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Katse tulevaisuuteen

M
eillä on tänä syksynä edustajiston vaa-
lit ProAgria Etelä-Pohjanmaassa. Par-
haillaan on menossa ehdokasasettelu. 
On erittäin tärkeää saada ehdokkaiksi 

aktiivisia jäseniä kaikista tuotantosuunnista, kai-
kenkokoisilta tiloilta, kaikenikäisiä naisia ja miehiä. 
Marraskuussa on vaalit, jolloin on tärkeää käyttää ää-
nioikeuttaan, koska edustajisto on se, jolla on korkein 
päätäntävalta ProAgriassa. Edustajistolla on valtaa, 
jos se valtaansa käyttää. Uusi edustajisto vaikuttaa 
siihen, millainen on meidän oma ProAgriamme 
tulevaisuudessa. Asetu ehdolle ja muista äänestää!

JUURI NYT sataa, on sumuista, suoraan sanoen tympiä 
syyspäivä. Kuvastaa omaa mielentilaani. Tämä vuosi 
on ollut haastattava, varmaan monelle muullekin ja 
jokaiselle tuotantosuunnalle, kustannukset tuntu-
vat karkaavan käsistä. Miten toimia, kun lompsan 
pohja häämöttää? Mustatuntuu-ajattelu on syytä 
unohtaa ja kääntyä talousasiantuntijan puoleen. 
Silmiä aukaisee, kun lasketaan, mihin ne menot 
todella kohdistuvat, löytyisikö säästökohteita vai 
pystyisikö tuloja jopa kasvattamaan? Ulkopuoli-
nen, puolueeton asiantuntija hoksaa kipukohdat, 
jos itsellä tilasokeus iskee. Onko meillä kaikilla 
budjetti kirjallisena ja seurataanko sitä vai pyöriikö 
eurot vain takaraivossa? Toisinaan lainojen järjestely 
uudelleen auttaa.

MEILLÄ MONELLA maidontuottajalla sopimustuotanto 
aiheuttaa miettimistä ja ahdinkoa. Tuotantoa pitää 
rajoittaa, litrat tulevat väärään aikaan vuodesta. 
Maidon pitoisuudet pitää saada nostettua, rehut 
pitää kilpailuttaa. Vaatii asennemuutosta omaan 
ajatteluun, jos halvemmalla rehustuksella annetaan 
periksi keskituotokselle, mutta eurot edellä täytyy 
asioita puntaroida. Myös jokaiseen vasikkaan pitää 
panostaa: niiden olosuhteiden pitää olla huipua, 
niistä täytyy saada parempi hinta, saada lihantuot-
tajille parempaa ainesta ja toivoa heille parempaa 
hintaa teurastamoilta. Tuotantosuunnat ovat riip-
puvaisia toisistaan.

NYT ALKAA tämä kasvukausi olla lopuillaan ja loh-
kokirjanpitokin ajantasalla. Ajatukset täytyy suun-
nata jo tulevaan, tuotantopanoksia kannattaa ostaa 
silloin, kun ne ovat edullisimmillaan. Mietitään 
tulevia lannoitteita ja siemenseoksia, olemmehan 
nykyään myös hiiliviljelijöitä. Toivon totisesti, et-
tä lopputuotteen ostaja, kuningas kuluttaja olisi 
innokas maksamaan kotimaisesta ruoasta. Tähän 
hetkeen sopii myös vaihtoehtoisten energiaratkai-
sujen miettiminen; aurinkopaneelit vai bioenergia. 
Cap-uudistus tekee tuloaan, jonkun pitää siihenkin 
perehtyä. Maksimoidaan taas tuet, jokainen mah-
dollinen euro on otettava tilalle niin kauan, kun 
niitä voi saada.

ASIANTUNTIJAPALVELUISTA TULEE aina lasku. Joskus 
se voi tuntua isolta, mutta hyöty on lähes aina suu-
rempi. Hyöty tulee tilalle mielellään taloudellisen 
kasvun kautta tai vaikkapa levollisena yöunena, 
kun tietää asioiden olevan hanskassa. Tämän kaiken 
takana on iso organisaatio, jossa on ammattitaitoista 
ja jatkuvasti koulutettua väkeä ympäri Suomen.

MIKÄ ON se puolueeton taho, josta löytyy vahvaa 
asiantuntemusta näihin ja moneen muuhun pul-
maan? Tai ei se ole puolueeton vaan vahvasti vilje-
lijän puolella. Meidän viljelijöiden oma ProAgria. 
Omasta kokemuksesta voin suositella. 

Hyvää syksyä ja talven odotusta toivottelee 

MAARIT NOPPA
ProAgria Etelä-Pohjanmaan hallituksen puheenjohtaja

PUHEENJOHTAJAN
KYNÄSTÄ

Viljelijä,
kaipaako pelto ravinteita?

Ympäristösi hyväksi.

