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Varmista hyvä sato
HYVÄN SADON takana on onnistunut kasvukausi. Varmista oma on-
nistumisesi ja pyydä meidät avuksi. 

Palvelumme kasvukaudelle: 
  kasvustokäynnit
  kasvustokuvaukset dronella
  kasvinsuojelusuunnitelma
  tuotantokustannuslaskelmat
  Neuvo 2020 -palvelut
  mangaani- ja typpimittaukset, maa-analyysit

ProAgrian Ilmastoviisaat
-podcast-sarja
ILMASTOVIISAS MAATILAYRITYS on hyvin hoidettu kokonaisuus. Se
ottaa huomioon sadontuoton ja tuotosten parantamisen, maan hyvän
kasvukunnon ja toimivan vesitalouden. Suomessa maatalouden
hyvät viljelykäytännöt ja tuotantotavat pitävät jo nykyisellään sisällään
monia ilmastoviisaita toimenpiteitä. ProAgrian oma podcast
Ilmastoviisaat tarjoaa konkreettisia vinkkejä siihen, mitä viljelijä
voi tehdä omassa arjessaan hillitäkseen kasvihuonekaasupäästöjä.
Podcasteissa keskustellaan maatilojen uhkista ja mahdollisuuksista
ilmastonmuutoksen edessä. Tarjolla käytännön konkreettisia
vinkkejä maatilan ympäristötyöhön. Pääset podcasteihin ProAgrian
kotisivuilta (kirjoita hakuun Ilmastoviisaat-podcast).

TAPAHTUMAKALENTERI
20.5. Karitsoiden vieroitus -webinaari

27.5.  Säilörehun teko -webinaari

2.6.  
9.6.  
20.8.  

3.6.  Mangaani- ja fosforipäivä Seinäjoella

10.6.  Mangaani- ja fosforipäivä Kauhajoella

7.7.  Peltoviljelyn alueelliset pienryhmät Keski-Suomi 

9.7.  Peltoviljelyn alueelliset pienryhmät  
 Etelä-Pohjanmaa

5.-6.8.  Ilmastosoturit opintomatka Pohjois-Savoon 

3.- 5.11.  Opintomatka Etelä-Suomen korkeatuottoisille  
 maitotiloille ja Helsingin Maatalouskonemessuille

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan:  
www.proagria.fi/tapahtumat  
 
HUOM! Tarkista tapahtuman yhteydestä, järjestetäänkö 
tapahtuma etäyhteyden välityksellä.

Hygieniapassitestit Etelä-Pohjanmaan 
Elinkeinotalolla Seinäjoella 

M
aatalouden arvostus on noussut valtavasti koronavirusepidemian 
aikana. Kuluttajat ovat huomanneet, että jokapäiväinen leipä ei ole-
kaan välttämättä itsestäänselvyys. Toivon, että kuluttajien muisti 
on tässä asiassa pidempi kuin se kuuluisa miesmuisti. Pandemia 

on myös muuttanut totuttuja toimintatapoja sekä meillä Suomessa että koko 
maailmassa. Ravintolat ja muut julkiset ruokalat ovat suljettuina ja ruokailut 
ovat siirtyneet koteihin. Samalla talouskasvusta on siirrytty taantumaan, mikä 
vaikuttaa ruuan kysyntään koko maailmassa ja sitä kautta lihan, maidon ja viljan 
maailmanmarkkinahinnat ovat kääntyneet laskuun. Maatalous on vielä välttynyt 
koronaviruksen suorilta vaikutuksilta, mutta välilliset vaikutukset näyttävät siltä, 
että maataloussektorille on jälleen kerran tulossa taloudellisesti haastava vuosi.

TULOS TEHDÄÄN TUOTANNOLLA
Huhtikuun alussa julkaistut kasvintuotannon tulokset vuodelta 2019 osoittivat, 
että kasvintuotannossa hyvä tulos saatiin aikaan korkealla satotasolla, ei kor-
keilla myyntihinnoilla, joihin laskevassa hintamarkkinassa ei päästy. Viljantuo-
tannon hintanäkymät vuodelle 2020 ovat tällä hetkellä hyvin mollivoittoiset. 
Sama asia koskee kaikkia tuotantosuuntia, sillä muuttuneet kulutustottumukset 
lihassa ja maidossa luovat kovat paineet teollisuuden tilityskyvylle.

Kun myyntihinnassa ei ole näkyvissä hyvää kehitystä, niin tuotannon kannatta-
vuutta voidaan parantaa kahdella keinolla: vähentämällä tuotantokustannuksia 
ja tuottamalla samoilla panoksilla enemmän. Suunnitelmallisuus on paras keino 
tuotantokustannuksien hallintaan. Oikeaan aikaan hankitut ja oikein mitoitetut 
tuotantopanokset oikeissa paikoissa ovat tehokkaan tuotannon perusta. ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan tuotanto- ja talousasiantuntijat pystyvät auttamaan tuotannon 
suunnittelussa ja tuotantokustannusten laskemisessa. Kehittämämme työväli-
neet tarjoavat tilatasolla hyvän mahdollisuuden eri vaihtoehtojen simulointiin.

SUUNNITELMAT TARKENNETAAN PELLOLLA TEHTÄVÄLLÄ HAVAINNOINNILLA 
Suomen kesä ja kasvukausi ovat lyhyitä. Etenkin kasvintuotannossa hyvä sato 
on tehtävä lyhyessä ajassa. Kasvukaudella tehtävät havainnot pellolla auttavat 
mitoittamaan tuotantopanoksien käytön ja löytämään tuotantoa rajoittavat 
tekijät, kuten puutteet maan rakenteessa tai vesitaloudessa. Asiantuntijamme 
ovat käytettävissä myös kasvukaudella kasvustohavainnointiin.

Monilla ProAgrian asiakkailla tilan ulkopuolinen työvoima on elintärkeää toimin-
nan kannalta. Koronaviruspandemian takia maahantuloa on rajoitettu ja monena 
vuonna tilalla työskennellyt tuttu kausityövoima ei olekaan nyt käytettävissä. 
ProAgria yhteistyökumppaneidensa kanssa on avannut töitäsuomesta.fi-palvelun 
auttaakseen maatiloja löytämään kotimaista kausityövoimaa. Olemme samalla 
kehittäneet omia henkilöstöpalveluitamme auttamaan maatiloja henkilöstö- ja 
palkkahallintoon liittyvissä kysymyksissä. 

Hyväsatoista kasvukautta 2020!

HENRI HONKALA
toimitusjohtaja
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SISÄLTÖ PÄÄKIRJOITUS



OLETKO VIELÄ VAILLA kausityövoimaa. Autamme työn-
tekijöitä kohtaamaan ne tilat, jotka ovat ilmoittaneet 
avoimesta työpaikasta töitäsuomesta.fi-palvelussa. 

Voit itse rekisteröityä töitäsuomesta.fi- 
palveluun ja ilmoittaa avoimen työpaik-
kasi maksutta.
Voit hoitaa rekrytoinnin itsenäisesti alusta alkaen tai 
ulkoistaa sen kokonaan tai osittain henkilöstöjohtami-
sen asiantuntijoillemme. Olemme luotettava, toimialasi 
tunteva kumppani rekrytointiin.

Saat meiltä laajasti erilaisia henkilöstö-
johtamisen palveluita:
   työvoimaresurssien analysointi

   työsopimusten ja työsuhteen hallinta

   perehdyttäminen

   työohjeiden laatiminen

   johtamiskäytännöt ja esimiestyö

   työhyvinvointi ja työturvallisuus

Jätä yhteydenottopyyntö asiaan liittyen asiakaspalve-
luumme p. 044 420 9000 (ark. 8.15-16.00) ja olemme 
tukenasi rekrytointiprosessissa. 

  

Asiakaspalvelumme

Palvelemme myös yleisen 
asiakaspalvelunumeron kautta. 
Palvelunumero 044 420 9000 on 
avoinna arkisin klo 8.15-16.00. Voit 
jättää numeroon palvelupyyntösi.

Tavataan verkossa!
Teemme palveluita edelleen 
pääsääntöisesti etäyhteyden 
kautta. Teemme tarpeen mukaan 
palveluita myös kasvokkain.

#onnistummeyhdessäetänäkin

Oletko jo kuullut?
Voit tilata ammattikirjallisuutta 
muun muassa tulevaa 
kasvukautta silmällä pitäen. 
Uusi Peltokasvien kasvinsuojelu 
2020 –kirja tilattavissa 
verkkokaupassamme 
  proagriaverkkokauppa.fi

EI KUITTIEN KUSKAAMISTA
Laskut saapuvat ja lähtevät verkko-
laskuina, kuitit saa kuvattua ja lä-
hetettyä puhelinsovelluksen avulla. 
Kirjanpitäjälle toimitettava materi-
aali ei katoa, eikä vaadi kaappitilaa 
säilytykseen. 

REAALIAIKAINEN KIRJANPITO
Kassavirran seuraaminen on re-
aaliaikaista, kun päiväkohtaiset 
tiliotteet mahdollistavat ostojen ja 
myyntien seurannan aiempaa no-
peammin. Usein ohjelmassa löy-
tyy myös graafisia kaavioita, minkä 
avulla raporttien tarkastelu on vie-
läkin helpompaa.

VERKKOLASKUTUS
Huhtikuun alussa astui voimaan 
laki, jonka mukaan laskuttaja voi 
vaatia yrityksen vastaanottamaan 
verkkolaskuja. Sähköisen talous-
hallinnon perustana on verkko-
laskujen lähetys ja vastaanotto. 
Verkkolaskuna saapuva lasku tar-
kastetaan, jonka jälkeen sen voi 
maksaa kirjautumatta erikseen 
verkkopankkiin, eikä tarvitse 
syöttää maksutietoja, ohjelmassa 
ne ovat valmiina. 

KAIKKI TOIMET SAMASSA PAIKASSA
Saat yhdessä ympäristössä tehtyä 
kaiken tarvittavan: myyntilaskut, 
ostolaskujen tarkistamisen ja mak-
samisen sekä palkkojen maksami-
sen ja ilmoitusten lähettämisen. Ei 
vaadi erillistä ohjelma-asennusta, 
tarvitset vain nettiyhteyden.

HELPPOKÄYTTÖISYYS
Monesti ajatellaan, että sähköinen 
taloushallinto on vaikeaa. Sitä se ei 
ole. Jos osaat käyttää verkkopank-
kia tai älypuhelinta, taitosi riittävät 
sähköisen taloushallinto-ohjelman 
omaksumiseen.

SÄÄSTÄT AIKAA
Suurella osalla meistä aika on ai-
na hiukan kortilla. Sähköisen ta-
loushallinnon avulla teet samat 
tutut rutiinit, mutta käytät niihin 
vähemmän aikaa. Kun varaat oh-
jelman käyttöönotossa perehtymi-
seen hiukan aikaa, palkitsee tämä 
satsaus hyvin nopeasti lisäajalla 
muuhun tekemiseen. Kiinnostuit-
ko? Kysy lisää ProAgrian Tilipal-
veluista. Yhteystiedot sivulla 23. 

