoren vilj. Tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36   
EU:n nuoren viljelijän tuki 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
C2-alue     

Perustuki (Cap) 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101

Viherryttämistuki (Cap) 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66

Peltokasvipalkkio (Cap) 40 90 600 70
Luonnonhaittakorvaus (LHK) 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242

 - ” - ,  kotieläinkorotus 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Ympäristökorvaus 54 54 54 54 54 54 54 54 200 200 200 450 54 100 300
Sokerijuurikkaan kans. Tuki 350
Pohjoinen tuki 20 100 45 45 45 100 100 348

Yleinen ha-tuki 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14  
yht., kasvitila 477 497 617 522 612 522 1177 997 623 971 623 873 477 523 723 409 167
yht., kotieläintila 537 557 677 582 672 582 1237 1057 683 1031 683 933 537 583 783 469 167
Kans. Pohj. nuoren vilj. Tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
EU:n nuoren viljelijän tuki 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

                            
Pinta-alatuet v.2014 euroa/ha

Taulukon ympäristötuessa on vain 
perustoimenpiteiden tuki, ei sisällä 
lisätoimenpiteiden tukea

Ohra, kaura, ruoka- ja 
siemenperuna,  
viljellyt nurmet

C1-alue
Tilatuki (tasatuki)   194

Valkuais- ja öljykasvipalkkio

Tärkkelysperunapalkkio  

LFA-tuki, kasvitila 219

LFA-tuki, kotieläintila 299

Ympäristötuki, kasvitila 93

Ympäristötuki, kotieläintila 107

Sokerijuurikkaan kans. tuki 

Pohjoinen tuki  

yht. kasvitila 506

yht. kotieläintila 600
Kansallinen pohj. nuoren viljelijän tuki 36

C2-alue
Tilatuki 170

Valkuais- ja öljykasvipalkkio 

Tärkkelysperunapalkkio 

LFA-tuki, kasvitila 234

 LFA-tuki, kotieläintila 314

Ymptuki 2), kasvitila, 2 lisät. 93

Ymptuki 2), kotieläintila, 2 lisät. 107

Sokerijuurikkaan kans. Tuki

Pohjoinen tuki 

Yleinen hehtaarituki 28
yht. kasvitila  525
yht. kotieläintila 619
Kansallinen pohj. nuoren viljelijän tuki 36

                            
Pinta-alatuet v.2015 euroa/ha

Luvut ovat peräisin valtioneuvoston  
asetusluonnoksista

Ohra, kaura, ruoka- 
ja siemen-peruna, 

viljellyt nurmet

C1-alue
Perustuki (Cap)  1) 101

Viherryttämistuki (Cap)  2) 66

Peltokasvipalkkio (Cap)  3)

Luonnonhaittakorvaus 242

Luonnonhaittakorv. kotieläintilan korotus 60

Ympäristökorvaus  5) 54

Sokerijuurikkaan kans. tuki 6)

Pohjoinen tuki  6)

yht. kasvitila  463

yht. kotieläintila luonnonhaittakorvauksessa 523
EU:n nuor. vilj. tuki  (90 ensimm. hehtaarille)  7) 50
Kansallinen pohj. nuoren viljelijän tuki  8) 36

C2-alue
Perustuki (Cap)  1) 101

Viherryttämistuki (Cap)  2) 66

Peltokasvipalkkio (Cap)  3)

Luonnonhaittakorvaus 242

Luonnonhaittakorv. kotieläintilan korotus 60

Ympäristökorvaus  5) 54
Sokerijuurikkaan kans. tuki 6)

Pohjoinen tuki  6)

Yleinen ha-tuki  6) 14

yht. kasvitila  477
yht. kotieläintila luonnonhaittakorvauksessa 537
EU:n nuor. vilj. tuki  (90 ensimm. hehtaarille)  7) 50

Kansallinen pohj. nuoren viljelijän tuki  8) 36

TUKITAULUKOT

Luvut peräisin asetusluonnoksista tai jo annetuista asetuksista.