Ranu-maanparannusrae 
on tutkittu, edullinen ja laatusertifioitu 

kierrätystuote Etelä-Pohjanmaalta

Puimurien ennakkokauppa on alkanut ja edut 
ovat parhaimmillaan. Varmista uusi puimurisi 

tulevalle kaudelle toimimalla nopeasti.  
CLAAS Puimurien mallisto on nyt  

laajempi kuin koskaan!

HANKKIJA SEINÄJOEN KONEKESKUS
TEHTAANTIE 1, SEINÄJOKI
Puh. hinta 8,35 snt/puh. + 12,09 snt/min (alv 24 %)

MYYNTI SEINÄJOKI: 
JANNE LUOMA  P. 010 76 83477
TAPANI RINTA  P. 010 76 83480
PETER WAXLAX  P. 050 576 2991

TEE VALINTOJA, ÄLÄ KOMPROMISSEJA.  
UUSI TRION ON TEHTY TILALLESI.
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JUHA-MATTI TOPPARI
liiketoimintapäällikkö, 
vaalipäällikkö

ProAgria Etelä-Pohjanmaalle valitaan 
uusi edustajisto vuosille 2022-2025

Seinäjoen maa- ja kotitalousnaiset 
järjestävät säännöllisesti yhteistä tekemistä. 

Maaseudun naisia
MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN järjestöllä on 
pitkät perinteet. Tarina alkaa, kun maa-
miesseuroihin on alettu perustamaan nai-
sosastoja 1900-luvun alkupuolella. Viralli-
sesti Maa- ja kotitalousnaisilla on tulevana 
vuonna juhlavuosi, kun järjestö täyttää 90 
vuotta! Rakennemuutos on ollut valtaisaa ja 
nyt viime vuosikymmenen aikana on myös 
otettu valtava digiloikka. Livetaltioinnit ja 
somekanavien tarjonta on arkipäivää. Perus-
asiat ovat kuitenkin pysyviä. Googlettamalla 
meidän järjestömme nimen, sieltä löytyy en-
simmäisenä Wikipedian kertomana ”Maa- ja 
kotitalousnaiset on valtakunnallinen ruuan, 
maaseutumaiseman sekä yrityspalveluiden 
asiantuntijajärjestö sekä maaseutuhenkisten 
ihmisten suuri ja aktiivinen verkosto.” Netis-
sä voi olla paljon virheellistä tietoa, mutta 
tämä lause on totta edelleen. 

ONNISTUMME YHDESSÄ
Viime vuosina on ollut havaittavissa yhdis-
tystoiminnan hiipumista jäsenten ikäänty-
essä. Ennen niin voimakkaat yhdistykset 
pitävät enää vuosikokouksen muutaman 
osallistujan voimin. Tähän voidaan tehdä 
muutos! Kuten sanotaan ”onnistumme 
yhdessä” eli yhdistäkäämme voimamme 
ja pidetään perinteikäs järjestömme voi-
missaan. Hiipuvilla yhdistyksillä on mah-
dollisuus lyödä hynttyyt yhteen ja jatkaa 
yhdessä yhtenä aktiivisena joukkona. Uusi 
rakenne ja yhteistyö uusien ihmisten eli 
naapuriyhdistyksen jäsenien kanssa, usein 
myös innostaa toiminnan uuteen nousuun. 

Aktiivinen toiminta myös houkuttaa uusia 
nuoria jäseniä mukaan toimintaan. Ete-
lä-Pohjanmaan alueella on tapahtunut jo 
muutamia yhdistymisiä tai rakennemuu-
toksia. Ylistarossa perustettiin uusi yhdistys 
Ylistaron Maaseutunaiset ry, jonka jäseniä 
taas ovat alueen Maa- ja kotitalousnaisten 
yhdistykset, joita on lähes joka kylässä. Yh-
teisen yhdistyksen kautta tiedotus kulkee 
ja tiedetään, mitä missäkin kylässä tapah-
tuu. Tämä on lisännyt huomattavasti kylien 
välistä toimintaa. Yhteistyömalleja löytyy, 
tärkeintä on, että halua yhteistyöhön löytyy!

YHTEINEN TOIMINTA ON TÄRKEÄÄ
Varsinkin viime vuosien koettelemusten jäl-
keen yhteisöllisyys nousee uuteen arvoon-
sa. Yhdessä tekeminen ja yhteiseen hiileen 
puhaltaminen nousevat tärkeiksi arvoiksi 
yhteiskunnassamme. Tässä meidän järjes-
tömme on etulinjassa. Rajoitukset ovat pois-
tumassa ja valoisampi vuosi on koittamassa. 
Järjestäkää tilaisuuksia, opintomatkoja ja 
osallistukaa myös naapuriyhdistysten sekä 
valtakunnalliseen toimintaan. Yhteistyöllä 
saamme näkyvyyttä ja aktiivisuus lisää ak-
tiivisuutta! Nähdään parin viikon kuluttua 
Kekrijuhlassa Seinäjoella!

