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TUOTOSSEURANTA VIETTÄÄ tänä vuonna 120-vuotisjuhlavuotta. 
Suomi oli viides maa maailmassa, jossa tuotosseuranta, silloi-
nen karjantarkkailu, aloitettiin. Jo aiemmin oli ymmärretty, että 
karjasta saatava maito ja liha riippuivat ruokinnasta ja hoidosta 
sekä oikeiden eläinten valitsemisesta karjan uudistukseen. 

TUOTOSSEURANNAN järjestelmällisen tiedonkeruun avulla työ 
helpottui ja kehittäminen tiloilla nopeutui.  Monilla on muis-
toja tarkkailukarjakoista, jotka asuivat taloissa kiertäessään 
koelypsyillä ja tekemässä analyysejä. Moni muistaa varmasti 
lapsena istuneensa sentrifugin päällä, kun tarkkailukarjakko 
oli talossa. 

NÄISTÄ AJOISTA ON TULTU PALJON ETEENPÄIN. Lehmät lypsä-
vät kymmenkertaisesti sadan vuoden takaiseen aikaan nähden 
ja tieto on tallennettu tuotosseurannan rekisteriin, josta tuotos-
seurannan jäsen voi katsoa tuloksiaan ProAgrian verkkopal-
veluiden tai Minun Maatilani kautta. Raportit saa halutessaan 
kotiin myös paperiversioina. 

AJANKOHTAISTA
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Digitalisaation myötä tiedotus ja viestintä yleensäkin on muuttunut 10 vuoden 
aikana erittäin paljon. Itua-lehden aloittaessa nettisivut olivat jo käytössä, 
mutta niiden kautta viesti tavoitti hyvin rajallisesti. Mobiililaitteiden, kuten 
älypuhelimien, yleistyttyä netin kautta tapahtuva tiedotus alkoi tavoittaa 

asiakkaita entistä laajemmin. Sosiaalinen media on viime vuosina nostanut digitaalisen 
viestinnän jälleen uudelle tasolle. Entistä suurempi osa asiakkaistamme tavoitetaan 
nopeasti sähköisten kanavien kautta.

ITUA -LEHDELLÄ ON KUITENKIN EDELLEEN  tärkeä rooli osana viestintäämme. Leh-
dessä voimme käsitellä joitakin aihealueita laajemmin ja painettuun lehteen lukijan on 
helppo palata uudestaan. Olemme myös ottaneet tavaksi, että itua-lehdessä käsitel-
lään joitakin aihealueita suppeammin ja laajemmin aiheesta on lisää kotisivuillamme. 
Näin saamme itua-lehteen useampia aiheita esille, vaikka sivutila on hyvin rajallinen.

SOSIAALINEN MEDIA ON SAANUT TÄRKEÄN ROOLIN  viestinnässämme ajankoh-
taisten asioiden nopeassa välittämisessä. Se soveltuu myös lyhyiden uutisten välittämi-
seen. Mobiililaitteiden yleistyttyä ja somen käyttäjämäärien noustua kanava on erittäin 
tärkeä osa ProAgria Etelä-Pohjanmaan viestintää.

OLEMME TÄNÄ JA VIIME VUONNA  julkaisseet yhden valtakunnallisen kaikkien Pro-
Agria-keskusten yhteisen lehden. Olemme keränneet siitä asiakaspalautetta ja kannus-
tavan palautteen ansiosta tulemme ensi vuonnakin julkaisemaan yhden yhteislehden. 
Palautteen saaminen on myös ProAgria Etelä-Pohjanmaan oman itua-lehden kehit-
tymisen edellytys. Vaikka itua-jäsenasiakaslehti nyt saavuttaa 10 vuoden merkittävän 
rajapyykin, niin lehti ei ole ikinä valmis, vaan kehitys on jatkuvaa. Siinä antamanne 
lukijapalaute on elintärkeää, jota otamme mielellämme jatkuvasti vastaan.

Lukuiloa!

ELÄINTEN
HYVINVOINTILAKI ETENEE

”itua-lehdessä
käsitellään joitakin 

aihealueita suppeammin
ja laajemmin aiheesta

on lisää kotisivuillamme.