Pinta-alatuet v. 2015 C1 -C2 euroa/ha

Vertailu eräiden viljelykasvien tuista v. 2014 ja 2015 1) PERUSTUKEA KOROTTAVAT mahdolliset tilakohtaiset 
lisäosat. V. 2015 maksetaan  viimeisen kerran  maito-, 
sonni- ja  tärkkelysperunalisäosia. Timoteilisäosaa mak-
setaan vuoteen 2016 ja sokerilisäosaa vuoteen 2018 asti. 
2) VIHERRYTTÄMISTUKI :  Viherryttämistuki: Yli 10 ha:n 
tiloilla  vähintään kaksi kasvia,  pääkasvia korkeintaan 
75%. Alle 10 ha:n tilat sekä luomutilat ja nurmitilat, 
joilla nurmea (+kesantoa) 75 % ja muu kuin nurmiala 
alle 30 ha, on vapautettu em. vaatimuksista. Eri viljala-
jit ovat eri kasveja, nurmet ovat yksi kasvi, kesanto on 
yksi kasvi. Viherryttämiseen kuuluvaa ekologista alaa 
ei tarvita C-alueella metsäisyyspoikkeaman vuoksi. 
3) PELTOKASVIPALKKIOTA  Peltokasvipalkkiota maksetaan 
öljy- ja valkuaiskasveille (joilla ei enää 10 % vaatimus-
ta), tärkkelysperunalle, rukiille ja sokerijuurikkaalle
4) LUONNONHAITTAKORVAUSSITOUMUS Luonnonhait-
takorvaussitoumus on 1-vuotinen, ei yläikärajaa. Pel-
toa vähintään 5 ha. Kotieläintilalla oltava 0,35ey/ha, 
eläinyksiköt lasketaan ajalta 1.5.-31.12.2015  ja hehtaarit 
lasketaan  tukihakuvuoden hehtaareista.  
5) YMPÄRISTÖKORVAUKSESSA ei jaotella kasvi- ja koti-
eläintiloja. Sitoumus on 5-vuotinen, ei yläikärajaa. Pel-
toa väh. 5 ha tai 1 ha puutarhamaata. Valittavissa lohko-
kohtaisia toimenpiteitä, joista maksetaan lisäkorvaus. 
6) KANS. TUESSA tilan vähimmäispeltoala nousee 5 ha:iin 
tai 1 ha:iin puutarhamaata ja yläikäraja ja eläkekytkentä 
poistuu.   
7) HAKIJA V. 2015 korkeintaan 40v ja tilanpidon aloitta-
misesta kulunut enintään 5 vuotta, maksetaan enintään 
90 ha:lle   
8) POHJOISEEN NUOREN VILJELIJÄN Pohjoisessa nuorten 
viljelijöiden tuessa samat ehdot kuin mitä on EU:n nuo-
ren viljelijän tuessa paitsi ei hehtaarikattoa.

1) Suojavyöhyke, viherlannoitusnurmi, luonnonhoitopeltonurmi ja monimmuotoisuuspellot ovat ympäristökorvauksen lohkokohtaisia toimenpiteitä. 
2) Luonnonhoitopeltonurmea ja monimuotoisuuspeltoja saa olla yhteensä max 15 %.
3) Kesantoa ja lhp-nurmea voi yhteensä olla  maksimi 25 %,jotta koko alalle luonnonhaittakorvaus, vuonna 2016 suojavyöhykettä + kesantoa + 
lhp-nurmea maks 25 %, jotta koko alalle luonnonhaittakorvaus
4) Viherlannoitusmurmi ja monimuotoisuuspellot luetaan viljelyksi.
5) Peltokasvipalkkiota ei makseta enää valkuaiskasvin ja viljan seokselle. 
6) Valkuaiskasvustot (valkuaiskasvi yli 50% - vilja) on uusi pohjoisen tuen kasvilaji.s
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ISTUTAMME PUUN,  
TORJUMME ILMASTONMUUTOSTA

MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN PAIKALLISYHDISTYKSIÄ JA JÄSENIÄ KANNUSTETAAN 
istuttamaan puu tai puita ja lahjoittamaan jokaista istutettua puuta kohden 10 € 
Kirkon Ulkomaanavulle. Tuolla summalla KUA istuttaa 10 puuta kehitysmaihin. 

Lue lisää osoitteesta www.maajakotitalousnaiset.fi/istutammepuun. Oiva päivä 
puunistutukselle on vaikkapa valtakunnallinen Puun päivä 27.9. 

K oko maapallon pinta-alasta 
metsät peittävät noin kol-
masosan ja maapallon met-
sissä kasvaa noin 45 000 eri 

puulajia. Puut ovat myös elintärkeitä 
hillitsemään ilmastonmuutosta niiden 
kyvyllään sitoa ilman hiilidioksidia.