KIRSI VARILA 
toiminnanjohtaja,  
Etelä-Pohjanmaan  
Maa- ja kotitalousnaiset

P
roAgria Etelä-Pohjanmaa ry on 
maatalouden ja maaseudun kehit-
tämiseen erikoistunut asiantun-
tijaorganisaatio. Koska olemme 

yhdistys, niin toimintaamme hallinnoivat 
jäsenemme. ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
korkein päättävä elin on 30-henkinen 
edustajisto, joka valitaan vuosille 2022–
2025. Vaali käydään 10.-24.11.2021. Vaali 
käydään nyt ensimäistä kertaa sähköisesti.

Edustajisto käyttää ProAgria Ete-
lä-Pohjanmaassa ylintä päätösvaltaa. Se 
muun muassa valitsee hallituksen ja sen 
puheenjohtajan, sekä hyväksyy budjetin, 
strategian, toimintasuunnitelman ja -ker-
tomuksen sekä vahvistaa tilinpäätöksen.

YHTEYSTIEDOT AJANTASALLE
Mikäli puhelinnumerosi tai sähköposti-
osoitteesi on vaihtunut, niin kerrothan 
uudet yhteystietosi ProAgria Etelä-Poh-
janmaan jäsenasioita hoitavalle Maija Le-
mettiselle (puh. 043 824 7780 tai maija.
lemettinen@proagria.fi). Tulet saamaan 
sähköiseen äänestykseen tarvittavat tun-
nukset hyvissä ajoin ennen vaalia.

LÄHTISITKÖ SINÄ EHDOKKAAKSI?
Ehdokasasettelu on edel-
leen käynnissä ja se jatkuu 
10.10.2021 asti, joten sinulla on 
mahdollisuus asettua ehdolle 
edustajiston vaaleissa. ProAg-
ria Etelä-Pohjanmaan toimialue 
on Etelä-Pohjanmaan maakunta 
sekä entinen Kyrönmaan seutukunta. 
Toimintamme kannalta on tärkeää, että 
edustajistossa on jäseniä kattavasti koko 
toimialueeltamme. Kannustammekin 
alueemme viljelijöitä huolehtimaan, et-
tä omalta asuinseudultasi on ehdokkaita 
vaalissa. Nykyiset edustajistomme jäsenet 
voivat kertoa sinulle lisää, jos kiinnostuit 
ehdokkuudesta tai ehdokashankinnasta 
 www.proagria.fi/ep/vaalit 

KÄYTÄ ÄÄNTÄSI EDUSTAJISTON VAALEISSA
Jos et tiedä, kuka alueellasi kerää listoja ehdokkaista, 

voit olla yhteydessä vaalipäällikkö Juha-Matti Toppariin 
 puh. 043 825 2806 tai juha-matti.toppari@proagria.fi

ÄÄNESTÄ JA VAIKUTA!

Kenestä vuoden eteläpohjalainen  
Maa- ja kotitausnainen! 
Ehdota omaa ehdokastasi 15.10.2021 
mennessä täyttämällä nettilomake
 www.maajakotitalousnaiset.fi/ep 
tai sähköpostitse kirsi.varila@maajakotitalousnaiset.fi.
Maa- ja kotitalousnainen toimii aktiivisesti järjestönsä toiminnan 
ylläpitämisessä ja vie valtakunnallisia teemoja eteenpäin omalla toi-
minta-alueellaan. Vuoden maa- ja kotitalousnainen on esimerkkinä 
muille. Valinta julkistetaan vuosikokouksessa.

Varaa suosittu Nuotioruokakurssi Astalta!
Syksy on parasta retkeilyaikaa ja mikä on sen 
parempaa kuin ihanat nuotioherkut ja päälle 
nokipannukahvit. Kysy lisää tästä ja muista  
ruokakursseista Astalta puh. 040 592 9226,
asta.asunmaa@maajakotitalousnaiset.fi 

Maisemapäivän kävelyretki 20.10.2021
Kansainvälisen maisemapäivän 20.10. kunniaksi Maa- ja koti-
talousnaiset kaikkialla Suomessa järjestävät maisemakävelyitä. 
Etelä-Pohjanmaalla maisemapäivän kävely lähtee Lapualta kirkon 
parkkipaikalta klo 17. Tervetuloa mukaan!
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MAITO & KASVI

Halu keskittyä omaan osaamiseen  
sai ulkoistamaan paperinpyörityksen

Ydinosaaminen maitotilalla tarkoittaa tosin melkoisen laajan repertuaarin hallintaa. Omien peltojen 
viljely, eläinjalostus, ruokinta, eläinten hyvinvointi ja lypsy muutamia mainitakseni. 

Olen käytännön ihminen 
ja paperihommissa epä-
mukavuusalueella. Säästyy 

hermoja, kun annan ProAgrian asian-
tuntijan tehdä ne hommat. Silloin ei 
myöskään jää epävarmaa tunnetta, että 
tuliko kaikki oikein", Markku Kohtala 
tuumaa, kun katselemme aidan takaa 
luokse tulevaa karjaa. 