16
PROAGRIA -KESKUS KERÄÄ VUOSITTAIN aineistot kannattavuus-
kirjanpitoon kuuluvilta maatiloilta ja toimittaa ne Luonnon-
varakeskus Lukeen. Kannattavuuskirjanpitoon liittymiseen on 
nyt monta hyvää syytä. Toiminnassa mukana olevana yrittäjänä 
saat tilallesi laaditut tuotto- ja kustannuserittelyt sekä tuloslas-
kelmat ja taseet. Nämä ovat jo sellaisenaan arvokas apu tilan 
johtamisessa, talouden seurannassa ja suunnittelussa sekä myös 
rahoittajien kanssa käytävissä neuvotteluissa. Kannattavuuskir-
janpitoon kuuluvana saat joka vuosi vertailuraportin, josta käy 
monipuolisesti ilmi tilasi kehitys pitkällä aikavälillä sekä suh-
teessa muihin vastaaviin tiloihin. Se antaa yhdellä silmäyksellä 
kuvan yrityksen vahvuuksista ja kehitettävistä osa-alueista. 

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä pikimmiten
seija.yli-hukkala@proagria.fi

Kannattavuuskirjanpidosta hyötyä 
sekä yrittäjälle että toimialalle

10 vuotta
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levittämiseksi. Hanke luo verkostoja 
ihmisten välille, olivatpa he sitten 
maanviljelijöitä tai muita alan toi-
mijoita.

HANKE TOTEUTTAA pellonpiennar-
tilaisuuksia ja muita tapahtumia 
vuosina 2019-2021. Toimet on jaet-
tu 10 eri osa-alueeseen, joista Suo-
messa toteutetaan täsmäviljelyyn 
ja luomukasvintuotantoon liittyvät 
osiot. Hankkeen edetessä https://
nefertiti-h2020.eu -sivuilta löytyy 
kaikki tieto hankkeen pellonpien-
nartilaisuuksista ja
materiaaleista. 

AJANKOHTAISTA AJANKOHTAISTA

L UOPUMISTUELLE  ei voi hakeutua 
enää kuluvan vuoden lopun jälkeen. 
Viljelijä pääsee vastaisuudessa eläk-
keelle yleisessä vanhuuseläkeiässä. 
1960-luvulla syntyneiden eläkeikä 
nousee vähitellen 65 vuoteen.
 
MAHDOLLISUUS on myös ottaa osit-
tainen varhennettu vanhuuseläke 
(OVE). Sen ikäraja on tällä hetkel-
lä 61 vuotta, mutta nousee pian 62 
vuoteen. Eläkkeestä voi ottaa mak-
suun joko neljänneksen tai puolet. 
Maksuun otettu eläke pienentää 

K aikilla maatiloilla on käytös-
sään Neuvo2020-rahaa 7 000 
euroa ohjelmakauden 2015-

2020 aikana. Maatilojen nykyai-
kaistaminen ja kilpailukyky -osi-
ossa Neuvo2020-rahaa voi käyttää 
monipuolisesti eri talouspalvelui-
hin. Näistäkin palveluista viljelijä 
maksaa vain arvonlisäveron osuu-
den. Neuvo2020-talouspalveluista 
löytyy vaihtoehtoja jokaisen tilan 
tarpeisiin ja elinkaaren vaiheisiin.

TALOUDEN SEURANTA JA

SUUNNITTELU AUTTAVAT

MAKSUVALMIUDEN HALLINNASSA

Talouden haasteet näkyvät tilojen 

Nefertiti on hanke, jossa ke-
hitetään ja levitetään uusia 
maatalousalan innovaatioi-

ta. Kun yhdessä maassa luodaan 
maatalouteen liittyvä innovaatio, 
hanke edesauttaa sen leviämistä 
muihin maihin mahdollisimman 
nopeasti. Monesti innovaatiota 
pitää muokata ja kehittää paikal-
lisesti, ja se muokkautuu edelleen 
levitessä seuraavaan maahan. Inno-
vaatio voi olla jo laajasti käytössä, 
ja olemassa olevaa saatetaan paran-
nella hankkeen avulla.