YLEINEN OHJE PUIDEN ISTUTUKSELLE 

ON,  että astiassa kasvatettuja puita 
voi istuttaa koko sulan maan kauden, 
mutta suositaan kevät- ja syksyistutuk-
sia kastelun minimoimiseksi. Puulle 
tulee varata noin 400 l multaa. Istuta 
puu niin, että juurenniska jää hieman 
maanpinnan yläpuolelle, mieluummin 
hiukan koholle kuin kuopalle. Tue is-
tutettu puu vähintään kahdella tukike-
pillä ja sido puu tukevasti keppeihin 
leveällä sidoksella, niin ettei puun 
kuori vaurioidu. Poista tuenta noin 

2 vuoden kuluttua. Muista huolehtia 
kastelusta, jotta puu pääsee juurtu-
maan hyvin.

PUUT TARVITSEVAT ISTUTUKSEN JÄLKEEN 

HOITOA .  Kastelun ja lannoituksen li-
säksi etenkin joitakin lehtipuita tulee 
leikata terveen ja kauniin latvuksen ai-
kaansaamiseksi, havupuita ei juurikaan 
tarvitse leikata. Poista puusta kuolleet, 
vioittuneet ja toisiaan hankaavat oksat. 
Poista myös kilpalatvat, puun juurelta 
sekä liian jyrkässä kulmassa kasvavat 
oksat. Leikkaa joko keväällä ennen 
silmujen puhkeamista tai elokuussa 
kasvun tyrehdyttyä. Huomioi keväällä 
mahlaa vuotavat puut!

MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN METSÄSTÄ 

VOIMAA -KAMPANJA keskittyy metsään 
ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Tällä kertaa puhutaankin puista. Puut ja metsä ovat 
suomalaisille itsestäänselvyys ja metsien määrä 

kasvaakin Suomessa nopeammin kuin niitä hakataan.

PUHUTAANPA M aa- ja kotitalousnai-
set julistavat ensi 
kesänä marjastus-

kilpailun otsikolla Miljoona 
litraa metsämarjoja. Kilpailu-
aika on 1.7.–31.9.2015, ja mar-
janpoiminnassa voi kisata se-
kä joukkueena että yksittäin. 

TARKEMMAT OHJEET JA KAM-

PANJAKORT I T  on lähetetty 
yhdistyksiin, mutta niihin 
voi tutustua myös osoitteessa 
www.maajakotitalousnaiset.
fi/miljoonalitraa.

TULOKSET ON ILMOITET TA -

VA Maa- ja kotitalousnais-
ten Keskukseen viimeistään 
15.10. ja voittajat julkistetaan 

KOOTAAN

lokakuun lopussa. Eniten mar-
joja kerännyt joukkue voittaa 
upean Karelia à la carte -ruo-
kamatkan iloiseen marjamaa-
kuntaan Pohjois-Karjalaan! 
Lisäksi luvassa on lukuisia 
muita palkintoja. 

MARJAISIA KUVIA JA TUNNEL-

MIA METSÄSTÄ  voi jakaa Fa-
cebookissa, Instagramissa ja 
Twitterissä tunnisteella #mil-
joonalitraa. Ja tietysti kunnon 
marjasaaliin jälkeen kannattaa 
tilata piirikeskuksesta Maan 
mainiot marjat -ruokakoulu!

KAMPANJAN YHTEISTYÖKUMP-

PANEINA OVAT Suomen Soke-
ri ja Plastex. Pääpalkinnon 

ahkerille marjastajille tarjoaa 
Karelia à la carte -ruokamat-
kailuverkosto.

www.maajakotitalousnaiset.
fi/miljoonalitraa.

Sudennälkäisten metsäretki
Impinpäivänä to 11.6. klo 13 alkaen Ähtärin eläinpuistoon

Tule nauttimaan alkukesän illasta ja hakemaan metsästä voimaa! 
Paista nuotiolla leipäsiä ja kuule uusimmat eväsvinkit, 

näe metsä ja maisema uusin silmin, tapaa uusia ja vanhoja ystäviä.
Omat makkarat mukaan!