IHMISEN KOKOINEN TILA
Minna ja Markku Kohtala ovat ottaneet 
tilanpidon haltuunsa vuonna 2007. Ti-
lalla on 40 lypsävää ja oma nuorkarja. 
Ihmisen kokoisella tilalla voi tulla hy-
vin toimeen, kun mukana on roimasti 
maalaisjärkeä ja tarpeen mukaan lisä-
viisautta eri asiantuntijoilta. Maidon 
tuottajahinnan muutokset ja ilmaston 
lämpeneminen ovat Kohtaloiden yrit-
täjäaikana vaikuttaneet maatalouden 
harjoittamiseen enenevässä määrin. 

— Näen, että mitä enemmän ilmasto 
muuttuu, sitä tärkeämpää pellon oma-
varaisuus on. Lisäksi omalla tuotan-
nolla pystyn itse vaikuttamaan siihen, 
millaisia rehuja syötän eläimilleni.

Tilalla ei tarvitse turvautua ostore-
huun, mikä onkin helpotus vallitsevil-
la rehuviljan hinnoilla. 

— Sadon puolesta tämä kesä oli tor-
juntavoitto! Ensimmäinen rehusato oli 
niin hyvä, että se yksin olisi riittänyt 
tulevalle kaudelle ja viljankin laatu 
oli erittäin hyvä, vaikka määrä jäi pie-
nemmäksi kuin yleensä. 

ULKOPUOLISTA SILMÄÄ JA 
TIETOTAITOA
Viljelyosaamiseen on saatu täydennys-
tä ProAgriasta. Kasvintuotannon eri-
tyisasiantuntija Sari Vallinhovi tekee 
tilalle viljelysuunnitelman, mikä si-
sältää mm. lajikkeiden valinnan, lan-
noituksen ja kasvinsuojelun. Samaan 
palvelupakettiin on liitetty viime vuo-
sina myös EU-tukihaku. Kohtala on 
palvelupakettiin tyytyväinen.

Sarin mielestä yhteistyö Markun 
kanssa on sujunut mukavasti:

— Viljelysuunnittelu on jouhe-

Selvästi tämä karja on tottunut ihmisen 
käsittelyyn. Laitumen periltäkin tullaan 

haistelemaan vierasta ilmestystä ja 
osa tunkee isännän, Markku Kohtalan 

käden alle rapsutettavaksi. 

PROAGRIAN VAHVUUTENA on 
monipuolinen osaaminen. Eri 
alojen asiantuntijamme tekevät 
yhdessä työtä asiakkaan hy-
väksi. Markku ja Minna Kohta-
lan tila käyttää sekä pelto- että 
kotieläintuotannon palveluja.  
Viljelysuunnittelun yhteydessä 
mietitään, kuinka saadaan edul-
lisesti hyvää rehua, jotta maidon-
tuotannosta saadaan mahdolli-
simman hyvä tulos.

Kohtalat ovat osallistuneet myös 
Mainio Maito -hankkeen pien-
ryhmään, josta saa vertaistuen 
lisäksi oppia hiiliviljelystä. 

monipuolinen 
osaaminen

vaa tehdä, kun lohkokirjanpitokin 
on kunnossa. Edellisen satokauden 
tiedoilla on helppo jatkaa seuraavaa 
vuotta. Eu-tukihaun puitteissa ollaan 
moneen otteeseen yhteydessä vuoden 
mittaan alkaen eläinten hyvinvointi-
korvauksen haulla, päättyen syysil-
moitukseen. Korona-aikana olemme 
saaneet hyvin tehtyä tarvittavat hake-
mukset Teamsin välityksellä. 

Palveluun kuuluu myös muistu-
tukset ajankohtaisista toimenpiteistä, 
kuten lanta- ja maanäytteiden otosta. 

— Nurmenviljelystä keskustellaan 
paljon - välillä pohditaan sopivia sie-
menseoksia säilörehunurmille ja vä-
lillä taas lannoituksen ja kalkituksen 
tarpeita. Uskon, että tuttu asiantuntija 
alentaa myös kynnystä tarttua puheli-
meen ja kysyä neuvoja, jos jokin asia 
askarruttaa, Vallinhovi toteaa. 

Markun mielestä on hyvä saada 
välillä ulkopuolista silmää karjan-
hoitoon, vaikka hän tunteekin leh-
mänsä yksilöinä ja jokainen saa hen-
kilökohtaisen hoidon ja ”palvelun”. 

Tuotannon ohjauksen ja ruokinnan 
suunnittelun tilalle on usean vuoden 
ajan tehnyt kotieläintuotannon asian-
tuntija Kirsi Mattila-Löppönen. 