TOIMINTA ON VILJEL I JÄLÄHTÖIS -

TÄ  ja pellonpiennartilaisuudet 
pidetään pääasiassa maatiloilla, 
mahdollisuuksien mukaan myös 
tutkimuslaitoksien tai koeasemien 
tiloissa. Tapahtumien ohella han-
ke voi tuottaa oppaita, webinaare-
ja tai käyttää muita keinoja tiedon 

L uomutuotannon kasvua rajoit-
taa erittäin raskas luomun by-
rokratia. Luomutilalta vaadit-

tavat dokumentit ovat lisäbyrokrati-
aa jo ennestään monimutkaisen EU-
tukipolitiikan vaatimusten päälle. 
Paperinen menettely alkaa olla liian 
kankea ja aikaa vievä tämän päivän 
suurille luomutiloille. Tämä aika on 
pois viljelijän käytännön töistä ja 
tilan kehittämisestä. Dokumenttien 

RASKAS BYROKRATIA LUOMUN HUOLENA

Luopumistukijärjestelmän 
loppuminen muuttaa maa
tilojen sukupolvenvaihdoksia. 
Vanha neuvo pätee kuitenkin 
edelleen: hyvä suunnittelu ja 
valmistelu takaa onnistuneen 
sukupolvenvaihdoksen.

Hyvällä valmistelulla onnistunut spv
tulevaa eläkettä. Eläkeiän nousu 
siirtää monella maatilalla omis-
tajanvaihdoksen ajankohtaa. Jos 
lähtökohtana on luopujien pääse-
minen eläkkeelle, siirtyy vaihdos 
eteenpäin useilla vuosilla. 

OSITTAINEN SPV

Maatalousyhtymä on hyvä ratkaisu 
osittaiseen sukupolvenvaihdokseen 
niillä tiloilla, joilla toimeentulo 
saadaan kahdelle sukupolvelle. 
Toimeentuloa voi myös täydentää 
ulkopuolelta saaduilla ansioilla.
 
YKSI  MALLI  ei kuitenkaan sovel-
lu kaikille tiloille, koska jokaisel-
la tilalla on omanlaisensa tarpeet. 
Tärkeintä onkin miettiä mahdolli-
suuksia ja vaihtoehtoja oman tilan 
näkökulmasta. Aikaa myöten asiat 
selviävät keskustelemalla perhepii-
rissä ja hakemalla asiantuntijaneu-
voja ulkopuolelta.

PERHEEN KESKEN  on myös syytä 
keskustella siitä, mihin suuntaan 
maatilan toimintaa halutaan kehit-
tää. Investoinnit kannattaa tehdä 
niin, että niille on odotettavissa 
hyötykäyttöä myös tulevaisuudessa. 
Pohdinnan tuloksena voi olla myös 
se, että päätetään ajaa tuotantoa vä-
hitellen alas. On vaihtoehto sitten 
mikä hyvänsä, niin siihen kannattaa 
tähdätä suunnitellusti.

HYÖDYNNÄ NEUVO

Neuvo-raha on käytettävissä suku-
polvenvaihdosten pohdintaan ja 
suunnitteluun. Neuvo-rahaa voivat 
kuitenkin käyttää vain maatalouden 
tukea hakeneet tilat. Mahdollisuus 
ei siten koske tiloja, jotka ovat vuok-
ranneet peltonsa ulkopuoliselle.
Sukupolvenvaihdosten verohuo-
jennukset ovat edelleen käytössä 
entisin ehdoin. Näköpiirissä ei 
myöskään ole mitään muutoksia 

EUROOPANLAAJUISTA MAATALOUDEN INNOVOINTIA

NEUVO2020-RAHAA voi käyttää monipuolisesti talouspalveluihin
arkipäivässä. Kotieläintiloilla rehu-
kustannukset ovat nousussa kuivan 
kesän jäljiltä ja korkeat tuotanto-
kustannukset aiheuttavat ongelmia 
kaikkien tuotantosuuntien edus-
tajille. Lainojen maksuohjelmat 
saattavat olla liian ylimitoitettu-
ja nykyiseen tulotasoon nähden. 
Syksyllä maksettavat tuet auttavat 
jonkin aikaa, mutta jo hyvissä ajoin 
tulisi miettiä esimerkiksi budjetoin-
nin kautta sitä, miten rahat riittävät 
pidemmällä aikavälillä.
 