Maa- ja kotitalousnaiset pääsevät sisään ryhmälipun hinnalla, mainitse 
jäsenyys lippuluukulla.  Ei ennakkoilmoittautumista. Lipunmyynti sulkeutuu 
klo 18, mutta puistossa saa viipyä sen jälkeenkin. Mukana 
menossa piirikeskuksen väki!
Katso tarkempi ohjelma: http://etela-pohjanmaa.maajakotitalousnaiset.fi
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MARIKA TURPEINEN

maisemasuunnittelija 
043 825 2410
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Yhteystiedot

JOHTO JA TUKIPALVELUT
Haapala Hannu, toimitusjohtaja  ...............................................................043 825 2805
Lenkkeri-Tamminen Miia, tiedottaja  ....................................................0400 159 118
Perälä Tuula, toimistosihteeri, ilmoittautumiset ja tuotetilaukset  .......040 706 3386
Lokasaari Elina, talous- ja viestintäsihteeri .............................................043 824 7779
Öhage Marita, hankepäällikkö  ....................................................................040 689 1060
Honkola Tuttu, talouspäällikkö  ..................................................................040 847 4096
Huovila Kaarina, asiantuntija, taloushallinto, palkanlaskenta ............050 378 1793
Ilonen Saija, asiantuntija, taloushallinto, ostoreskontra ..........................040 703 5035
Lemettinen Maija, toimistosihteeri ...........................................................043 824 7780
Putula Hannu, IT-asiantuntija .....................................................................040 510 5965

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

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

SIKA - JA SIIPIKARJATILAT
Ala-Luukko Kaija, asiantuntija, talous, kasvi-, sika- ja siipikarjatilat  040 832 3521
Mäenpää Mika, asiantuntija, talous, kasvi-, sika- ja siipikarjatilat .......040 528 7922
Mäkelä Juha, asiantuntija, kasvintuotanto  ................................................0400 267 535
Perälä Marja-Leena, asiantuntija, kasvintuotanto  ................................0400 166 200
Toppari Juha-Matti, asiantuntija, talous, kasvi-, sika- ja siipikarjatilat ..043 825 2806

PERUNA - JA MARJATILAT 
Jaakkola Anna-Kaisa, asiantuntija, kasvintuotanto, peruna  ..............040 525 0375
Kraatari Mikko, asiantuntija, kasvintuotanto  .........................................040 137 3599
Luoma Markus, asiantuntija, kasvintuotanto, peruna  ...........................0400 180 071
Raatikainen Arja, erityisasiantuntija, marjatuotanto  ...........................050 377 9530
Rahko Juhani, asiantuntija, kasvintuotanto, peruna  ..............................043 825 0103

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

MAITOTILAT, TOIMIALUE KOKO MAAKUNTA
Lampen Tiina, asiantuntija, tuotosseurannan tekniikka  .......................043 825 2408
Leskinen Ulla Maija, erityisasiantuntija, luomu, kotieläintuotanto ...040 504 5591
Mäntyharju Johanna, erityisasiantuntija, ruokinta, teknologia, maitotilat  040 512 1901
Niinistö Anne, asiantuntija, ruokinta, maitotilat .....................................043 825 0522
Perasto Seija, terveydenhuoltoeläinlääkäri, maitotilat  ...........................043 824 8030
Riihikangas Erkki, erityisasiantuntija, talous, maitotilat ......................0400 160 041
Sillanpää Satu, asiantuntija, ruokinta, teknologia, maitotilat  ..............040 672 4567
Soisalo Tiina, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat  .......................040 502 5590
Vallinhovi Sari, erityisasiantuntija, kasvintuotanto, nurmi  .................0400 764 217

ITÄINEN MAITO (JÄRVISEUTU, KUUSIOKUNNAT)
Hongisto Saila, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat  ...................0400 497 516
Kivisaari Hannu, asiantuntija, kasvintuotanto, nurmi ..........................0400 798 580
Niemi Janne, asiantuntija, tilipalvelut, talous, kasvintuotanto  .............0400 422 765
Paloneva Päivi, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat.....................043 825 6327

ETELÄINEN MAITO (SUUPOHJA, JALASJÄRVI, KURIKKA, ILMAJOKI )
Kananoja Arja, asiantuntija, kasvintuotanto, nurmi  ..............................040 507 0475
Kujala Arja, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat ............................040 759 8618
Lämpsä Jarmo, asiantuntija, talous, maitotilat ........................................040 126 3481
Mattila-Löppönen Kirsi, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat  040 594 5745
Onkamo-Hill Teija, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat ...........040 481 3818
Yli-Rahnasto Auli, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat .............040 526 2467