— Erityisen hienoa on ollut seurata, 
miten tilaa ja tuotantoa on kehitetty. 
Asioita on yhdessä pohdittu monelta 
kantilta esimerkiksi täydennysrehu-
jen valinnassa. Markku myös haastaa 
esittämällä visaisia kysymyksiä. Aina 
ei vastausta ole heti antaa, mutta oman 
organisaation sisältä vastaus kyllä löy-
tyy, Kirsi toteaa. 

Mitä näet viiden vuoden päässä 
olevan, kysymyksen äärellä on pienen 
hetken hiljaista. 

— Maidontuotannolla mennään, 
mutta kannattavuuteen on korjaus-
painetta. Itse voin vaikuttaa tuloksessa 
vielä siihen, että karjaa jalostetaan pa-
remmin rehua hyödyntäväksi, Markku 
miettii ja jatkaa:

— Toivon myös luottamuksen voit-
tamista kuluttajien suuntaan, että he 
näkisivät hyvin hoidetun maan ja hy-
vin voivat eläimet. 

 TUTTU ASIANTUNTIJA 
ALENTAA MYÖS 
KYNNYSTÄ TARTTUA 
PUHELIMEEN JA 
KYSYÄ NEUVOJA.



MAITO

Imettäjälehmien myötä Porren tilan vasikat ovat välttyneet ruokinnalliselta ripuloinnilta.

Satu Sillanpää Porre toteaa Vahvat vasikat 
-hankkeesta olleen hyötyä uusien, hyödyllis-
ten rutiinien tuottajana. 

Imettäjä-
lehmät 
juottavat  
ja lisäävät 
vasikka-
terveyttä
Idea tuli eläkeläislehmältä, 
joka osoittautui erittäin 
innokkaaksi hoitamaan 
muiden vasikoita. Koska 
vasikkatilojen remontointi oli 
ajankohtainen, oli mahdollista 
ajatella ihan uusiksi 
vasikoidenhoidon käytännöt.
— Miksi emme antaisi lehmien 
hoitaa vasikoita enemmänkin, 
Satu Sillanpää Porre alkoi 
miettiä.

S
atu Sillanpää Porren ja 
Vesa Porren tilalla Ku-
rikassa imettäjälehmät 
ovat hoitaneet vasikoi-

den juottamisen puolen vuoden 
ajan. Aiemmin tilalla oli enem-
män vasikkaripuleita ja napatu-
lehduksia, mutta imettäjälehmien 
myötä vasikoiden terveysongel-
mat ovat vähentyneet. Ruokin-
nallista ripulia ei käytännössä 
ole, koska utareesta nautittuna 
maito on aina sopivan lämmintä 
ja samanlaista.

Ab Porre Oy:n vasikkalassa on 
nyt 150 neliötä kestokuivikepoh-
jaa. Tilan saa väliaidoilla jaettua 
kolmeen osaan siten, että osa on 
varattu imettäjälehmille ja osa 
vieroitetuille vasikoille. Vasikoi-
den vanha ruokintapöytä jätettiin 
remontissa paikalleen ja siellä on 
tarjolla vasikkarehua, heinää ja 
lypsävien seosta. Imettäjäosastolla 
ruokintapöydän yhteyteen rajat-
tiin vasikkapiiloksi alue, johon 
lehmät eivät pääse. Lehmille on 
oma ruokintapöytä, jossa usein 
näkyy myös vasikoita syömässä 
lypsävien seosta. Satun mukaan 
vasikat opettelevat maistelemaan 
rehuja jo varhain imettäjien näyt-
täessä mallia.

VASIKKASILMÄÄ 
TARVITAAN YHÄ
Kaikkea työtä ei voi ulkoistaa 
imettäjille, vaan tarvitaan hyvää 
vasikkasilmää arvioimaan, ovat-
ko vasikat kylläisiä vai pitääkö 

johonkin asiaan puuttua. Par-
haimmillaan vasikoita oli kol-
men imettäjän kanssa 16, joten 
vasikoille käytiin kahdesti päiväs-
sä tarjoamassa myös lisämaitoa 
tuttiämpäristä.

Lisäksi ternimaidot juotetaan 
vasikoille pääsääntöisesti ihmis-
voimin, jotta voidaan varmistaa 
tärkeä vasta-aineiden saanti pian 
poikimisen jälkeen. Vasikkalassa 
on edelleen tärkeää viettää aikaa 
ja seurata vasikoiden kuntoa. Vai-
keinta Satun mukaan on arvioida 
vasikkamäärää suhteessa imet-
täjiin eli hoksata se hetki, jolloin 
tarvitaan kahden lisäksi kolmas 
imettäjä tai milloin yhden voi 
jättää pois.

VAHVAT VASIKAT  
-HANKKEESTA HYÖTYÄ
Porren tila lähti keväällä mukaan 
Vahvat Vasikat -hankkeen pilot-
titilaksi samoihin aikoihin, kun 
imettäjälehmätoimintaa käynnis-
teltiin. Ideoita ja ajatuksia on pal-
loteltu kesän aikana hankeväen 
kanssa. Tärkeimpänä hankkeen 
tuomana hyötynä Satu näkee va-
sikkaseurannan, jossa kirjataan 
ylös vasikkakohtaisesti tietoja, 
kuten ternimaidon brix-tulok-
set, mahdolliset ripulit ja muut 
terveyshavainnot. 