KUUK AU S IBUDJE T T I  auttaa hah-
mottamaan kuukausittaiset tulot ja 
menot sekä rahojen riittävyyden. 

Kun budjetti tehdään ajoissa ja päi-
vitetään säännöllisesti, pystytään 
esimerkiksi maksuohjelmia miet-
timään uudelleen hyvissä ajoin. 
Neuvo2020-palvelua voi hyödyn-
tää sekä budjetoinnissa että laajem-
massa maksuvalmiuden seuran-
nassa.  Neuvo2020-palvelun kautta 
onnistuvat myös kasvintuotannon 
tuotantokustannuslaskelmat, mai-
dontuotannon kustannuslaskelma 
sekä tulosanalyysi. Näiden avulla 
pystytään oman tuotannon kustan-
nusrakennetta sekä kehittämiskoh-
teita avaamaan tarkemmin ja näistä 
on saatavilla myös vertailutietoa 
muilta tiloilta.
 

TALOUSPALVELUITA TILAN 

KOKO ELINKAAREN AJALLE

Neuvo2020-palvelua voi käyttää 
sukupolvenvaihdosten suunnitte-
luun, yhtiöittämisselvityksiin sekä 
erilaisten investointien suunnit-
teluun. Palvelun kautta pystytään 
suunnittelemaan myös tuotanto-
suunnan muutoksia ja niiden vaiku-
tusta tilan talouteen ja viljelijäper-
heen toimeentuloon. Yhä useampi 
tila on myös suunnittelemassa tilan 
pidon lopettamista, mikä sekin kan-
nattaa tehdä suunnitellusti muun 
muassa verotus huomioon ottaen. 
 

verotuksen ehtoihin.

ALOIT TAV I LL A  V I L J EL I JÖ I LL Ä  on 
mahdollisuus nuoren viljelijän aloi-
tustukeen niillä tiloilla, joilla saavu-
tetaan riittävä yrittäjätulo. Aloitus-
tukea voi hakea ennen aloittamista 
ja kahden vuoden aikana tilanpidon 
aloittamisen jälkeen. Onnistunut 
omistajanvaihdos -hanke tulee jär-
jestämään maatilojen sukupolven-
vaihdoksia koskevia tilaisuuksia 
ensi vuoden alkupuolella.  

OLAVI KUJA -LIPASTI

erityisasiantuntija, omistajan-
vaihdokset, yhtiöittäminen, verotus

sähköistämisellä ja automatisoin-
nilla saadaan yrittäjälle enemmän 
aikaa varsinaisen luomutuotannon 
kehittämiseen. Myös asiantuntijoi-
den työaika kohdistuisi enemmän 
tuotannon kehittämiseen viljelijän 
tukena. Tarkoituksena on myös su-
juvoittaa luomutarkastuksia, kun 
kaikki tarkastuksessa tarvittavat 
dokumentit ovat heti saatavissa 
sähköisessä muodossa.

DIG ITAL ISA AT ION MYÖTÄ  myös 
maatalouteen on saatavilla so-
velluksia, joilla yrittäjän arkisia 
töitä ja dokumenttien hallintaa 
voidaan helpottaa. Digiluomu-
hankkeen tavoitteena on kehittää 
eteläpohjalaista luomutuotantoa 
ja parantaa yrittäjien jaksamista. 
Hankkeessa on mukana pilotteina 
kuusi luomutilaa eri tuotantosuun-
nista. Tiloilla testataan sovelluk-
sia ja saadaan palautetta suoraan 
käyttäjältä ongelmakohdista sekä 
sovelluksien hyvistä ja huonoista 

puolista. Etelä-Pohjanmaan luo-
mutuottajia ja luomuasiantuntijoi-
ta matkaa Tanskaan marraskuussa 
2018 tutustumaan pohjoismaiseen 
luomutuotantoon ja digitalisaation 
hyödyntämiseen tilakokonaisuuden 
hallinnassa. 

JUHA JÄRVI

asiantuntija, Digiluomu-hanke

VARMISTA 
HALVEMMAT HINNAT 
ENSI VUONNAKIN
 
ja liity ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
jäseneksi.