POHJOINEN MAITO (KAUHAVA, KYRÖNMAA, LAPUA, SEINÄJOKI )
Ikola Maria, asiantuntija, kotieläin-, nurmituotanto, luomu, maitotilat ....040 761 9770
Jääskeläinen Marita, asiantuntija, kotieläin-, nurmituotanto, maitotilat 043 825 4860
Minni Marianne, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat ................040 528 4582
Pietilä Mirva, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat  .......................043 825 0524
Torkko Juhani, asiantuntija, talous, maitotilat  ........................................0400 589 569

LIHANAUTA -, LAMMAS - JA HEVOSTILAT
Alanco Milla, asiantuntija, lammas- ja vuohituotanto  ...........................040 706 0558
Hakomäki Sini, asiantuntija, lammas- ja vuohituotanto  .......................043 825 0526
Korpivaara Nanne, asiantuntija, hevostalous  ........................................040 161 2552
Kraatari Vuokko, asiantuntija, lihanauta- ja emolehmätuotanto  ........040 169 6557
Viitasalo Marjut, asiantuntija, talous, nauta- ja lammastilat ...............040 353 0227

PROAGRIA RAKENNUS -, SALAOJA - JA MITTAUSPALVELUT
Korpela Timo, palvelupäällikkö  ..................................................................040 596 4032
Keltto Markku, asiantuntija, salaojitus  .....................................................040 730 9820
Laakso Juha, asiantuntija, mittaus, salaojitus  ..........................................040 526 4930
Niemelä Harri, asiantuntija, mittaus, salaojitus ......................................040 544 4510
Pirttimäki Heimo, asiantuntija, mittaus, salaojitus  ..............................0400 367 212
Väisänen Seppo, asiantuntija, vesitalous  .................................................043 825 2810
Ylikantola Juha, asiantuntija, salaojitus, rakentaminen ........................043 825 8510

PROAGRIA SPV-, TILI -  JA YRITYSPALVELUT
Pajula Timo, palvelupäällikkö ......................................................................040 503 2650
Kuja-Lipasti Olavi, erityisasiantuntija, yhtiöittäminen, omistajanvaihdokset, verotus 
.................................................................................................................................040 127 2420
Lampinen Samuli, asiantuntija, omistajavaihdokset, kiinteistönarvioinnit 
.................................................................................................................................040 526 0147
Autio Kaija, asiantuntija, tilipalvelut Kauhava  ..........................................040 139 5597
Harju Ella, asiantuntija, tilipalvelut Kauhajoki, Seinäjoki .........................043 825 6323
Kallioniemi Satu, asiantuntija, yritys- ja tilipalvelut Seinäjoki .............040 848 7759
Niemi Janne, asiantuntija, talous, tilipalvelut Alajärvi ............................0400 422 765
Ohrankämmen Matti, nuorenpi asiantuntija, tilipalvelut ...................043 825 8508
Takala Sanna, asiantuntija, tilipalvelut Alajärvi.......................................040 554 2669
Yli-Hukkala Seija, asiantuntija, kannattavuuskirjanpito, tilipalvelut Seinäjoki
.................................................................................................................................040 580 2258
Kallioniemi Kari, erityisasiantuntija, yrityspalvelut  ..............................0400 267 384

MAA- JA KOTITALOUSNAISET
Viitala Kaisa, vs. toiminnanjohtaja  .............................................................040 680 3418
Asunmaa Asta, erityisasiantuntija, ruoka, kotitalous .............................040 592 9226
Asunmaa Riikka, maisemasuunnittelija  .................................................040 534 9337
Turpeinen Marika, maisemasuunnittelija  ..............................................043 825 2410

LIHA OSAAMISKESKUS
Yliaho Maija, sika-asiantuntija, ProAgria Liha Osaamiskeskus ..............040 529 0832

TRAHTEERI
Elinkeinotalon lounas- ja tilausravintola 
www.trahteeri.net ................................................................................................043 824 8510

PROAGRIA ETELÄ -POHJANMAAN  
PALVELUPISTEET MAAKUNNASSA :
SEINÄJOKI Huhtalantie 2 (Elinkeinotalo)

ALAJÄRVI Kauppakatu 26

KAUHAVA Kauppatie 115, 62200 Kauhava

SUUPOHJA Teknologiapuisto 1, Kauhajoki

TUURI Tuurintie 2 (Avoinna sopimuksen mukaan)

www.proagria.fi/ep

Tilaa 
järjestötuotteet 
nettikaupasta! 
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RUOKAA TULILLA 
itselle tai isollekin porukalle 
Metsässä liikkujan eväsreppuun kannattaa sujauttaa eväät, jotka valmistuvat helposti nuotiolla tai 
grillissä. Pese ja kuori juurekset valmiiksi keittoa tai wokkia varten jo kotona. Taikinat voi sekoittaa 
muovipussiin ja kypsentää ruoan tai kahviveden kiehuessa. Lisämaustetta löydät heräävästä luonnosta 
villivihannesten muodossa. Ulkoilma ja nälkä ovat parasta maustetta!