— Ternimaidon brix-mittauk-
sesta tuli seurannan myötä uusi, 
hyvä rutiini, ja nyt ollaan paljon 
paremmin selvillä, miten vasikoi-
den kanssa on imettäjälehmien 

mukaantulon jälkeen mennyt, 
Satu sanoo.

Vahvat vasikat -hankkeen tavoittee-
na on parantaa vasikoiden terveyttä 
ja kasvua sekä vähentää vasikka-
kuolleisuutta Etelä-Pohjanmaan 
maitotiloilla. 

Lähde mukaan pilottitilaksi! 
 etela-pohjanmaa.proagria.fi/
vahvatvasikat

Seuraa meitä Facebookissa: 
 Vahvat Vasikat -ryhmä! 

EMMI-LEENA  
VIITANEN
kotieläin- 
tuotannon  
asiantuntija

PLUSSAT JA  
MIINUKSET
  Helppoa, kun kaikki 

toimii. Imettäjät tekevät 
karjanhoitajan työt, 
kunhan löytää hyvät 
imettäjät.

  Vasikoiden terveys on 
parantunut.

 –  Käytännössä huomattu, 
että vasikkalasta olisi 
kannattanut tehdä heti 
isompi.
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SEIJA PERASTO / terveydenhuoltoeläinlääkäri  /  maito- 
tilat /  ProAgria Etelä-Pohjanmaa  /  p. 043 824 8030

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

O
len seurannut mielenkiinnolla 
LYKKY” eli lypsylehmien kuole-
maan johtavat syyt ja riskitekijät 
-tutkimushanketta facebookis-

sa. Siellä on kuvia Honkajoelle päätyneistä 
lehmistä ja kuoleman syyn selityksiä. Tästä 
hankkeesta voimme saada lisätietoa mihin 
lehmät oikein menehtyvät. Sain hiljan ti-
laisuuden jutella alustavista havainnosta 
hankkeen tutkijoiden kanssa, kun kaikki 
320 lehmää oli vuoden aikana Honkajo-
ella avattu. Alustavina havaintoina Hon-
kajoelle päätyneissä lehmissä oli heidän 
otoksessaan esiintynyt muun muassa 
traumoja eli loukkaantumisia, utaretu-
lehduksia, juoksutusmahaongelmia sekä 
keuhkotulehduksia.

LOUKKAANTUMISISSA TUTKIJOIDEN mukaan 
esiintyi mm. takajalkojen leviämisen seu-
rauksena reisilihasten revähtymisiä, ja jopa 
lonkkien sijoiltaanmenoja. Traumoihin liit-
tyen mm. kiimaisten hyppiminen oli noussut 
yhtenä asiana esille tuottajien kanssa keskus-

teluissa. Myös umpilehmillä todettiin uta-
retulehduksia, joten tutkijat muistuttelivat 
myös umpikaudella utareen tarkkailusta! 
Käytännön työssä tulee kyllä helposti ohitta-
neeksi makaavan umpilehmän utareen tutki-
misen, mutta älkäämme tehkö näin jatkossa! 
Umpilehmän utaretulehdus kun ehtii mu-
hia niin kauan, että potilas joutuu makuu- 
kuntoon! Tässä on vielä koko nautaketjun 
kannalta tuplamenetys, koska menetetään 
lehmän lisäksi myös pian syntyvä vasikka! 
Lykky-hankkeesta saamme kuulla vielä ai-
neiston analysoinnin jälkeen lisää tarkempaa 
tilastollisesti tutkittua tietoa, mahdollisesti 
jossakin oman PÖTSI-hankkeemme tapah-
tumassa. 

NASEVAN VUOSIKATSAUSKÄYNNILLÄ tarkas-
tellaan kuolleisuuslukuja, jotka löytyvät 
Nasevan eläinvirrat-välilehdeltä. Sieltä on 
haettavissa viimeisen 12 kuukauden lisäksi 
myös aiempien vuosien tietoja. Tuotosseu-
rannan asiakkaat voivat lisäksi tarkastella 
myös kaikkien poistojen syitä esimerkiksi 

ProTerveys-raportin etusivulta. Poiston syyn 
miettiminen siinä vaiheessa, kun poistoja 
ilmoittaa, on erityisen tärkeää. Usein karjan- 
omistajalla ei ole tietoa makaavan lehmän 
todellisesta poiston syystä, kun ruumiinava-
usta ei ole tehty. Seinäjoella on Ruokaviraston 
toimipiste, missä voidaan tehdä lehmien ja 
vasikoiden ruumiinavauksia. Tätä mahdol-
lisuutta mystisissä tapauksissa soisi käytet-
tävän, koska sillä tiedolla voidaan ehkäistä 
jatkossa seuraavan lehmän menetys.