Kysy lisää Maijalta
maija.lemettinen@proagria.fi

PARHAAT 
JOULULAHJAVINKIT 
AMMATTILAISILLE
proagriaverkkokauppa.fi

OLEMME MUKANA 
SARKA-MESSUILLA 
1.–2.2.2019

HANKKEESSA mukana olevat saa-
vat tiedot uusista alan innovaa-
tioista ensimmäisenä. Verkostoi-
tuminen sekä tiedonhaku muilta 
alan eurooppalaisilta osaajilta 
helpottuu, ja toiminnan kehit-
täminen tehostuu entisestään. 
Viljelijän halutessa maatilalla 
voidaan myös järjestää täsmä-
viljelyyn tai luomukasvintuo-
tantoon liittyvä pellonpiennar-
tilaisuus.

PROAGRIA ETELÄ -POHJANMAA 
on mukana täsmäviljelyyn ja 
luomukasvintuotantoon liitty-
vissä verkostoissa. Jos sinulla JUHANI RAHKO

kasvintuotannon asiantuntija

HAKU PÄÄLLÄ:

TÄSMÄVILJELYN JA LUOMUKASVIN-
TUOTANNON EDELLÄKÄVIJÄT

on muille annettavaa täsmävil-
jelyssä tai luomukasvintuotan-
nossa tai tiedät jonkun toisen 
alan edelläkävijän, ota yhteyttä! 
ProAgriassa täsmäviljelyosiota 
vetää Juhani Rahko, ja luomu-
osiota Erkki Vihonen.

Täsmäviljely: 
Juhani Rahko
juhani.rahko@proagria.fi,
puh. 0438250103.
Luomukasvintuotanto:
Erkki Vihonen
erkki.vihonen@proagria.fi,
puh. 0406787689
https://nefertiti-h2020.eu 
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TALOUS TALOUS

T ulorekisteri on vuonna 
2019 käyttöönotettava 
sähköinen tietokanta 
tulotietoihin. Rekiste-

rin tarkoituksena on vastaanottaa 
reaaliaikaiset ja maksukohtaiset 
tulotiedot suoritusten maksajilta. 
Vuoden 2019 alusta tulorekisteriin 
ilmoitetaan tiedot maksetuista pal-
koista. Ilmoittajia ovat palkkatietoja 
tuottavat tahot eli lähinnä työnanta-
jat ja tilitoimistot. 

NYKYISIN SAMASTA PALKKATIEDOS -

TA  tehdään ilmoituksia monelle 
eri taholle eri aikaan ja eri tavoin.  
Tulorekisterin myötä työnantaja 
ilmoittaa tiedot keskitettyyn rekis-
teriin vain yhden kerran palkan-
maksun yhteydessä.  Tavoitteena 
on, että tiedot maksetuista suorituk-
sista toimitetaan mahdollisimman 
automaattisesti, jolloin tulotietojen 

ELLA HARJU-KIVISTÖ

asiantuntija, tilipalvelut ja yhtiöittäminen 
ERJA LEHTINEN

asiantuntija, tilipalvelut

Ajankohtaista ja uutta 
VEROTUKSESTA

raportoitiin nykyisin käytettävän 
työmäärän pitäisi vähentyä. Tulo-
rekisteri koskee kaikkia työnantajia.

VEROTUKSEN PÄÄTTYMISPÄIVÄ

Jatkossa verotuksen päättymis-
päivät vaihtelevat. Verotus voi 
aikaisintaan päättyä 30.6.2019 ja 
viimeistään 31.10.2019. Verotus-
päätöksellä ilmoitetaan verotuksen 
päättymispäivä. Tästä johtuen ve-
ronpalautuksen ja jäännösverojen 
eräpäivät vaihtelevat tulevaisuudes-
sa. Veronpalautus maksetaan vero-
tuksen päättyessä toisen kuukauden 
3. päivänä. Jäännösveron ensimmäi-
nen erä erääntyy verotuksen päät-
tyessä toisen kuukauden 1. päivä ja 
toinen erä neljännen kuukauden  
1. päivä.  Esitäytetty veroilmoitus 
tulee tarkastaa huolellisesti, että 
mahdolliset korjaukset saadaan 
tehtyä ajoissa. 