PROAGRIA TILIPALVELUT

Sähköisen talous- 
hallinnon edut

Kasvinsuojeluruiskujen 
testaukset 2020

Päivä Paikkakunta Paikka Ilmoittautuminen

ti 2.6.2020 Seinäjoki Hankkija Oy 010 768 5708 

ke 17.6.2020 Seinäjoki Lantmännen Agro 050 542 6308

to 18.6.2020 Ilmajoki Pohjanmaan Ylijäämätuote 0400 763 201

ti 23.6.2020 Ylihärmä Hankkija Oy 010 768 5740

ke 24.6.2020 Ylihärmä Hankkija Oy 010 768 5740

to 25.6.2020 Lapua Lantmännen Agro 06 433 0400

pe 26.6.2020 Kauhava Lantmännen Agro 06 434 7500

ma 29.6.2020 Tervajoki Hankkija Oy 010 768 4550

ti 30.6.2020 Isokyrö Aulis Nuuja 0400 664 444

ke 1.7.2020 Laihia Laihian Mallas 0400 264 986

to 2.7.2020 Ylistaro Ylistaron Maataloustarvike Oy 06 474 0321

pe 3.7.2020 Ylistaro Ylistaron Maataloustarvike Oy 06 474 0321

ma 6.7.2020 Tervajoki Lantmännen Agro 050 366 0287

ti 7.7.2020 Laihia Maatalousliike Puska Oy 06 477 0119

ke 8.7.2020 Jalasjärvi Lantmännen Agro 06 456 5200

to 9.7.2020 Jalasjärvi Lantmännen Agro 06 456 5200

pe 10.7.2020 Peräseinäjoki Lantmännen Agro 06 420 3400

ma 13.7.2020 Teuva Hankkija Oy 010 768 5730

ti 14.7.2020 Jurva Järvenpään NS 040 510 2795

ke 15.7.2020 Kauhajoki Hankkija Oy 010 768 5626

to 16.7.2020 Isojoki Isojoen Maatalouspiste 040 089 9979

ma 20.7.2020 Kuortane Kuortaneen Kone ja Tarvike 040 553 3580

ti 21.7.2020 Tuuri Huutokauppakenttä 040 510 2795

ke 22.7.2020 Soini Kukkopuisto 040 510 2795

to 23.7.2020 Vimpeli Vimpelin Peruna 040 510 2795

ma 27.7.2020 Alajärvi Hankkija Oy 010 764 7610

ti 28.7.2020 Lappajärvi Kunnan varikkoalue 040 510 2795

ke 29.7.2020 Kortesjärvi Hankkija Oy 010 764 7810

to 30.7.2020 Evijärvi Kunnan varikkoalue 040 510 2795

Valise sinulle sopivin aika ja paikka, ilmoittaudu mukaan. 

Vielä ehdit: KASVINSUOJELUAINEIDEN 
KÄYTTÖKOULUTUS KESÄKUUSSA
JÄRJESTÄMME LA 13.6. Kasvinsuojeluaineiden käyttökoulutuksen ja 
tutkintotilaisuuden Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalolla Seinäjoella.  
Mukaan mahtuu 50 ensimmäisenä ilmoittautuvaa. Voit suorittaa tutkin-
non myös sähköisenä. Molemmista lisätietoa: 

  www.proagria.fi/tapahtumat

Sienikoirakoulutus
SIENIKOIRAKOULUTUS AUTTAA tutustumaan koiran kanssa touhuun ja neuvoo 
sienikoiran työn alkeet. Kurssilla käydään läpi perusteet, miten opetetaan 
koiran etsimään ja ilmaisemaan omistajalleen sieniä, yleensä kantarelleja tai 
suppilovahveroita. Kouluttajana Terhi Kuonokas Koirapalveluista Hämeenlin-
nasta.

Koulutus on etäluentona ti 19.5.2020 klo 18.00-20.00. Osallistumismaksu 
25 e. Koulutuksen järjestää Villiruokaa valuutaksi -hanke.

Ilmoittaudu mukaan: 
 www.proagria.fi/tapahtumat

Rekrytoi kausityövoimaa

Suosi Ruokaprovinssin 
makuja! 
LAITA SEURANTAAN somessa Ruokaprovinssi 
niin Facebookissa kuin Instagramissakin.  
Kerromme kanavissa parhaat vinkit ja  
uutuudet Ruokaprovinssimerkkiä kantavilta 
tahoilta. Kesällä jaossa muun muassa parhaita 
kesämakuja Ruokaprovinssin alueelta. 

 www.ruokaprovinssi.fi
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HANKKIJAN ASIAKASPALVELU PUH. 010 402 2020 hankkija.fi
(Puh. hinta 8,35 snt/puh. + 12,09 snt/min (sis. alv).

 TUOTANTOPANOKSET HANKKIJALTA

KUUMAVESIPESURI 
CLEN D1915

2 890,-
NORM. 3 149,-

LAADUKKAAT TRIOPLAST 
KÄÄRINTÄKALVOT

KOKEILTU, TESTATTU, 
HYVÄKSI HAVAITTU!

HUIPPULAADUKAS PAALAUS-
VERKKO KAIKKIIN KONEISIIN, 

KAIKISSA OLOSUHTEISSA

TAMANET EDGE TO EDGE 
–PAALAUSVERKKO

TILAA POLTTOÖLJYT  
JA DIESEL

VILJELIJÄASIAKKAANA MAHDOL- 
LISUUS SAADA HANKKIJALTA MAKSU- 

AIKAA 90 PÄIVÄÄ TOIMITUKSESTA!

KASVINSUOJELUAINEET 
LAAJOIN VALIKOIMIN  

HETI VARASTOSTA!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Puuntuottaja omistatko 
kuusitukkivaltaista metsää? 
Lapuan Sahan puunhankinnasta vastaa EPM Metsä Oy, 
jota omistaa sahan lisäksi EPV Energia Oy. 
Tukkipuu on koronasta huolimatta hyvässä hinnassa!  
– Kysy tarjous puunostajaltamme.  
www.epmmetsa.fi tai puhelin 044 712 1335 

Viljelysuunnitteluun kannattaa vuosittain paneutua huolella. Se on parhaimmillaan kokonaisvaltaista toiminnan suunnit-
telua, muistuttaa Sari Peltonen.

Millä tekijöillä voi 
kasvintuotannossa menestyä?
Samat tuotantopanokset 
ja korkeammat sadot. 
Kuinka siinä voi onnistua? 
Siirrä katseet maan 
hyvään kasvukuntoon ja 
vesitalouteen, viljelykiertojen 
monipuolistamiseen ja 
sadon määrän nostamiseen 
kustannustehokkaasti.

V
iime kasvukausi vahvisti suur-
ten satojen merkityksen par-
haisiin taloudellisiin lopputu-
loksiin. Viljelyn monipuolis-

taminen syyskylvöisillä, monivuotisilla 
tai erikoiskasveilla luo edellytyksiä ti-
lan kokonaistuloksen parantumiselle 
sen lisäksi, että se pienentää yksipuo-
lisen kevätviljojen viljelyn aiheuttamia 
hinta- ja sääriskejä. Valkuaiskasvien 
viljelyn lisäämisen tärkeys on noussut 
esille poikkeustilanteen myötä myös 
huoltovarmuuden näkökulmasta.

KUINKA SATOTASOT YLÖS
Lisäkilojen tuottaminen ei välttämättä 
vaadi panosten kasvattamista, vaan tär-
keämpää on huolehtia, että satsaukset 
tehdään peltolohkoille ja kasvustoihin, 
joissa vastettakin on odotettavissa. Tämä 
edellyttää, että viljelyn perusasiat, kuten 
peltojen ojitus, kalkitus ja maan rakenne 
ovat kunnossa.

RATKAISUT ESILLE 
VILJELYSUUNNITTELUSSA
Viljelysuunnittelu on  kokonaisvaltaista 
tilan toiminnan suunnittelua. Viljelyn kus-
tannusten karkea arviointi jo viljelysuun-
nittelun yhteydessä on tärkeä apukeino 
viljelyn tarkempaan suunnitteluun ja sa-
totavoitteiden laatimiseen. Ennakkolas-
kelman avulla voidaan arvioida, mitä kan-
nattaa viljellä kasvukunnoltaan erilaisilla 
peltolohkoilla, millaista satotasoa tulee 
tavoitella sekä milloin, millaisissa erissä 
ja millä hinnalla voi ja kannattaa myydä. 

Hyväkuntoisilla lohkoilla voidaan vil-
jellä voimaperäisesti ja niiden kiertoon 
kannattaa ottaa mukaan satopotentiaa-
liltaan korkeat syyskylvöiset kasvit, vaa-
teliaat öljy- ja palkokasvit sekä hyödyntää 
ylipäätään uusien, satoisien lajikkeiden 
sadontuottokyky. 

SYYSKASVIEN KYLVÖSTÄ
Viljelykiertojen suunnittelussa kan-
nattaa huomioida, miten syyskas-
vien kylvö onnistuu ja ennakoida sitä 
suunnittelemalla niiden esikasviksi 
aikaisin korjattava kasvi. Typpeä 
runsaasti tarvitsevien kasvien, kuten 
vehnän edelle kannattaa suunnitella 
palkokasvi tai viherlannoitusnurmi. 
Hyvätuottoisillakin lohkoilla pitää 
huolehtia maan rakenteen ylläpi-

Etelä-Pohjanmaalla menestyttiin hyvillä sadoilla ja oikeilla toimenpiteillä
Etelä-Pohjanmaalla saatiin viime 
vuonna hyviä satoja. Erityisiä valo-
pilkkuja olivat viljat ja herne. Talou-
dellisten laskelmien mukaan hyvään 
taloudelliseen tulokseen päästiin, 
kun sato oli hyvä ja se saavutettiin 
järkevin kustannuksin. 

Hintataso viljoissa laski viime 
syksyn aikana huippuhinnoista, joten 
sadon määrällä per hehtaari oli suu-
rempi merkitys kuin edellisenä kas-
vukautena. Hintataso ei välttämättä 
palaudu korkeisiin lukemiin vuosikau-
siin, jonka vuoksi satotasoja on saa-

tava nousemaan. Viljojen hintatason 
ollessa matalalla pitää miettiä, millä 
tekijöillä voi päästä hyviin satoihin.  
Oikealla kasvinsuojelulla, lannoituk-
sella ja maan ollessa hyvässä kas-
vukunnossa, siihen on mahdollista 
päästä. Heikoilla lohkoilla kannattaa 
miettiä perusparannusten tekemistä. 

Vaikka öljykasvien viljelyssä koet-
tiin viime vuonna haasteita, niin sitä ei 
kannata hylätä viljelykierrosta. Viljoi-
hin verrattuna öljykasvit on pärjän-
neet taloudellisesti hyvin jo vuosien 
ajan. Samalla se tarjoaa hyvää esi-

kasviarvoa ja katkaisee tautipaineita 
viljapainotteisessa viljelyssä. 

Menestystä tälle kasvukaudelle. 
Erityisesti nyt kannattaa miettiä kas-
vustokäynnin ottamista tilalle meiltä. 
Saat hyviä vinkkejä kasvustosi tilasta 
ja voisiko sille vielä tehdä parantavia 
toimenpiteitä! 

dosta ja kasvattaa välillä runsas- ja 
syväjuurisia kasveja tai apilanurmea, 
jotka toimivat samalla typpilaturina. 

VÄKISIN EI KANNATA VILJELLÄ 
On tärkeää tunnistaa omien peltoloh-
kojen ominaisuudet ja sadontuottoky-
ky, ja miettiä sen jälkeen oikeat kasvit 
ja toimenpiteet. Peltolohkoille, joilla 
sato jää useina vuosina alle tavoitellun, 
kannattaa hyödyntää tukijärjestelmän 

mahdollisuudet vaihtoehtojen hake-
miseen viljalle, pellon käytön moni-
puolistamiseen tai maan kunnosta-
miseen. Kolmen tonnin viljasatoon 
verrattuna luonnonhoitopeltonurmi 
on kannattavampi vaihtoehto, ja sa-
malla voidaan välivuodet hyödyntää 
maan kunnostusvuosina. 