1/2 l nestettä

1/2-1 tl suolaa

n. 1 l sämpyläjauhoja

mausteeksi nokkosta, yrttejä tai sieniä…

Kaada jauhot kaksinkertaiseen muovipussiin, 
lisää suola ja mahdolliset makuaineet. Sulje 
pussit löysästi.

Nuotiopaikalla avaa pussit, lisää neste ja sulje 
pussit uudelleen. Puristele ja pyörittele pussia 
sekä taikinaa kunnes se on tasaista. (Varaa hie-
man ylimääräisiä jauhoja mukaan)

Kauli tai taputtele leipäsiä laudalla tai leivinpa-
perin päällä. Paista leipäset nuotiolla ritilän tai 
halsterin päällä, kuumalla arinalla, pannulla tai 
grillissä ruskeapilkulliseksi molemmin puolin. 
Taikinasta voi myös muotoilla pitkän suikaleen, 
jonka voi kietoa tikun ympärille. Jokainen voi 
näin paistaa oman tikkuleipänsä itse.

1/4-1/2  kaalia

5 kpl porkkanaa

2 kpl sipulia

pala purjoa

Esikäsittele ja suikaloi raaka-aineet valmiiksi, 
laita ne kannelliseen rasiaan tai vahvaan muo-
vipussiin. Pussiin voit lisätä valmiiksi myös 
hieman öljyä sekä mausteeksi yrttisuolaa, mus-
tapippuria sekä rosmariinia.  

Kuumenna pannu tulilla ja kaada kasvikset 
siihen. Sekoittele aineksia pannulla, kunnes 
saavutat halutun kypsyysasteen. Mikäli pannu 
uhkaa kuivua, lisää hieman öljyä tai vettä pan-
nuun. Mausta lisää vaikkapa suolaheinällä tai 
ketunleivällä.

Mikäli haluat vokkiin lihaa tai makkaraa, laita 
ne ensin pannulle ja kypsennä huolella ennen 
kuin lisäät kasvikset.

1 kg perunoita ja kasviksia

0,8 kg jäisiä ruodottomia kalapaloja 

n. 2-3 l vettä

n.10 kpl valkopippuria

2-3 sipulia

 suolaa

n. 50 g  voita

 tilliä

Levitä jäiset kalapalat perunalohkojen, kasvis-
ten ja sipulin päälle kattilaan. Kaada jääkylmää 
vettä kattilaan niin, että perunat ja juurekset 
peittyvät. Laita kattila kansineen kylmälauk-
kuun. 

Nuotiopaikalla laita kattila tulelle, lisää vettä 
ja pidä kansi päälle. Kun keitto alkaa kiehua, 
kerää vaahto pois liemen pinnalta ja lisää suola, 
pippuri ja osa tillistä (esim. varret ).
Anna keiton kiehua hämmentämättä 30 minuut-
tia ja lisää voi.

Tarkista maku ja lisää tilliä ja poista tillinvarret, 
mikäli niitä keitossa on.

Mikäli kylmälaukkua on vaikea kuljettaa mu-
kana, keiton voi valmistaa aivan tavalliseen 
tapaan.

1/2 l vettä, maitoa tms. kylmää nestettä

50 g hiivaa

1 dl raparperisosetta tai sokeria maun  

 mukaan (1/2 dl)

1/2 tl suolaa

50 g öljyä tai sulatettua voita

n.1 1/2 l vehnäjauhoja

Alusta kiinteä taikina, laita se kohoamaan 
muovipussiin ja ota metsään mukaan. Leivo 
ohuita tankoja, jotka kiedotaan vartaiden tai 
keppien ympärille.

Paista nisut grillaamalla niitä joka puolelta hiil-
loksella tai nuotiossa, voit kypsentää ne myös 
pannulla tai ritilällä litistettyinä pikkupullina. 
Halsteripullat paistetaan halsterissa alumiini-
folion sisällä, jolloin ne eivät nokeennu. Val-
miin ”pullan” päälle voi sivellä hunajaa.

ASTA ASUNMAA

erityisasiantuntija  
ruoka, kotitalous 

040 592 9226
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