POHJA VEROSUUNNITTELULLE

Tekemällä maatilallesi välitilinpää-
töksen vältyt mahdollisilta yllätyk-
siltä lopullisessa tilinpäätöksessä. 
Asioihin voidaan vaikuttaa, kun 
niihin paneudutaan ajoissa. Siksi 
onkin tärkeää, että alkuvuoden kui-
tit kirjataan valmiiksi, jotta päästään 
tekemään arviointeja loppuvuoteen. 
Maatilalle pakollisia hankintoja 
vuoden aikana ovat mm. erilaiset 
tuotantopanokset sekä kone- ja 
kalustoinvestoinnit. Hankintojen 
ajoituksella ja toteutustavalla on 
ratkaiseva merkitys verotettavaan 
tulokseen. Välitilinpäätös on myös 
oiva työkalu suunnitellessasi yri-
tyksesi tulevan vuoden budjettia. 

VÄL I T I L INPÄÄTÖKSEN YHTEYD ES -

SÄ  tarkastellaan ennakkoverojen 
maksutilannetta, onko niitä mak-
settu riittävästi vai liian vähän. 

Mahdollista ennakon täydennystä 
voidaan maksaa jo tänä vuonna, 
ensi vuoden alusta tai jäädä odotte-
lemaan verottajalta verotuspäätök-
sen mukana tulevia jäännösveroja.   
Ennakkoveroja tai muutosta ennak-
koveroihin voit nyt hakea 1.11.2018 
alkaen OmaVerossa. Tilitoimistosi 
voi jatkossa tehdä muutokset val-
tuutuksellasi. Tämä asti sinun on 
itse pitänyt hoitaa asia joko verkko-
pankkitunnuksilla tai puhelimitse.  

Maatila voi palkata 
työntekijän, jolle mak-
setaan palkkaa tai 
hankkia työvoiman 

ostopalveluna ja maksaa siitä työ-
korvauksen. Maatilan kannalta os-
topalvelun käyttäminen voi monesti 
olla yksinkertaisempaa ja riskittö-
mämpää kuin työntekijän palkkaa-
minen. Aina ei ole kuitenkaan yk-
siselitteistä onko kyse työsuhteesta 
vai toimeksiantosuhteesta. Rajan-
vedolla on merkitystä suorituksen 
saajan sekä maksajan kannalta.

VEROLAINSÄÄDÄNTÖ on pakottavaa 
oikeutta, joten verotuksellisesti työ-
suhde voi syntyä, vaikka osapuolet 
olisivat sopineet toimeksiantosuh-
teesta. Työn teettäjä ja työn suoritta-
ja eivät siis voi vapaasti päättää, että 
kyse on toimeksiantosuhteesta, jos 
työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät.

MIE T I T TÄE S SÄ  ONKO K YSEE S SÄ 

TYÖSUHDE VAI TOIMEKSIANTOSUH-

DE , täytyy tarkastella sopimuksen 

T unnetko omaa taloutta-
si? Muuttuvassa toimin-
taympäristössä oman 
talouden tuntemus on 

suuressa roolissa. Etenkin nyt on 
tärkeää tietää, paljonko rahaa tu-
lee ja mihin sitä menee. Hankalat 
sääolosuhteet, EU-tukipolitiikka, 
alhaiset tuottajahinnat ja monet 
muut muuttuvat tekijät haastavat 
viljelijää joka päivä. Välillä voi vil-
jelijästä tuntua siltä, ettei itsellä ole 
lainkaan mahdollisuuksia vaikuttaa 
omaan yritystoimintaansa ja sen tu-
lokseen.

MITEN VAIKUTAN SIIHEN, että kas-
saan myös jää jotain?

– Suunnitelmallisuus auttaa ai-
na. Tässä vaiheessa syksyä voi väli-
tilinpäätöksen avulla vielä suunni-
tella loppuvuoden tapahtumia, pai-
nottaa tilipalveluiden asiantuntija 
Kaija Autio. Jos kuittien kirjaus jää 

Suunnitelmallisuudella
oman talouden päälle

ensi vuoden alkuun, niin varsinai-
sessa tilinpäätöksessä ei suuria enää 
voida tehdä.

PROAGRIA T IL IPALVELU  kattaa eri 
yritysmuodot, verolajit ja tuotannon 
erityispiirteet. Palvelu tarjoaa asiak-
kaalle usean asiantuntijan talous- ja 
tuotanto-osaamista koko tilan johta-
misen näkökulmasta. 