SARI PELTONEN
ProAgria Keskusten Liitto

O
mien tuotantokus-
tannusten tiedos-
taminen ja laskenta 
luovat hyvän pohjan 

viljatilan talouden hallintaan. 
ProAgrian viljelyn kehittä-
misryhmien tulosten mukaan 
hyvä sato on poikkeuksetta 
ollut yhteydessä tuotannon 
parempaan taloudelliseen tu-
lokseen vuosi toisensa jälkeen 
ja eri viljelykasveilla. Parhaan 
neljänneksen tuloksen taustal-
la vaikuttivat keskiarvosatoja 
paremman sadon määrän li-
säksi muita pienemmät kiin-
teät kustannukset. 

KULUKURI
Oleellista on siis myös löytää kei-
noja kiinteiden kustannusten pi-
tämiseksi kurissa. Kasvinviljelyn 
tuotantokustannuksista yli puolet 
muodostuu kiinteistä kuluista eli 
koneiden, rakennusten ja pellon 
pääomakuluista sekä yleiskustan-
nuksista. Viljelypinta-alaan näh-
den liian suuri konekapasiteetti 
heikentää merkittävästi kannat-
tavuutta, jos koneita ei pystytä 
käyttämään oman tilan viljelyn 
lisäksi esimerkiksi koneurakoin-
tiin, tai jos ei ole mahdollista hyö-
dyntää tilojen välistä yhteistyötä. 
Konekapasiteetin oikea mitoitus 

on yksi tärkeimmistä tekijöistä 
kannattavaan tulokseen pääse-
miseksi. Lisäksi energiansäästö-
vaihtoehtojen kartoittaminen on 
tärkeää.

TUOTANTOKUSTANNUKSET 
TIETOON
Tuotantokustannusten laskemi-
nen ja vertailutiedon käyttö aut-
tavat arvioimaan, millaista sadon 
määrää tai tuottoa hehtaarilta tar-
vitaan ylläpitämään viljelyn kan-
nattavuus ja toisaalta, mitkä ovat 
ne kustannuserät, jotka vaikut-
tavat eniten tilan taloudelliseen 
tulokseen ja miten niitä voidaan 
korjata. Vuoden 2019 tulosten 
mukaan ProAgrian viljelyn kehit-
tämisryhmien parhaalla neljän-
neksellä, joka teki kevätviljoilla 
keskimäärin 650 euroa hehtaa-
rilta paremman tuloksen kuin 
heikoin neljännes, kiinteät kulut 
olivat noin 270 euroa hehtaarilta 
pienemmät kuin heikoimmalla 
neljänneksellä. Lisäksi paras nel-
jännes sai satoa 1 600 kiloa heh-
taarilta enemmän kuin heikoin 
neljännes. Heillä myös sadon 
myyntihinta oli 10-20 euroa ton-
nilta parempi. 

SARI PELTONEN

Talous hallintaan 
viljatilalla

Millä sadoilla tulos plussalle  
vuoden 2020 hinta-arvioilla?

Hinta €/tn Satovaatimus kg/ha

Syysvehnä 170 5 000

Kevätvehnä 170 4 700

Ruis 150 5 300

Mallasohra 170 4 600

Rehuohra 150 5 000

Kaura 160 4 700

Rypsi 380 1 800

Rapsi 380 1 800

Härkäpapu 210 2 700

Herne 210 2 700

Lähde: ProAgria Lohkotietopankki

JUHA-MATTI  
TOPPARI
palvelupäällikkö
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K
asvinsuojelu on tärkeä osa 
viljelyn riskien hallintaa, ja 
siitä ei kannata tinkiä. In-
tegroidun kasvinsuojelun 

periaatteen mukaan se on muutakin 
kuin kemiaa. Lähtökohtaisesti tulisi 
keskittyä aina ongelman syyhyn, eikä 
ainoastaan sen vuosittaiseen pois-
tamiseen. Alan uusimman tiedon 
hankkiminen on tärkeää ja sen sovel-
taminen omaan viljelyyn hyödyttävät 
ja helpottavat paljon omia päätöksiä.

TARKKAILE HUOLELLA
Päätöksenteko ei ole kasvukauden 
aikana helppoa ja kasvustojen tark-
kailuun ja havainnointiin kuluu aina 
aikaa. Loppujen lopuksi se maksaa 
kyllä vaivan. Vaihtelevissa olosuh-
teissa ja erilaisina kasvukausina 
lohkokohtaiset erot saattavat vaih-
della huomattavasti, joten huolelli-
nen tarkkailu ja havainnot auttavat 
torjuntatarpeen tekemisessä ja sen 
oikeassa ajoituksessa. 

ÄLÄ RUTIINIRUISKUTA
Rutiiniruiskutuksia ei kannata teh-
dä, sillä jokainen pois jäävä torjun-
taruiskutus säästää kustannuksia ja 
suojelee luontoa. Toisaalta ajoissa 
havaittu tarve ja oikein tehty torjunta 
tuottavat tulosta.

MONIPUOLISTA VILJELYÄ
Kasvinvuorotus ja monipuolinen vil-
jely on iso osa rikkakasvien torjuntaa 
ja sen merkitys näkyy myös taudin-
aiheuttajien määrässä. Kasvitautiris-
kiä voi hallita myös monipuolisella 
lajikevalinnalla ja hyödyntämällä 
erilaisia ennuste- ja tarkkailumene-
telmiä. Tuhoeläinpaineen hallinta 
on etenkin öljykasveilla haastavam-
paa ja työläämpää kuin viljoilla, jo-
ten niiden tarkkailua kasvustoissa 
tulee tehdä lähes päivittäin. 

PYYDÄ MEITÄ AVUKSI
ProAgria Etelä-Pohjanmaan asian-
tuntijat tekevät kasvukaudella kas-
vustokäyntejä. Havaintojen lisäksi 
kasvustoista voidaan mitata man-
gaani- ja typpipitoisuudet ja antaa 
suosituksia ja toimenpide-ehdotuk-
sia kasvinsuojelun osalta. Käynnit 
voidaan toistaiseksi toteuttaa Neuvo 
2020 -rahoituksen avulla. 

Huolellinen 
kasvustotarkkailu 
antaa tietoa ja 
mielenrauhaa

PELTOJEN KASVUSTOKUVAUSTA on vii-
me vuosina hyödynnetty kasvavissa mää-
rin. Lintuperspektiivistä tarkastelu antaa 
huomattavasti tarkempaa ja laadukkaam-
paa kuvaa kuin satelliittikuvat ja tarkkuus 
on jopa senttimetrien luokkaa. Ku-
vaus tuo esille seikkoja, joita 
viljelijä ei ole havainnut 
maasta käsin. Parhaiten 
kasvustokuvaus soveltuu 
isoille lohkoille. 

APUA SUUNNITTELUUN 
Kasvustokarttojen pohjal-
ta voidaan räätälöidä paik-
kakohtainen typpilannoitus 
tai hyödyntää kuvamateriaalia 
esimerkiksi täsmäkasvinsuojelussa. Kun 
halutaan vaikuttaa sadon määrään ja laa-
tuun, kasvustokarttojen käyttö yhdistetty-
nä kasvustohavaintoihin on hyvä vaihto-
ehto, kertoo kasvintuotannon asiantuntija 
Juho Kotala.     

Dronekuvien avulla yksityiskohtaista 
tietoa pellon kasvukyvystä 

Rutiiniruiskuttamisessa ei ole järkeä. Ajoissa ja oikein tehty torjunta tuottaa tulos-
ta, opastaa Pekka Tuomisto. 

KÄYTTÖ EI VAADI TÄSMÄLAITTEISTOJA 
Usein vastaan tulee, ettei täsmäkarttoja voi-
da hyödyntää viljelyksessä, kun tarvittavaa 
täsmälaitteistoa ei löydy. Kuitenkin nykyi-
sin pitkälle pääsee jo puhelimeen ladatta-

villa sovelluksilla, joihin saa taus-
takartaksi laaditun tehtävän. 

Ajonopeutta muuttamalla 
voidaan esimerkiksi vaikut-
taa levitettävään määrään 
täsmentää Kotala. 

HYÖTYÄ KASVUSTO-
KÄYNNIN YHTEYDESSÄ 

Lintuperspektiivistä tar-
kasteltuna voidaan tunnistaa 

kasvustoeroja lohkolla, mutta se 
mistä erot johtuvat, vaatii lähemmän tar-
kastelun. Heikommin kasvava alue voi 
johtua epäonnistuneesta kylvöstä, lan-
noituksesta, rikkakasveista, maaperäs-
tä, kasvitaudista tai ojituksen puutteista. 
Kuvauksen avulla voidaan tunnistaa on-

gelman laajuus ja sen perusteella lähteä 
selvittämään syytä, josta erot johtuvat.  

KASVUSTOKÄYNNIT 
Kasvustokäynneillä mietitään viljelijän 
kanssa yhdessä, miten esimerkiksi rehun 
tuotantokustannusta voisi pienentää mää-
rästä ja laadusta tinkimättä. Kierroksella 
tarkastellaan kasvin ravinnepuutoksia, 
kasvilajikejakaumaa, rikkakasvien mää-
rää ja tähän liittyvää kasvinsuojelua. Myös 
kasvuston perustamistekniikoihin paneu-
dutaan, jotta kasvustosta saisi kerralla 
onnistuneen. Kasvustokäyntejä tehdään 
ilman kasvustokuvausta tai sen kanssa 
nurmi- sekä viljakasvustoihin. Käynti 
yleensä räätälöidään viljelijän tarpeiden 
mukaiseksi.

KASVUSTOKUVAUS:

•  Salaojien toimivuus ja 
paikallistaminen

•  Ravinnepuutokset

•  Rikkakasvit

•  Pinnan muodot

•  Talvituhojen laajuus

•  Kylvöjen onnistuminen 
ja kasvuston 
kehityksen tasaisuus

KASVUSTOKÄYNTI:
•  Kasvilajikejakauma

•  Maaperän 
ominaisuudet

•  Ravinnepuutokset

•  Rikkakasvit

•  Kasvitaudit

•  Juuristo

•  Siemenseokset

•  Kasvinsuojelu

•  Peltologistiikka

•  Suojakaistat ja 
pientareet

PEKKA TUOMISTO 
kasvintuotannon  
erityisasiantuntija

JUHO KOTALA 
kasvintuotannon 
asiantuntija
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JATKOSSA TARJOAMME yhdessä Eu-
rofinsin kanssa laajan ravinne- ja 
kasvukuntotutkimuksen, josta 
ProAgrian kautta tilattuna saa 10% 
alennuksen. Analyysi tarjoaa lisä-
tietoa maan kemiallisista, fysikaa-
lisista ja biologisista tekijöistä. Se 
toimii viljelysuunnittelun tukena 
mm. lannoituksen, kasvivalinnan, 
viljelykierron, kalkituksen ja maan-
parannusaineiden suunnittelussa. 

Huonosti kasvavalla lohkolla pe-
rinteinen maanäyte saattaa näyttää 
hyviä lukemia, mutta varsinkin jos 
on ollut monokulttuuria, maa on 
saatettu kyllästää väkilannoitteiden 
suoloilla. Tällöin ongelmat voivat 
selvitä mikrobiologista toimintaa ja 
humuspitoisuutta tarkastelemalla. 