POISTOJEN TARKASTELUSSA on syytä ottaa huo-
mioon myös sellainen näkökulma, että hiu-
kan ontuva, mutta vielä kuitenkin kuljetus-
kuntoinen eläin, kannattaisi poistaa ajoissa. 
Nasevan teurastulokset -raportista voi myös 
tarkistaa, millä rasvaluokalla poistetut eläimet 
ovat olleet viimeisen vuoden aikana. Ykkösen 
rasvaluokan eläimet ovat todella laihoja, ja nii-
tä ei olisi suotavaa olla kovin paljon. Yleensä 
kroonisesti ontuva ei parane katsomalla, ellei 
sille tehdä jotain konkreettisia hoitotoimenpi-
teitä kuten sorkanpohjan tarkistusta. 

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!

Minne lehmät hukkaantuvat?
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ProAgria perunatilan 
kehityksen tukena

M
e ProAgriassa haluamme olla 
mukana ja tukena kehittämäs-
sä perunan viljelyä sekä hel-
pottamassa ajankäyttöä viljeli-

jöiden kiireisessä arjessa. Viljelijöitä varten 
olemme ajan tasalla uusissa tukiehtojen 
muutoksissa, jotta viljelykasvit ja -toimet 
olisivat mahdollisimman kannattavia tila-
kohtaisesti suunniteltuna.

Tarjoamme osaamista kasvinsuojelurat-
kaisuihin tilan tavoitteita, taloudellisuut-
ta ja lohkojen ominaisuuksia huomioon 
ottaen. Viljelyn suunnitteluun tarjoam-
me ratkaisuja lajikevalintaan, viljelykier-
toon, optimaaliseen lannoitukseen sekä 
viljelytoimiin, lohkon ominaisuuksien ja 
satotavoitteiden mukaan. Viljelykierron 
kasvivalintaan vaikuttaa myös tukiehdot, 
joiden jatkuvassa muutoksessa olemme 
aina ajan tasalla. Nykyajaksi osoittautuneet 
ääriolosuhteet otetaan myös huomioon vil-
jelyn suunnittelussa.

Kasvustokäyntejä voidaan tehdä pit-
kin kasvukautta ja suositeltavaa olisi, että 
asiantuntija kävisi pellolla enemmän kuin 
kerran, jolloin voidaan yhdessä todeta, 
ovatko odotetut tavoitteet saavutettu ja 
mitä voisi tehdä vieläkin paremman tu-
loksen saamiseksi.

Perunapellolla voidaan ajankohdasta 
riippuen havainnoida kasvuston ravinne-
puutoksia, arvioida tautitilannetta, rikka-

kasvilajeja ja rikkojen määrää sekä penkkiä 
kaivamalla maan rakennetta ja muokkaus-
ketjun vaikutuksia perunan kasvuoloihin. 

Alkutalvi on mitä mainioin aika seu-
raavan kasvukauden suunnitelmille, kun 
lohkokohtaiset epäkohdat ovat vielä tuo-
reessa muistissa. Oliko jollakin lohkolla 
selvästi heikompia kohtia kasvustossa? 
Oliko syksyllä nostovaikeuksia tai selviä 
laatu- tai kokoeroja mukuloissa? Näiden 
perusteella voidaan pohtia parannuksia 
heikommille lohkoille tai tietyille kohdille 
yhden lohkon sisällä. 

SAIJA OHRILUOMA
kasvintuotannon  
asiantuntija

KASVUKAUSI 2021 jää mieleemme kuivana 
ja kuumana. Kevään sateet eivät riittäneet 
loppuun asti ja ikävä kyllä monella tilal-
la tuli pettymyksiä sadon määrässä. Sadot 
ovat olleet hyvin vaihtelevia todella heikosta 
hyviin satoihin, mutta tosiasia on se, että 
keskimäärin satotaso Etelä-Pohjanmaalla 
jää heikoksi. Siitä kertoo myös kohonnut 
viljan hinta, erityisesti kuivuudesta kärsi-
neellä ohralla. Nurmella ensimmäinen sato 
oli hyvä, mutta toinen jäi erittäin heikoksi. 
Kolmannesta sadosta odotetaan kohtalaista. 

MITÄ OPIMME VASTAISUUDEN VARALLE?
Nyt kun tiedämme, miten kasvukausi meni, 
on aika tehdä muistiinpanot kuntoon. Millä 
lohkolla onnistuttiin ja millaisilla panoksilla. 
Millä lohkolla taas koettiin suuret pettymyk-

set ja mitkä tekijät siihen ovat vaikuttaneet. 
Muistiinpanoilla on merkitystä, kun lähde-
tään suunnittelemaan tulevaa. Viljelykiertoa 
kannattaa myös miettiä, koska sään ääri-il-
miöt ovat lisääntyneet ja toisinaan toiset kas-
vit menestyvät paremmin kuin toiset, joten 
yhden kortin varaan ei kannata jättää viljelyä.