– Osaajien yhteistyössä voidaan 
miettiä seuraavan vuoden maata-
louden tuotantopanosten hankinto-
ja sekä kone- ja rakennusinvestoin-
teja, asiakkaan parhaaksi, summaa 
Kaija Autio.

RIITTÄVÄTKÖ ENNAKKOVEROT?

Talousasiantuntijan laatiman väli-
tilinpäätöksen avulla voidaan tar-
kistaa maksettujen ennakkoverojen 
riittävyys. Mikäli näyttää, että lisä-
veroja olisi tulossa, ennakon täy-
dennysmaksua voi maksaa entiseen 

tapaan 31.10.2018 asti. 
– Lokakuun lopun jälkeen mak-

setaan lisäennakkoa, jota voi hakea 
OmaVerosta aina verotuksen päät-
tymiseen asti. Jos taas välitilinpää-
tös näyttää, että ennakot riittävät 
yli oman tarpeen, niihin voi hakea 
muutosta. Edelleen voi toki perin-
teiseen tapaan odottaa verotuspää-
töstä ja toimia sen mukaisesti.

NYT ON HYVÄ HETKI  perata lom-
pakko, tyhjätä auton hansikasloke-
ro kuiteista ja niputtaa kaikki liput 

ja laput siistiin pinoon ja käväistä 
kirjanpitäjän puheilla. 

– Vielä on hyvin aikaa vaikuttaa 
tämän vuoden tulokseen, vakuuttaa 
Kaija Autio. 

Palkkasuhde vai toimeksiantosuhde?

sisällön lisäksi tosiallista toimintaa. 
Kenellä on vastuu tai työnjohto-
oikeus? Kenen välineillä työsken-
nellään? Kenen tiloissa työskennel-
lään? Työskenteleekö työn suoritta-
ja vain yhdelle, vai onko hänellä 
vapaus ottaa töitä vastaan myös 
muilta toimeksiantajilta? 

K YSYMYS :  Viljelijä Matti pyytää 
naapurin isäntää Penttiä työsken-
telemään kesällä sesonkiaikaan 
maatilalleen. Työtehtäviin kuuluu 
rehunteon aikaan traktorin ajami-
nen sekä lehmien lypsy ja muut 
navetan päivittäiset tehtävät. Isän-
nät sopivat keskenään, että Pentti 
kirjoittaa kesän lopulla Matille ar-
vonlisäverollisen laskun tehdyistä 
työtunneista. Pentti kuuluu ennak-
koperintärekisteriin, joten hän pys-
tyy laskun kirjoittaa. Onko kyseessä 
työsuhde vai toimeksiantosopimus?

VASTAUS :  Kyseessä on työsuhde, 
vaikka isännät ovatkin keskenään 
tehneet toimeksiantosopimuksen ja 

sopineet, että Pentti laittaa laskun 
tehdystä työstä. Työskentely tilalla 
on tapahtunut Matin traktoreilla 
ja tilan muilla välineillä. Matti on 
vastannut työnjohdosta ja kantanut 
vastuun sekä määrännyt työnteko-
ajan ja paikan. 

Jos Pentti olisi urakoinut tilalla 
rehunteon aikaan omalla traktoril-
laan, ja tehnyt navettatöitä myös 
yhdelle tai useammalle muulle 
lypsykarjatilalle kesän aikana, olisi 
kyseessä selvästi toimeksianto. Täl-
löin vastuu työstä ja liiketoiminnal-
linen riski olisi Pentillä itsellään.

ON TÄRKEÄÄ EROT TA A , milloin 
on kyseessä työsuhde ja milloin 
toimeksianto. Jos olet maksanut 
työkorvausta suorituksesta, joka 
paljastuukin myöhemmin palk-
kasuhteeksi, joudut maksamaan 
Verohallinnolle jälkikäteen palkan 
ennakonpidätyksen viivästysmak-
suineen sekä muut työntekijän 
lisäkulut. Jos on epäselvää, onko 

kyseessä työsuhde vai toimeksian-
to, voi Verohallinnolta pyytää mak-
sullisen ennakkoratkaisun.

• Työsopimus vai
 toimeksiantosopimus?