Analysoinnissa esitetään kasvien 
saatavilla oleva ravinnemäärä kg/
ha, joka on mielekkäämpää kuin 
mg/litra maanäytteestä. Maanäyt-
teistä voidaan saada vahvistus 
epäilykseen lohkon ongelmista tai 
lisätietoa, miksi tilan paras lohko 
antaa parhaan sadon. Yksi tapa on 
ottaa näyte sekä ongelmalohkoilta 
ja hyviltä lohkoilta verrattavaksi.

APUA PERUNATILOILLE
Varsinkin perunanviljelijöille hyö-
dyllisen vedenpidätyskäyrän avul-
la voidaan nähdä, milloin on hyvä 

M
otivaatio maataloustyöhön 
tulee hyvien satojen myö-
tä. Hyvät sadot kohentavat 
myös taloutta. Mutta miten 

päästään hyviin satoihin ja taloudel-
lisesti parempiin resursseihin kiinni?

A. MAAPERÄ
Peltojen maanalainen elämä on yksi tär-
keimpiä asioita, kun mietitään hyvien 
satojen saamista. Hyvät sadot eivät var-
mistu pelkästään hyvällä lannoituksella 
ja kasvinsuojelulla, vaan siihen tarvitaan 
myös maanrakenteen tuntemista ja tul-
kitsemista.

Elävä pelto tuottaa parhaimman sadon. 
Se antaa myös parhaimman taloudellisen 
hyödyn. Ilmastossa tapahtuu muutoksia, 
joten välttämättä vanhat hyväksi havaitut 
toimet eivät enää toimi. Tarvitaan muu-
tosta toimintaan.

B. HYVÄN MAAN ANALYSOINTI
Kaiken lähtökohtana on, että viljellyt kas-
vit yhteyttäisivät mahdollisimman hyvin 
ja tuottaisivat runsaan sadon. Hyvä sato 
onkin merkki siitä, että asioita on tehty 
oikein. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 
kyseistä maata ei kannata tutkia ja ana-
lysoida syytä hyvään satoon. Tutkintaan 
kannattaa käyttää lapiota ja viljavuusana-
lyysejä, sekä mahdollisesti sadosta otetta-
via analyysejä. 

Hyvän maan tarkastelu lapiolla on 
helppoa, koska lapio uppoaa maahan 
helposti, eikä kuopan pohjalle tule vettä. 
Myöskin maanrakenne on hyvin murus-
tunutta ja kasvien juuret menevät syvälle. 
Maasta olisi hyvä löytyä muutama kaste-
mato. Nämä kaikki kertovat myös siitä, 
että ojitus pelaa. Kaikesta hyvyydestä huo-
limatta on syytä tarkastaa myös ojat sekä 
salaojien toimivuus. 

Viljavuusanalyysistä saa nopealla sil-
mäyksellä hyvän kuvan ravinteiden suh-
teista. Tässä punainen väri alkuaineiden 
kohdalla ei lupaa hyvää. Toisaalta liika 
vihreyskin voi olla pahasta, jos ravinteiden 
tasapainot eivät ole kunnossa. Varsinkin 
kalsium (Ca) ja magnesium (Mg) suh-
teeseen kannattaa kiinnittää huomiota, 
koska se aiheuttaa liettymistä ja muita 
rakenteellisia ongelmia pelloissa.

Hyvän maan kasvukunnon kartoit-
tamisella saa itselleen tiedon hyvästä 
maasta. Tällöin on asettanut heikoimmille 
maille tavoitteen, jota kohti tulisi mennä. 

Kiinnitä näihin huomiota 
kesäkaudella pellolla 

Se helpottaa heikompien peltomaiden 
analysointia sekä toimien kartoitusta, joil-
la pelto saadaan kasvamaan paremmin. 
Paremman kasvun takaamiseksi tulee lii-
ka vesi saada pois pellolta eli kaikki kor-
jaavat toimenpiteet alkavat vesitaloudesta.

C. LUONNON INDIKAATTORIT
Harva pelto on täysin puhdas rikkakas-
veista, joten voimme hyödyntää myös niitä 
peltomaan analysoinnissa. Peltohatikka 
näyttää monesti happamat alat tai maat, 
joissa on kemiallisessa tasapainossa jo-
takin korjattavaa. Jauhosavikka ja piha-
tähtimö kasvaa pelloilla, joissa on paljon 
liukoista typpeä, joten lannoitusta voi 
näille maille ainakin typen osalta hiukan 
vähentää. Rönsyleinikki, ohdakkeet, les-
kenlehti kertovat tiivistymisestä vähintään 
pintamaassa. Heikon vesitalouden pelloil-
la kasvaa nurmissa jänönsaraa, nurmilau-
haa ja niittyleinikkiä.

Linnut näyttävät kevättöiden aikaan 
hyvin, missä maassa on elämää. Siellä,  
missä äestyksen aikana kertyy paljon lok-
keja ja rastaita sekä västäräkkejä, on myös 
paljon kastematoja, joten maanpieneliöt 
voivat kohtuullisen hyvin. 

Maan kasvukunto vaatii kokoaikais-
ta ajattelua toimenpiteissä. Jokainen 
muokkaus ja toimenpide pellolla 
tulee miettiä maankasvukunnon 
kannalta. Märkää peltoa ei kanna-
ta mennä muokkaamaan. Lisäksi 
vesitalouteen kannattaa kiinnittää 
huomiota. Salaojien toimivuudesta 
saa hyvän kuvan esimerkiksi huuh-
telemalla ne säännöllisesti. 

Ilmaston muuttuessa kerääjä-
kasvit ja kokoaikainen kasvipeit-
teisyys tulee yhä tärkeämmäksi. 
Kasvipeitteisyydellä saadaan luo-
tua suojaa maan rakenteelle, ra-

vinteille ja pieneliöille. Lannoituk-
sessa kannattaa suosia eloperäisiä 
lannoitteita ja lisätä eloperäisten 
maanparannusaineiden käyttöä. 
Ne tuovat lisää ruokaa maaperän 
pieneliöille sekä lisäävät orgaani-
sen aineksen määrää peltoon. 

Kasvinsuojelussa kannattaa 
käyttää vain välttämättömiä tor-
junta-aineita ja minimoida niiden 
mahdolliset haittavaikutukset 
maaperään. Hyvä tapa vähentää 
kasvinsuojelun tarvetta on viljely-
kierto. Esimerkiksi valkuaisoma-
varaisuus on suuressa nosteessa, 

joten syväjuurisista härkäpavuista 
on hyötyä tautipaineen vähentäjinä 
ja maanrakenteen muokkaajina.

Tulevana kasvukautena kan-
nattaa tutkia syvemmin omia pel-
toja sekä analysoida niiden mah-
dollisuuksia. Näiden kysymysten 
kohdalla voi myös hyödyntää 
asiantuntijoiden osaamista ja poh-
tia yhdessä, miten peltojen kasvu-
kuntoa saataisiin kohotettua. 

ERKKI VIHONEN
luomukasvintuotannon asiantuntija

ERKKI VIHONEN
luomukasvintuotannon 
asiantuntija

Miten ylläpidetään maan kasvukuntoa?

Peltojen maanalaiseen elämään kannattaa kiinnittää huomiota. 

Kotimainen tuotanto ja 
osaaminen!

Valitse sinäkin kotiisi suomalaisen 
valmistajan laadukkaat ikkunat ja 

ovet, myös asennettuna!

Juha-Markku Karhu
juha-markku.karhu@alavusikkunat.fi

044 550 1452

Selvitä tarkemmin maan 
kasvukuntoa uudella 
maanäyteanalyysillä 

KASVIANALYYSI ON  
SUUNNATTU ERITYISESTI

•  Tiloille, joilla viljelyksessä: 
-  Erikoiskasveja  
-  Nurmea 
-  Viljakasveja, öljykasveja ja  
     kuminaa

• Luomutiloille

• Kehittämishaluisille tiloille

• Hiiliviljelystä kiinnostuneille

KORONAKRIISI VAIKUTTI perunamark-
kinoihin hyvin nopeasti ja ennakoi-
mattomasti. Ruokateollisuusperunan 
myyjät ovat saaneet kokea rajun ky-
synnän laskun koulujen ja ravintoloiden 
suurkeittiöiden lähes kokonaan sulkeu-
duttua. Sen sijaan eri perunajalosteita 
valmistavat tehtaat käyttävät raaka-ai-
netta melko normaaliin tapaan.

Jotkut ruokaperunan pakkaajat taas 
kertovat, että muutaman päivän ajan 
perunaa olisi saanut pakata yötä päivää, 
mutta kysyntä taantui lähes yhtä no-
peasti kuin alkoikin. Hyväkuoriset ruo-

kateollisuusperunaerät ovat puoles-
taan tukkineet markkinoita aiheuttaen 
ylitarjontaa myös ruokaperunapuolella.

Varsinkin lyhyeksi aikaa varastoi-
tavaksi ajateltujen kesäperunoiden 
istutusmäärää kannattaa vielä har-
kita vähennettäväksi, jotta markkinat 
eivät täyty alkusyksyllä laadullisesti 
nopeasti huonontuvalla uudella pe-
runalla ja vuoden 2019 viimeisistä 
myymättömistä eristä. 

JUHANI RAHKO 
kasvintuotannon asiantuntija, perunatilat

aloittaa kastelu ja kuinka paljon vettä 
on syytä käyttää, jos kuivuus uhkaa 
satoa. Kationinvaihtokapasiteetti ku-
vaa maan kykyä pidättää ravinteita, 
ja analyysi kertoo, osuuko näytteen 
tulos optimialueelle. Kaikille tutki-
muksessa mitatuille arvoille tulee 
myös tavoiteltava viitearvo.

Asiantuntijoitamme voi hyödyn-
tää analyysin tulosten tulkinnassa 
esimerkiksi viljelysuunnittelupal-
velun yhteydessä tai osana pellon 
kasvukunnon parantamiseen liit-
tyvää Neuvo-palvelua.

JUHANI RAHKO
kasvintuotannon 
asiantuntija

Korona iski myös 
ruokateollisuusperunaan
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Mies, joka uskoo  
verkostojen voimaan 

T
raktori hyrisee toukotöiden 
äärellä taustalla, kun Antti 
Hyppönen kertoo sikabis-
neksestään. Mies on aina 
ollut taloussuuntautunut ja 

pohtinut alaa tarkasti. Viime ajat Ant-
ti on sparrannut bisnestään yhdessä 
ProAgrian strategiaosaajien kanssa, 
koska kaipasi yrityskokonaisuuden 
näkijää ja sparraajaa rinnalleen kump-
paniksi. Tilipalvelutkin on ulkoistet-
tu ProAgrialle. Yrityksen talousluvut 
ovat ammattilaisten mukaan lyönnis-
sä, eikä talous ole ollut sparraukses-
sa pääroolissa, vaan tulevaisuuteen 
katsominen.

– Olen omalla alallani. Ostin tilan 
2018 sukupolvenvaihdoksen yhtey-
dessä. Heti aloitin vapaaporsitusin-
vestoinnit tuontantorakennukseen, 
kovasti tähän hetkeen saakka täällä 
onkin rakennettu. Paljon on parissa 
vuodessa muutettu asioita näköisek-
seni, kertoo Antti.