ProAgrian kautta voimme käydä asiaa 
läpi ja suunnitella viljelyä tulevalle vuodel-
le jo hyvissä ajoin. Syksyllä varatut vilje-
lysuunnitelmat saat edullisempaan hintaan. 
Nyt onkin hyvä hetki aloittaa suunnittelu 
asiantuntijan kanssa ja miettiä panostuksia 
pellolle. Asiantuntija antaa myös näkemystä, 
voisiko kalkituksella tai pellon kasvukuntoa 
parantavilla toimilla auttaa parempien sa-
tojen saannissa. Myös kuivina vuosina. Ota 
yhteyttä asiantuntijoihimme! 

KASVI

Kasvustokäynnillä asiantuntijan kanssa saadaan heti 
tuloksia sekä aistinvaraisesti että mittareilla. Asiantuntija 
kertoo havainnoistaan ja ehdottaa niiden perusteella 
kehitystoimenpiteitä.

Kasvukausi alkaa olla paketissa, miten meni?

Kuvassa kartoitetaan mukulakokoa, 
minkä jälkeen mukulat punnitaan ja 

lasketaan satoarvio. 

Asiantuntijoiden tiimipäivässä käytiin 
läpi huippuasiantuntija Juha Sohlon 

(keskellä) luotsaamana kasvusto-
käynnillä tarkasteltavia asioita. 



 

    3  2021  ITUA   7



Maveplan 

> Salaojasuunnitelmat
Kokeneet salaojasuunnittelijamme tekevät salaojasuunnitelmat tilan
tarpeisiin sopivaksi.

> Salaojakartat mobiililaitteisiin
Ojien paikantaminen helpottuu ja kartat kulkevat mukanasi kännykässä

> Valtaoja- ja putkitussuunnitelmat
Valtaajien kunnostushankkeiden suunnittelu ja putkitussuunnitelmat.

Ota yhteyttä lähimpään asiantuntijaan, me palvelemme. 

> Laakso Juha
> Ylikantola Juha
> Pyyluoma Jarkko
> Keltto Markku

040 5237 592 
043 8258 510 
043 8273 585 
040 7309 820 

Pohjustamme unelmia www.maveplan.fi 

Maveplan tarjoaa peltojen laadukkaat kuivatus-
suunnitelmat. Teemme tilakohtaiset sekä useita tiloja 
käsittävät kuivatusratkaisut..

Av. ark. 8-17, la 10-13 ,Nurmontie 116, 60510 Seinäjoki 
Puh. 020 735 2777   www.pitkiskone.fi

• MYYNTI  • PALVELU
• HUOLTO

- MOOTTORISAHAT - RAIVAUSSAHAT
- TURVAVARUSTEET
Pienkonehuolto ja varaosat kaikkiin yleisimpiin moottorisa-
ha- ja ruohonleikkurimerkkeihin.  Valtuutettu huolto Stihl, 

Viking, Husqvarna, Jonsered, Partner, Stiga, Klippo, 
B&S, Echo, Cub Cadet, MTD, Honda, McCulloch ym.

Maatalousyrittäjä,
mitä taloudellesi tapahtuu,

jos sairastut tai sinulle
sattuu tapaturma?

lahitapiola.fi/maatilayrittajanturva

Palveluntarjoajat: 
LähiTapiolan alueyhtiöt, 
LähiTapiola Keskinäinen 
Henkivakuutusyhtiö, 
LähiTapiola Keskinäinen 
Vakuutusyhtiö 

KONEMYYNTI: 
Kimmo Marttila 040 568 8625 kimmo.marttila@wihuri.fi 
Tapio Rinta-Valkama 040 486 0154 ext-tapio.rinta-valk@wihuri.fi 
 
VARAOSAMYYNTI: 
Laturitie 12, 60510 Hyllykallio 
Olli Lohilahti 020 510 8400 olli.lohilahti@wihuri.fi 
 
WITRAKTORIN VALTUUTETUT SOPIMUSHUOLTOPISTEET: 
KAUHAJOKI, SUUPOHJAN KONEHUOLTO AY 
SEINÄJOKI, LAKEUDEN AGRIHUOLTO 
SEINÄJOKI, TRV-OSAT OY 
VAASA, EKLUNDIN TRAKTORIHUOLTO OY 

witraktor@tt.wihuri.fi  |  020 510 10  |  witraktor.fi

AIDOLLA AMMATTITAIDOLLA JA  
INTOHIMOLLA ALUEELLASI 

Ammattikirjallisuutta tai työhaalareita vailla? 
 Tilaa ne ProAgrian verkkokaupasta.  
 www.proagriaverkkokauppa.fi

Lietesäiliöt, jopa 10 000 m3

Lietekuilut
Laakasiilot

Ruokintakourut
Eristetyt ja eristämättömät  

betonielementit
Betonipilarit ja -palkit