– En halua kuitenkaan lukita elä-
määni loppuelämäksi niillä päätöksil-
lä, mitä nyt teen. Mitkä ovat järkeviä 
siirtoja, niitä olen muun muassa käy-
nyt läpi ProAgrian strategia+ -poru-
kan kanssa.

Antti on saanut muun muassa 
vuoden mediavaikuttajapalkinnon 
Atrialta. Itse hän analysoi palkinnon 
saamisen syitä sillä, että on puhunut 
aina avoimesti ja positiivisesti alasta. 
Kun itse uskoo alaan ja tekee töitä sen 
eteen fiksuin siirroin, bisnes onnis-
tuu. 

– Arvostan avointa ja suoraa puhet-
ta, sitä olen arvostanut myös Strate-
gia+ -porukan kanssakäymisessä. Tä-

mä on minulle rehellinen sikabisnes, 
ja haluan olla sellainen yrittäjä, että 
muutkin tulee omasta menestymi-
sestäni hyötymään, Antti taustoittaa.

– En halua investoida niin sanot-
tuihin turhiin siirtoihin, vaan pyrin 
aina selvittämään ensin, saisinko han-
kittua avun verkostostani. Jos toisella 
on komea kone tyhjänpanttina oman 
tilansa töiden välillä, mielelläni ostan 
miehen ja koneen meille avuksi, jos 
tarvetta on.

Strategia+ -työssä Antin yhtenä ta-
voitteena onkin yrityksen verkostojen 
vahvistaminen entisestään. 

MITÄ OLET SAANUT KESKUSTELUISTA 
STRATEGIAOSAAJIEN KANSSA?
– Konkreettista toiminnan ohjaamis-
ta tulevaisuutta ajatellen. Sparraajilla 
on minulle tärkeä tehtävä sanoittaa 
tekemistäni ja sen järkevyyttä omien 
toiveideni pohjalta, Antti kertoo.

– Pidän siitä kun on jatkuvasti joku 
pieni kiva projekti työn alla. Kaikki 
suunnitelmani eivät villeissä visiois-
sani liity sikabisnekseen, yhdessä 
sparraajien kanssa keskitytään näke-
mään potentiaaliset mahdollisuudet 
toiveissani.

Antin sikabisnestä on Strategia+ 
-asiantuntijoiden kanssa käyty huo-
lella läpi. Yrityksen strategiaa on päi-
vitetty ja nyt on toimeenpanon aika.

 
ONKO KAIKKI SITTEN VALMIINA?
– Tämähän on jatkuvaa prosessia, ei-
kä ole valmis koskaan, vaan tämän 
äärelle tullaan palaamaan tasaisin vä-
liajoin. Haaveina olisi tehdä jossakin 
vaiheessa lyhyempää päivää yrittäjä-

nä. En saa kiksejä siitä, että olisin alan 
isoin toimija, vaan haluan olla hyvä 
kumppani verkostolleni ja erinomai-
nen työnantaja, Antti kertoo.

– Tässä strategiaprosessissa on hie-
noa se, että oikeasti ympärilläni on 
työryhmä, joka pohtii kanssani asioi-
ta. Olen avoin heittäytymiselle, joten 
tämä malli on sopinut minulle erin-
omaisesti. Tämä on ollut hyvä matka 
bisnekseni tulevaisuuteen, pohdinta 
siitä, mihin yrittäjänä olen matkalla.

Seuraa Hyppösen tilaa myös Face-
bookissa ja Instagramissa.

MIIA LENKKERI-TAMMINEN

OLEMME OLLEET mukana toteut-
tamassa Strategia+ kokonaisuut-
ta Hyppösen maatilalle. Yritystä 

johtaa hiljattain tehdyn SPV:n myötä Antti 
Hyppönen. Antti lähti strategiatyöhön yhtä 
ennakkoluulottomasti ja intohimoisesti, kuin 
isännyyteensä Hyppösen tilalla. Antti on nuo-
resta iästään huolimatta jo nyt hyvä johtaja, 
joka näkee asiat kokonaisvaltaisesti. Koko-
naisvaltainen johtaminen ja yrityksen tulevai-
suus ovatkin olleet selkeästi strategiatyön ydin 
kokonaisuuden edetessä. Aloittaessamme 
strategiatyötä Antti sanoi haluavansa ennen 
kaikkea rohkeasti esitettäviä uusia näkökulmia 
ja selkeää sparrausapua omille ajatuksilleen. 

YRITYKSELLE ON rakentunut selkeä Strate-
gia RoadMap, jonka avulla hahmotamme 
erilaiset toimenpiteet pidemmälle aikavä-
lille. Olemme määrittäneet yhdessä Antin 
kanssa teemat, joiden ympärille yrityksen 
strategia pohjautuu. Strategiset teemat sel-
keyttävät strategian toteuttamista ja myös 
jaksottavat toimintoja pidemmälle aikavä-
lille. On selvää, ettei strategiatyö Hyppösen 
tilalla tule varmasti koskaan olemaan lopul-
lisesti ohi. Meidän konsulttien näkökulmasta 
on ollut hienoa nähdä, miten Antti innostuu 
uusista ideoista ja tuo selkeästi esille halun-
sa kehittää ja viedä asioita eteenpäin. Stra-
tegiatyö ja kokonaisuutena Strategia+ ovat 

TÄMÄ ON 
OLLUT  
HYVÄ MATKA 
BISNEKSENI 
TULEVAISUUTEEN

ANTTI SIPPONEN 
Strategia+ -konsultti

MIIKA YRTTIMAA 
Strategia+ -konsultti

olleet todella hyödyllisiä nuorelle yrittäjälle, 
jolla on tulevaisuus täysin edessä.
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OTA YHTEYTTÄ:
www.aluetaito.fi
0408383281

 POHJATUTKIMUKSET
 MAANRAKENNUSTÖIDEN

SUUNNITTELU
 VIHERSUUNNITTELU

Toimintavarma rikkaseula erottaa viljasta kierrätyksen 
aikana rikkoutuneet jyvät ja rikkaruohojen siemenet.

» Estää linnunpesät / tukokset koneistossa
» Erittäin helppo asentaa
» Edullinen ratkaisu paloturvallisuuden lisäämiseen

Varaosat ja lisävarusteet kuivaamoon
ARSKA-VERKKOKAUPASTA

kauppa.arskametalli.fi

Tilaa putkistot, lisävarusteet sekä varaosat kuivaamoosi 
helposti ja nopeasti mihin vuorokauden aikaan tahansa.
Tutustu myös edullisiin poistotuotteisiin!

Rikkaseula 454,75€ (alv 0%)

Suojaverkko poisto-
putkeen 82,45€ (alv 0%)

Ilmastosoturien 
erilaiset hiilen-
sidontakeinot

A
lkuvuodesta käynnistyi Ilmasto-
soturit -hanke. Tavoitteena on sen 
avulla löytää ja pilotoida kustan-
nustehokkaita tapoja sitoa hiil-

tä peltomaahan. Hankkeessa on mukana 
kymmenen kasvinviljely- ja kotieläintilaa 
ympäri Etelä-Pohjanmaata. Näiden pilotti-
tilojen pelloilla tullaan testaamaan erilaisia 
hiilensidontatoimenpiteitä kolmen seuraa-
van kasvukauden aikana. 

Kevään aikana kunkin pilottitilan koeloh-
kolle on suunniteltu sopivat toimenpiteet, joil-
la hiiltä saadaan sidottua maahan. Koelohkolla 
on toimenpidekaistan lisäksi myös verranne-
kaista, jotta voimme vertailla hiilensidontatoi-
menpiteiden vaikutuksia peltomaahan. 

KERÄÄJÄ- JA ALUSKASVEJA
Kasvinviljelytiloilla kylvetään kerääjä- ja 
aluskasveja. Aluskasviseokset vaihtelevat eri 
tilojen välillä, mutta yleisimmät kasvit seok-
sessa on italian- ja englanninraiheinät sekä eri 
apilalajit. Pilottitiloilla tullaan kokeilemaan 
mm. ruista vehnän aluskasvina ja herneen 
alla syysrypsiä ja aluskasviseosta. 

NURMIA JA LAIDUNTAMISTA
Hankkeen maito- ja lihanautatiloilla keskity-
tään nurmiin ja laiduntamiseen. Säilörehu-
nurmien osalta selvitetään monipuolisempien 

kylvöseosten ja täydennyskylvön vaikutusta 
hiilensidontaan. Laiduntavilla tiloilla testataan 
erilaisia laidunnusstrategioita ja verrataan nii-
den vaikutusta peltomaan hiilensidontaan.

VILJAVUUSNÄYTTEET
Ennen kylvöjä koelohkoilta, sekä toimenpi-
de- että verrannekaistalta, otetaan viljavuus-
näytteet, joista analysoidaan myös multavuus 
hehkutushäviöllä. Lisäksi koelohkolta otetaan 
maanäyte laajaa ravinne- ja kasvukuntotutki-
musta varten. 

LAPIOTESTI
Koelohkolla tarkastellaan maan rakennetta 
lapiotestin avulla. Lapiotesti tehdään myös 
kolmannen vuoden syksyllä, jolloin voidaan 
tutkia, miten toimenpide on vaikuttanut maan 
rakenteeseen. Kasvukaudella koelohkoilla 
tullaan mittaamaan hiilidioksidimittarilla 
kasvien hiilensidontaa. Hiilidioksidimittari 
mittaa kasvin yhteyttämisessä sitoman hiili-
dioksidin määrän, ja sen lisäksi mittari mittaa 
myös kasvustosta sekä maasta ilmakehään 
vapautuvan hiilidioksidin määrän. Lisäksi 
koelohkojen kasvuston biomassaa ja lehti-
vihreäindeksiä mitataan dronella otettujen 
kuvien avulla.  Koelohkot skannataan maape-
räskannerilla ensimmäisen vuoden syksyllä. 
Maaperäskanneri antaa tietoa lohkon ominai-

HELI NUMMIJOKI-LAHTI 
kasvintuotannon asiantuntija

HELI OJALA 
kotieläintuotannon asiantuntija, 
maitotilat 

Ilmastosoturit-hanke tuottaa ilmastoaiheista tietoa kaikille etelä- 
pohjalaistiloille. Tule mukaan vaikkapa opintomatkallemme elokuussa. 
Tutustumme yhdessä hiilensidontaan panostaviin maatiloihin.

suuksista, kuten maalajeista, multavuudesta, 
ravinnetilasta ja kosteudesta. 

TÄRKEÄÄ TIETO KAIKILLE TILOILLE
Pilottitilatoiminnan lisäksi hankkeen tärkeänä 
tavoitteena on välittää tietoa kaikille eteläpoh-
jalaisille viljelijöille. Elokuulle olemme suun-
nitelleet alueemme viljelijöille opintomatkaa 
Pohjois-Savoon, jossa käymme tilavierailuil-
la hiilensidontaan panostavilla maatiloilla. 
Tilavierailujen lisäksi käymme tutustumassa 
Luken Maaningan toimipisteeseen, jossa on 
käynnissä paljon aiheeseen liittyvää tutkimus-
ta. Matkan lisäksi syksylle on suunniteltu myös 
pellonpiennartilaisuuksia. 

K
evätviljapainotteisessa 
viljelykierrossa maan 
multavuus alenee.  Mul-
tavuuden laskiessa myös 

pellon sadontuottokyky alennee. 
Kevätviljoilla peltojen multavuus 
laskee vuosittain 200-300 hiili-
kiloa/ha.  Helppo ja tehokas tapa 
ylläpitää pellon multavuutta ja 
kasvukuntoa on kerääjäkasvien 
viljely. Kevätviljan alle kylvetty 
raiheinäkasvusto sitoo kasvu-
kauden aikana hiiltä 200-300 
kg/ha.

KASVUKUNTO KOHENEE
Tehokkaalla kerääjäkasvien vil-
jelyllä saavutetaan monta maan 
kasvukuntoa edistävää ja satota-
soa kohentaa osatekijää.  Kerää-
jäkasvit tuottavat ruokaa ja suojaa 
maan kastemadoille sekä maan 
muulle pieneliöstölle. Kastema-
dot liikkuvat maassa pystysuo-
rassa ja poraavat maahan muu-
taman millin reikiä.  Kerääjäkas-
veilla ruokitussa hyvässä maassa 
on kymmeniä kastematoja ne-
liöllä.  Yhdessä maan muun pie-
neliöstön sekä kasvien juurten 
kanssa kastemadot muodostan 
hyvän mururakenteen maahan. 
Hyvä mururakenne on kuin tum-
maa raejuustoa.   Hyvä murura-
kenne tehostaa veden läpäisyä ja 
parantaa kasvien juurten kasvua.

RAVINTEIDEN SITOJIA
Keräjääkasvien sitovat hyvin 
ravinteita.  Monivuotiset heinät 
pitävät (talviaikainen kasvipeit-
teisyys) ravinteet tallessa seuraa-
vaan kevääseen.   Kerääjäkasvien 
merkitys korostuu herneellä ja 
härkäpavulla biologisen ty-
pensidonnan tuottaman typen 
talviaikaisena varastointina. 
Kerääjäkasvi nappaa myös kar-
janlantalannoituksessa sadon-
korjuun jälkeen vapautuvan ty-
pen talteen. Pohjalaisilla kevyillä 
kivennäismailla on pulaa kaliu-
mista. Kerääjäkasvi auttaa pitä-
mään kaliumia pellossa.  Kalium 
huuhtoutuu herkästi.  Ilman 
kerääjäkasvia kaliumia huuh-
toutuu talven aikana kymmeniä 
kiloja hehtaarilta.  Syyskyntäjäl-
le oikea valinta kerääjäkasviksi 
on italianraiheinä, joka nappaa 

ravinteita tehokkaasti myöhään 
syksyyn.  Monivuotiset heinät 
toimivat kevätkyntäjille myös 
siksi, että keväällä ne aloittavat 
kasvun aikaisin ja kasvin juuris-
to kuivattaa peltoa kylvökuntoon 
altapäin. Italianraiheinäkasvusto 
sekoitetaan kevyesti maahan (ke-
vennetty muokkaus) tai kynne-
tään myöhään syksyllä. Keväällä 
talven tappama kulottunut ita-
lianraiheinämatto hidastaa maan 
lämpiämistä.

KEVÄTVILJOJEN KERÄÄJÄKASVIT
Kevätviljojen kerääjäkasveik-
si soveltuvat italianraiheinä ja 
englanninraiheinä sekä muut 
monivuotiset heinät.  Oleellista 
kerääjäkasvien hyötyjen saavut-
tamiseksi on riittävän tiheän kas-
vuston aikaansaaminen.  Kylvö 
piensiemenlaatikosta pääkasvin 
kylvön yhteydessä on varmin ta-
pa saada kerääjäkasvit taimettu-
maan ja riittävän tiheä kasvusto.  
Suositeltava kylvömäärä raihei-
nillä on 6-10 kg/ha.  

Kerääjäkasvi, tehokas 
maanparantaja

JARI LUOKKA-
KALLIO 
luomukasvin- 
tuotannon  
asiantuntija 

Kerääjäkasvi on tehokas maan 
kasvukunnon hoitaja ja ravin-
teiden sekä hiilensitoja.  Ita-
lianraiheinä tuottaa  2-3 tn ka 
/ha kerääjäkasvisadon, joka 
käytetään maan parantamiseen 
(kastematojen ja maan pieneliös-
tön ruokintaan).  

    2  2020  ITUA   1514   ITUA  2  2020

KASVI



 

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

V
iimeisen parin kuukauden 
sisällä maailma on muut-
tunut hurjasti. Onneksi 
toisaalta tuntuu, että kar-

jatiloilla asia ei ole vielä koskettanut 
kovinkaan montaa ihmistä vaan 
työ on jatkunut entiseen malliin. 
Ruokavirasto on ohjeistanut, että 
terveydenhuoltokäynnit mahdol-
lisine lääkkeiden luovutuksineen 
on tehtävä ajallaan, jos se on vain 
tautitilanteen salliessa mahdollista.
Niinpä etukäteen on aina varmis-
tettava, ettei eläinlääkärillä tai tilan 
väellä ole koronaan sopivia oireita 
tai varmistettua tautia. Jos jollakin 
on oireita tai tauti, niin silloin ei 
voi osallistua tilakäynnille. Joitakin 
tilakäyntejä on flunssan takia jou-

Kuinka varautua ennakkoon koronan  
(COVID -19) tuloon kotieläintilalla?

duttu lykkäämään parilla viikolla, 
mutta ongelmaa ei muodostu, jos 
lähtökohtaisesti terveydenhuolto-
käynnit ovat ajan tasalla. 

TÄTÄ KIRJOITTAESSANI Etelä-Poh-
janmaan alueella eletään koronan 
suhteen suvantovaihetta eli uusia 
tautitapauksia ei ole esiintynyt yli 
viikkoon, mutta se ei anna meille 
mahdollisuutta ajatella, että tästä 
riskistä päästiin jo. Nyt jos koskaan 
tarvitaan hyviä yhteistyöverkostoja 
ja hyviä kumppaneita. Jos kyseessä 
on perinteinen perheviljelmä, niin 
kaikkien tilalla työskentelevien tu-
lisi hallita edes jollakin tasolla tois-
tensa työrutiinit, että eläimet saa-
daan ruokittua ja hoidettua vaikka 

toinen sairastuu vakavasti. Lisäksi, 
koska on hyvin todennäköistä, että 
jos toinen sairastuu, niin toinenkin 
samassa taloudessa asuva saa oireita, 
pitää olla vielä ulkopuolinen hen-
kilö, joka pystyy hoitamaan samat 
asiat. Tilan pyörittämisen kannalta 
tärkeät ihmiset (rehuntoimittajat, 
meijeri, teurastamo, pankki, lomi-
tus, koneiden korjaajat, seminologi, 
eläinlääkäri yms.) puhelinnumeroi-
neen kannattaa kirjoittaa ylös, sa-
moin käytetyt järjestelmät ( esim. 
eläinmerkkijärjestelmä, tuotannon-
hallinta, laskujenmaksu, teuraiden 
ilmoitus, rehun toimitukset, jne.) 
salasanoineen. Kirjalliset työohjeet 
tai videot ovatkin nyt erittäin suo-
siteltavia! Monella tilalla nämä asiat 

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

KATSO ESITTELYVIDEO
RETRONIK.COM

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

RETRONIK Ky

Maatalouskoneiden varaosat

Suupohjan varaosa ja huolto Oy 
Topeeka 71 
61800 Kauhajoki

Maatalous varaosat 
010 470 9875 
varaosat@svh.fi

Iso valikoima varaosia suoraan SVH:n varastosta | Toimitus myös Postilla ja Matkahuollolla

VAIVAAKO MÄRKYYS?
Muokkarista apu
- Saatavana 1-3 teräisenä

Jorma Porola
040 506 1743Laiduntamisen positiivinen vaikutus ei tule automaat-

tisesti. Laiduntaminen vaatii hyviä olosuhteita laitu-
mella ja osaamista ruokinnan seuraamisessa. Kiinnitä 
emolehmien laidunnuksessa huomiota seuraaviin: 
    Pellon peruskunto
     Siemenet ja lannoitus
    Laidunryhmät
    Aitaus ja lohkokoot
    Vesi, kivennäiset ja vasikoiden lisäruokinta
    Lohkojen vaihto (lepoaika!)
    Pellon hoito laidunnuksen jälkeen
    Eläinten havainnointi
    Luomutilan erityiset huomiot laidunkaudelle

Kun kaipaat apua laidunnusasioissa, ota yhteyttä Urpu 
Tanner-Koopmans, kotieläintuotannon asiantuntija, 
lihanauta- ja emolehmätuotanto, p. 040 184 8166 

ovat jo kunnossa. Jos ei, niin nyt on 
erittäin hyvä syy laittaa asiat kun-
toon, koska sama pohja on avuksi 
esimerkiksi työtapaturman sattu-
essa tilalla. Varautumiseen auttaa 
myös se, että kaikissa resursseissa 
(rehut, kuivikkeet, polttoaineet) ti-
lalla on hyvät varastot esimerkiksi 
pariksi kuukaudeksi.

LÄHTÖKOHTAISESTI SIIS kannattaa va-
rautua pahimpaan mutta samalla 
yrittää kaikin tavoin estää taudin 
tulo tilalle. Vierailijoiden tautisulut 
ja varsinkin käsien pesupisteet saa-
vat nyt aivan uuden merkityksen. 
Ahkera käsien pesu on mahdollista 
vain, jos navetalla on hyvä käsien-
pesumahdollisuus.

Milloin kannattaa aloittaa laidunnus?
Oikea aika aloittaa laidunnus on, kun nurmi on 
noin 10-15 cm korkeaa. Lohkojen koon suun-
nittelu kannattaa tehdä tarkoin, että saadaan 
laidun syötettyä mahdollisimman tehokkaasti. 
Lohkojen kokoon vaikuttaa satotaso ja laidun-
nettavien eläinten määrä. Hyviä nyrkkisääntöjä 
on uudelle lohkolle siirryttäessä nurmen kor-
keus 25-40 cm. Mikäli laidunalaa on vähän, 
on osa-aikalaidunnus hyvä vaihtoehto. Moni-
puolinen laidunseos on tärkeä, koska kesien 
välillä on vaihtelua.

Kuinka pitkään laiduntaa samaa lohkoa?
Laitumen jälkikasvukyky heikkenee, jos se syö-
tetään alle 10 senttiseksi. Lohkot kannattaa 
puhdistusniittää heti syötön jälkeen, jos lohkol-
le jää korsiintunutta nurmea. Nurmi tarvitsee 
noin kolmen viikon lepokauden kasvaakseen 
jälleen syöttökorkuiseksi.
 
Kuinka paljon vettä tarvitaan laitumelle?
Hyvätuottoinen lehmä juo helteellä jopa 200 
litraa päivässä, joten veden tulisi olla mah-
dollisimman helposti saavutettavissa: matka 
juomapisteelle saisi olla mieluiten alle 250 m. 
Painevesijärjestelmä helpottaa isoissa karjoissa 
työmäärää. Mieti myös, miten vesipisteen ym-
päristö saadaan pysymään kesän aika kunnos-
sa, jos pistettä ei siirrellä.

Miten välttää lämpöstressi?
Varmista, että kaikki eläimet pääsevät halutes-
saan varjoon, hyvä vaihtoehto on myös ottaa 
hellekaudella eläimet navettaan keskipäiväksi. 
Lämpöstressi alentaa maitotuotosta ja hedel-

Keräsimme parhaat vinkit onnistuneeseen laidunnukseen. Vastaajina ProAgrian asiantuntijat. 

mällisyyttä.  Lämpöstressistä kärsivä eläin syö 
vähemmän karkearehuja, sillä märehtiminen 
tuottaa lisää lämpöä. Vähentynyt karkearehun 
syönti laskee maidon pitoisuuksia. Lämpöstres-
sistä kärsineen umpilehmän maitotuotos laskee 
seuraavalla tuotoskaudella jopa 500-1000 kg. 
Myös sikiö kärsii lämpöstressistä: kasvu heik-
kenee sekä kohdussa, että vasikkana, ja läm-
pöstressi näkyy jopa vasikan ensikkokauden 
maitotuotoksessa ja poiston todennäköisyydessä! 

Mitä etuja on laiduntamisesta?
Tehokkaasti toteutettu laiduntaminen säästää 
aikaa, työtä ja rahaa: laidunnettua rehua ei 
tarvitse kerätä, säilöä, jakaa navettaan ja kantaa 
pöydältä rehujäämiä tunkiolle, vaan eläimet 
hoitavat itse koko ketjun sekä bonuksena lan-
noituksen! Laiduntaminen myös lisää eläinten 
hyvinvointia, ja sillä on tutkitusti positiivinen 
vaikutus terveyteen, etenkin sorkkiin ja jal-
koihin.

Emolehmätilan  
laidunnuksen muistilista

Onnistunutta laidunkautta!

Kesäkauden 
ruokintamuistio
Tilaa laidunkauden ruokin-
tasuunnitelmat hyvissä ajoin. 
Sama koskee suunnitelmien 
päivityksiä laitumen kunnon 
mukaan. Näin varmistat että 
maitotuotos ja pitoisuudet py-
syvät hyvällä tasolla läpi kesän.
 
 Suunnittele laidunkivennäi-
set eri eläinryhmille tarpeiden 
mukaan (magnesium!)
 
 Helpota syksyn rehubudje-
tointia ja ota jokaisesta rehue-
rästä raaka-aineanalyysi laa-
joilla kivennäisanalyyseilla: se 
auttaa myös talven ruokinnan 
suunnittelua! 

Laiduntamisella on monia hyötyjä. Se muun muassa säästää aikaa, rahaa ja työtä. 

OPI UUTTA RUOKINNASTA 
TILAUSWEBINAARISTA
Hyvää palautetta kerännyt Eurot 
ruokintapöydälle -lypsylehmien 
ruokintakoulutus on saatavilla 
myös tallenteena. Webinaarissa 
käydään läpi tärkeimmät huomi-
oitavat asiat vasikoiden, hieho-
jen ja siirtymäkauden lehmien 
ruokinnassa, huomioiden myös 
taloudellinen näkökulma. Lisäksi 
kuullaan tuottajapuheenvuorot on-
nistumisista vasikoiden juottokau-
della ja kuinka keskituotos on saatu 
nostettua huipputasolle. Webinaa-
rissa käsitellään myös säilörehujen 
taloudellista vaikutusta ja pötsin 
toimintaa. Tallenteen hinta on 50 
euroa (+alv). Osta webinaari  
 www.proagria.fi/tapahtumat 

AULI YLI-RAHNASTO
kotieläintuotannon asiantuntija, 
maitotilat, luomu

URPU TANNER-KOOPMANS 
kotieläintuotannon asiantuntija, 
lihanauta- ja emolehmätuotanto, 
luomu 

Kysy lisää laidunosaajiltamme:
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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. Eläi-
nyksikkölaskentaan käyvät muutkin kotieläi-
met 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

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 

teuraseläin 
tuki €/eläin

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

Sonni 3) 160 567 567 340 340

Emolehmä 165 315 315 315 315  

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. 
Puutarha- 

kasvit 

Suoja-
vyöhyke- 

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 60 100 550 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.

Valkuais- ja öljykasvien tukeen lisärahoitusta
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ on sopinut 
noin 3 miljoonan euron lisäyksestä EU:n val-
kuais- ja öljykasvien tuotantosidonnaiseen 
palkkioon vuodelle 2020. Muutoksen myö-
tä EU-palkkion kokonaismäärä valkuais- ja 
öljykasveille kasvaa siten yli 40 prosentilla.

EUROMÄÄRÄISESTI PUHUTTAESSA tämä tar-
koittaa sitä, että peltokasvipalkkio nousisi 
kyseisillä kasveilla noin sataan euroon per 
hehtaari, tammikuussa valtioneuvoston ase-

tuksessa päätetystä 70€/ha tasosta.

KOROTUKSEN LOPULLINEN taso varmistuu toki 
vasta kuluvan vuoden loppupuolella, kun 
lopulliset viljelyalat ovat tiedossa. 

NIKO LUIKKU
kasvintuotannon asiantuntija

ProAgria Etelä-Pohjanmaa tekee 
vuosittain tukihaku- ja tilaneuvontaa 
lähes 2000 tilalle. Voit kääntyä  
puoleemme kaikissa EU-tukiin liitty-
vissä asioissa. Sähköpostit muotoa  
etunimi.sukunimi@proagria.fi

KASVI-, SIKA- JA SIIPIKARJATILAT
Hannonen Jussi .................... 043 826 6771 
Korpi Terhi ............................041 730 3288
Luikku Niko ...........................0400 297 245
Luokkakallio Jari ..................0400 297 235 
Luoma Markus .....................0400 180 071 
Mäkelä Juha ..........................0400 267 535
Mäkinen Jari ..........................040 510 2795 

Mäkipernaa Juha-Matti  ....041 730 3604
Nummijoki-Lahti Heli ........ 043 826 6773
Pennala Tuomas ................. 043 826 6772
Perälä Perttu ........................ 041  730 1057
Rahko Juhani ........................ 043 825 0103
Tuomisto Pekka ...................0400 891 889
Vihonen Erkki .......................040 678 7689

MAITO-, LIHANAUTA- JA LAMMASTILAT
Hongisto Saila ......................0400 497 516

Kananoja Arja ...................... 040 507 0475
Karen Jenna ......................... 043 827 2342
Kivisaari Hannu ................... 0400 798 580
Mattila-Löppönen Kirsi ..... 040 594 5745
Mäntyharju Johanna .......... 040 512 1901
Sillanpää Ville ...................... 043 826 9464
Tanner Koopmans Urpu .... 040 184 8166
Tarsia Essi ............................. 043 826 6769
Vallinhovi Sari ...................... 0400 764 217
Yli-Rahnasto Auli ................040 526 2467

MEILTÄ EU-TUKIPAPEREIDEN TÄYTTÖ
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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!

S
e, millä on vaikutusta töiden su-
juvuuteen ja hukan poistamiseen 
on Leania parhaimmillaan.

— Ensinnäkin muistetaan, ettei 
ole sitä yhtä ainoaa tapaa tehdä oikein, joten 
tilalla otetaan mieluusti ideoita vastaan toi-
mintatavoista, sanovat Saara ja Kyösti Mart-
tila Picnus Oy:stä. 

— Ajatuksia muutoksiin tulee nuorilta 
herkästi, joita taasen vanhemman väen pi-
tää miettiä enemmän, voisiko todella meillä 
tehdä noin?

Tilalla on palavereita aamuisin kahvikupin 
äärellä ja siinä käydään päivien päälinjoja lävit-
se. Jokaisella on roolinsa tilan töissä ja pyritään 
siihen, että kukin saa tehdä niitä töitä, mistä 
pitää. Rutiinit pyritään saamaan mielekkäiksi 
ja sujuviksi, tosin aina löytyy niitä pakollisia 
töitä, jotka vain pitää tehdä. Juuri niiden koh-
dalla on hyvä miettiä, voisiko ne työt tehdä 
toisella tavalla. Tilalla WhatsApp on kaikilla 
tilalla työskentelevillä käytössä. Pikaviesti-
sovellus toimii nopeasti monessa tilanteessa.

TILALLA TEHTYJÄ RATKAISUJA 
Eläinten siirrot navettojen välillä on pyritty 
tekemään helpoiksi. Tämä on tärkeää, sillä 
sen ansiosta viikoittain tehtäviä siirtoja pystyy 
tarvittaessa tekemään yksinkin.

Välitysvasikat on sijoitettu vasikkatilaansa 
igluihin. Nyt mietitään tilan työntekijä Joo-
na Sahalta tullutta ehdotusta teuraslehmien 
sijoittamista omaan tilaan odottelemaan 
teurasauton tuloa. Näin otettaisiin parhaiten 
tautiriskit hallintaan.  Mietinnässä on myös 
karsinoiden numerointi, jotta olisi helpompi 
kertoa eteenpäin mahdollisista ongelmista 

Picnuksen tilalla arki sujuu Lean-menetelmin. Kuvassa Saara ja Kyösti Marttila tilan työntekijöi-
den Joona Sahan ja Oona Hyövältin kanssa. 

Mitä LEAN on tuonut  
Picnus Oy:n tilalle?

TIINA SOISALO
valtakunnallinen huippuosaaja, 
maitotilat

NÄITÄ LEAN-VÄLINEITÄ  
PICNUKSEN TILALLA MUUN 
MUASSA KÄYTETÄÄN:

• Valkotaulut 

 Valkotaulut ovat navetalla ja sikalalla 
käytössä. Niihin on merkittynä 
päivittäisiin rutiineihin vaikuttavia 
asioita, kuten eläinten lääkitykset ja 
erityistarkkailua vaativat eläimet. 

• Ohjeistukset ja järjestys

 Tiloilla ohjeistukset ovat näkyvissä. 
Tiloissa ylläpidetään hyvää 
järjestystä, turha ylimääräinen 
tavara on poistettu.  Lypsyrobottien 
lähellä ovat siellä tarvittavat työkalut 
pakissaan, käytön jälkeen ne myös 
pakkiin palautetaan.

tietyllä eläimellä tietyssä karsinassa.
Työ ei saa olla pelkkää puurtamista. Yh-

teishenkeä Picnuksella pidetään yllä muun 
muassa kylvökauden päättäjäisten merkeissä, 
saunailloissa sekä kaikille annetaan mahdol-
lisuus osallistua alan tapahtumiin. Loma-ai-
koja pystytään sopimaan nopeasti ja puolin 
ja toisin löytyy joustonvaraa työaikoihin. 

SAKSALAINEN LÄMMIN PERUNASALAATTI
1 kg perunoita (kiinteä tai yleisperuna)
1 iso sipuli silputtuna, valkosipulia maun mukaan
persiljaa, ruohosipulia, kevätsipulia…
3-5 dl kiehuvaa vettä
1 kana- tai kasvisliemikuutio
1 dl rypsiöljyä
½ dl valkoviinietikkaa
mustapippuria jauheena, suolaa maun mukaan

Keitä perunat kuorineen (uudet perunat hyvin harjattuina), 
anna hetki kuivahtaa ja kuori perunat. Kiehauta liemi ja sipulit, 
lisää perunat viipaloituna liemeen, sekoita varovasti. Anna 
maustua hetkinen tai tarjoa haaleana. Kirkas perunasalaatti 
on hyvää kuumana, haaleana ja kylmänä. Tarjoa sellaisenaan 
tai grillatun makkaran, lihan ja kalan kera.

RÖSTI PERUNASTA
Raasta pesty peruna, mausta raaste suolalla (ja kuminalla) se-
kä mustapippurilla. Lätkäise ruokalusikalla kökköjä kuumalle 
öljytylle pannulle. Paista kullanruskeiksi molemmin puolin.

Peruna on maistuvaa 
lohturuokaa
Peruna on maistuva valinta niin arkeen, juhlaan 
kuin koronaeristykseenkin. Peruna on lohturuoka 
numero yksi. Perinteisten keitinperunoiden sijaan 
perunasta voi loihtia vaikka mitä. Tämän sivun 
perunareseptit ovat helppoja perunavalintoja, 
jotka voi tehdä vaikka edellispäivänä jääkaappiin 
odottamaan syöjiä. Molemmat ohjeet sopivat myös 
vaikkapa retkievääksi laavulle makkaran seuraksi. 

Retkievääksi laavulle makkaran seuraksi!

Luonnonpölyttäjäkannat ovat pahoin taantuneet 
ja pölyttävät pörriäiset – kuten kimalaiset ja 
mehiläiset – tarvitsevat apua meiltä ihmisiltä. Syitä 
hyönteisten katoamiseen ovat mm. elinympäristöjen 
väheneminen, avoimien alueiden umpeenkasvu, 
ympäristömyrkyt ja ilmastonmuutos.

MIHIN PÖLYTTÄJIÄ TARVITAAN?
Pölyttäjien katoaminen vaikuttaa meihin kaikkiin. Kukkivat viljely- ja 
luonnonkasvit sekä puutarhamarjat ja hedelmät tarvitsevat hyviä 
pölyttäjiä tuottaakseen satoa. Tiesitkö esimerkiksi, että yhden mus-
tikkaneliömetrin pölyttämiseen tarvitaan huimat 700 kimalaista.

Jokainen meistä voi tehdä pieniä käytännön ekotekoja ja 
olla mukana katkaisemassa luonnon monimuotoisuuden 
köyhtymisen kierteen.

MAJOITA HYÖNTEISHOTELLIIN
Pesäpaikkojen vähentymisen takia kolopesivät pölyttäjät tarvitsevat 
hyönteishotelleja eli keinopesiä. Keinopesäksi voi rakentaa korsipe-
sän, koivunpölkkypesän tai yhdistelmäpöntön. Jos et ole varautunut 
syksyllä pesänrakennuspuuhiin materiaalia keräämällä, onnistuu 
keväällä helpoimmin koivunpölkkypesän tekeminen.

ISTUTA PÖRRIÄISILLE KASVEJA
Pölyttäviä pörriäisiä voi auttaa monella tapaa. Hyönteishotellien teon 
lisäksi voit istuttaa parvekkeelle ja pihalle hyönteisystävällisiä kas-
veja ja tehdä perhosbaareja, jättää osan nurmikkoa leikkaamatta/
perustaa niityn, lopettaa myrkyllisten aineiden käytön tai kasvattaa 
vaikka viherkaton.

Viimeisen 70 vuoden aikana Suomesta on hävinnyt 90 prosenttia perinne-
biotoopeista eli niityistä, kedoista, hakamaista ja metsälaitumista. Samalla 
on hävinnyt osa suomalaista kulttuurihistoriaa, kaunista maalaismaisemaa ja 
luonnon monimuotoisuutta. Nyt tarvitaan tekoja, niitä pieniäkin! Kannustam-
me kaikkia huolehtimaan niityistä. 

Lue lisää ja osallistu kilpailuun: 
 maajakotitalousnaiset.fi/vuodenmaisemateko

#pienipalamaaseutua #maaseudunlumoa #pelastapörriäinen 
#hyönteishotellit2020 #niitynlumo #vuodenmaisemateko

Pieni pala maaseutua -järjestökampanjan avulla kannustamme ja opastam-
me kaikkia suomalaisia tekemään ympäristötekoja ilmastonmuutoksen hillit-
semiseksi ja luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Kampanjan keskiöissä 
ovat konkreettiset teot mm. hyönteishotellien rakentaminen, omatarveviljely 
ja sadon säilöminen. Tekoja voi toteuttaa yhdessä tai yksin, maaseudulla ja 
kaupungeissa. 

Lue lisää: 
 maajakotitalousnaiset.fi/pienipalamaaseutua

Pelasta pölyttävä pörriäinen   

Niityn lumo - Vuoden 
maisemateko -kilpailu 2020

Pieni pala maaseutua -kampanja 

Suuntaa katseet jo syksyyn

tilaa ruokakurssit tai pihasuunnitelmat 
Asta Asunmaa, ruokakurssit, p. 040 592 9226  

Riikka Asunmaa, pihasuunnitelmat, p. 040 534 9337 
HUOM! Järjestämme ruokakursseja myös  

etäyhteydellä, kysy lisää Astalta.
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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, palvelupäällikkö, taloushallinto .. 040 847 4096
Öhage Marita, hankepäällikkö ..............................................................040 689 1060
Huovila Kaarina, asiantuntija, talous- ja palkkahallinto .................. 050 378 1793
Ilonen Saija, asiantuntija, taloushallinto, osto- ja myyntilaskut .....040 7035 035
Putula Hannu, IT-asiantuntija ................................................................ 040 510 5965

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, asiantuntija, 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, henkilöstöjohtaminen ..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, nurmi- 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
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 emolehmätuotanto, 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
Jaskari Terhi, toiminnanjohtaja ............................................................. 0400 463 129
Asunmaa Asta, erityisasiantuntija, ruoka, kotitalous ...................040 592 9226
Asunmaa Riikka, maisemasuunnittelija ........................................... 040 534 9337

PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAAN PALVELUPISTEET MAAKUNNASSA:

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

Etelä-Pohjanmaa

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
Korpi Terhi, kasvintuotannon asiantuntija ................................... *041  730 3288
Luokkakallio Jari, luomukasvintuotannon asiantuntija ...............0400 297 235
Luoma Markus, kasvintuotannon asiantuntija .............................0400 180 071
Mäkinen Jari, kasvintuotannon asiantuntija ................................. 040 510 2795
Mäkipernaa Juha-Matti, kasvintuotannon asiantuntija ............ *041  730 3604
Rahko Juhani, kasvintuotannon asiantuntija ................................ 043 825 0103
Vihonen Erkki, luomukasvintuotannon asiantuntija ................... 040 678 7689

YHTEYSTIEDOT

Kun tulosi ovat riippuvaisia työn tekemisestä, 
sairastuminen lohkaisee ison loven ansioihisi. 

Selvitä oma tilanteesi ja varmista sinulle sopiva 
toimeentulo myös sairausloman aikana tai 
tilanteen pitkittyessä.

Vakuutus- ja korvauspalvelut 06 534 2100

Palveluntarjoajat: LähiTapiolan 
alueyhtiöt, LähiTapiola Keski-
näinen Henkivakuutusyhtiö.

Mitä jos et pystyisikään 
tekemään töitä?

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 
Harju-Kivistö Ella, asiantuntija,  tilipalvelut, 
Seinäjoki, Kauhajoki ................................................................................ *043 825 6323
Lampinen Anu, asiantuntija, tilipalvelut, Seinäjoki ....................... *041 730 3266
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

Tuottajalle kiitos -stipendiä voi hakea kesäkuun alusta
Kesäkuun alusta on uudestaan mahdollisuus hakea ProAgrian, Vaasan Oy:n ja 
K-ryhmän yhdessä jakamaa Tuottajalle kiitos -viljelijästipendiä. Haku on auki 
9.8. asti. Asiasta tiedotetaan laajasti lähempänä ajankohtaa.

- Haluamme stipendihaun avulla tarjota viljelijöille uudenlaisen mahdollisuu-
den kasvattaa omaa osaamistaan ja toteuttaa uusia innovaatioita. Stipendit 
on tarkoitettu viljelyyn tai jatkojalostukseen liittyvien innovaatioiden kehit-
tämiseen ja testaamiseen, selventää Vaasan Oy:n kaupallinen johtaja Minna 
Cousins.

Stipendeillä jaetaan K-ryhmän ja Vaasanin Tuottajalle kiitos -leipätuotteiden 
hyvitysosuudet. Stipendejä jaetaan kaksi kertaa vuodessa.

TUNNISTA 
Jättipalsami on yksivuotinen mehevävartinen ruoho. 
Kasvin lehdet ovat suikeita ja tiheästi hammaslaitaisia. 
Kukat ovat useimmiten vaaleanpunaisia. 
Kasvin hedelmä on litumainen kota. Se repeää kypsänä herkästi, 
ja sen runsaat siemenet lentävät monien metrien, jopa 7 m  päähän.

Jättipalsamit voivat olla  yli kolmemetrisiä. Useimmiten kasvi on kuitenkin 
noin 1,5 m korkea. Jopa pienet, alle 10 cm korkeat yksilöt kukkivat ja muo-
dostavat siemeniä. Jättipalsami tuottaa runsaasti siemeniä. 
 Siemenet eivät kellu vedessä, vaan uppoavat pohjaan. Monet kas-
vustot ovat saaneet alkunsa kun puutarhajätteitä on kuljetettu luontoon 
tonttien ulkopuolelle. 

TORJU: Jättipalsami uudistuu vain siemenistä, joten kasvustojen hä-
vittäminen perustuu siihen, ettei uusia siemeniä ehdi muodostumaan.

KITKEMÄLLÄ
Torju pienet kasvustot kitkemällä kasvit ennen kukintaa.
NIITTÄMÄLLÄ 
Torju laajat kasvustot niittämällä. Niiton voi joutua uusimaan 
kasvukauden aikana, sillä jättipalsamin uudistumiskyky on suuri.

Jättipalsamit pois!
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HUOM! 
Kauhajoen Hyypänjokilaakso ja 
Kurikan Pitkämönluoman ympäristö, 
jättipalsamin perusteellista hävitystyötä 
tehdään alueilla 2020 - 2021.

KYSY LISÄÄ: Tiina Peltonen p. 044 4811 309, Terhi Välisalo p. 0400 463 129.

Torju haitallinen vieraslaji
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p. 040 830 2275
hakijapalvelut@sedu.fi
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HANKI UUTTA OSAAMISTA JA UUSIA IDEOITA 
MAASEUTUYRITYKSEN TOIMINTAAN

Nuoren viljelijän SPV-koulutukset | Ilmajoki
 - Maatilayrittäjän starttikoulutus, 2.10. alk.
 - Maatalousyrittäjän johtamiskoulutus, 2.10. alk.
Maatalousalan perustutkinto | Ilmajoki
 - Eläintenhoitaja tai maaseutuyrittäjä, 20.8. alk.

Eläintenhoidon ammattitutkinto | Ilmajoki
 - Eläinten kouluttamisen osaamisala, 27.11. alk.
 - Eläinten trimmaamisen osaamisala, 22.01.2021 alk.
Rakennusalan perustutkinto | Rengonharju
 - Maarakennuskoneenkuljettaja, 9.9. alk.
TULOSSA MYÖS 
Ojaisännöinti | Ilmajoki
 - tutkinnon osa (Maatalousalan erikoisammattitutkinto) 

KURKKAA TARKAT TIEDOT 
JA HAE NYT 

sedu.f i /koulutushaku

Terve ja tuottava 
karja tuo tulosta
Eläinten terveys ja korkeat pitoisuudet ovat 
avainasemassa tuotannon taloudellisen
kannattavuuden parantamisessa.

Menestysreseptinä toimivat tuottava ja 
kestävä eläinaines ja eläinten hyvinvointia ja 
hedelmällisyyttä tukevat palvelut.   

Kun maidontuotanto tehostuu, lehmien 
kestävyys ja terveys paranevat ja 
uudistuskustannukset pienenevät.    

Terveyttä, kestävyyttä ja pitoisuuksia 
periyttävät huippusonnit löydät Faban 
verkkokaupasta: webshop.faba.fi