• Palkka vai työkorvaus?

• Työnantaja vai
 toimeksiantaja?

HENRIIKKA JOUPPILA

asiantuntija, tilipalvelut

KAIJA AUTIO

asiantuntija, tilipalvelut

P.  015 320 400 • PL 500 (Graanintie 7) • 50101 Mikkeli 
P.  044 5885 262 • Sammonkatu 8 • 90570 Oulu 

www.viljavuuspalvelu.�  • www.suomenymparistopalvelu.� 

Nyt on aika ottaa 

MAANÄYTTEET
Muista myös tärkeät hivenravinnemääritykset
Hyödynnä veloitukseton näytteiden keräilypalvelumme – katso lista kotisivuiltamme
HUOM. Maanäytteiden vastaanotto myös Euro� ns Ahma Oy:n Seinäjoen toimipisteessä (Oivaltajantie 10)

Artikkeli on osa Kimpparenki-
hanketta. 
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KASVI KASVI

TAKANA ON KAKSI hyvin erilaista 
kasvukautta. Vuosi 2017 oli viileä, 
kostea ja puinnit venyivät aivan 
lumen tuloon saakka. Kasvukausi 
2018 jää aikakirjoihin täysin toisen-
laisena. Lämmin, suorastaan kuuma 
ja kuiva kasvukausi aiheutti sen, et-
tä paikoin puimuria ei kannattanut 
pellolle viedä. Kuitenkin hyviäkin 
satotuloksia tehtiin. Esimerkik-
si herneellä tehtiin ennätystulos 

KAKSI HAASTAVAA VUOTTA,
mitä voimme ottaa opiksi?

PROAGRIAN muistutti puheenvuo-
rossaan viljan viljely- ja myyntistra-
tegioista. Myyntistrategiaa kannat-
taa aloittaa jo viljelysuunnitelmaa 
tehdessä. Tilan kannattaa miettiä 
tarkkaan, mille kasveille on ky-
syntää ja markkinoita. Katetuotto-
laskelman avulla tila voi selvittää, 
mitä oma viljely maksaa, ja hakea 
kehittäviä toimenpiteitä viljelyä ke-
hittämään. ProAgrian asiantuntijat 
ovat apunasi katetuottolaskelmien 
teossa ja tähän on mahdollista käyt-
tää myös Neuvo 2020-rahaa. 

MAX SCHULMAN MTK:STA kertoi tu-
levasta CAP-valmistelusta. Vaikka 
CAP-valmistelu on vasta alkamassa, 
niin Suomen on toimittava nyt, jotta 
omat etumme tulevat huomioiduksi 
uudessa CAP-valmistelussa ja sai-
simme parhaan mahdollisen järjes-
telmän maataloudellemme. 

SEURAA MARKKINOITA

Markkinoiden kehitystä kannattaa 
seurata aktiivisesti. Viljan hinnat 
ovat tällä hetkellä hyvällä tasolla, 
mutta kukaan ei tiedä, miten kauan. 

TILAA JO VILJELYSUUNNITTELU
ProAgria Etelä-Pohjanmaan asiantuntijan tekemän viljely-
suunnitelman avulla saat:

• tukiehtojen mukaisen viljelysuunnitelman
• oikeat tuotantopanokset oikeaan paikkaan
• tarkat käyttömäärät lohkokohtaisesti siemenille,  

lannoitteille ja kasvinsuojeluaineille
• määrät sisältävät kauppalistat tuotantopanosten  

hankintaa varten
• asiantuntijan näkemyksen viljelyysi

Kaikilla viljelysuunnittelijoilla on käytössään myös Tuki-
puntari, jolla voimme arvioida tilasi saamat EU-tuet uudella 
ohjelmakaudella. 

NIKO LUIKKU

kasvintuotannon asiantuntija

VILJAPÄIVÄN 
TERVEISET

Hyvänä mittarina markkinoilla on 
viljatasearvio sekä varastojen muu-
toksia. Varastojen niukkuus pitää 
viljan hintaa korkealla, kun taas 
varastojen ollessa täynnä hinnat 
voivat kääntyä laskuun. 

Päivän mielenkiintoinen uusi tutta-
vuus oli satovakuutus. Sami Myyrä 
LähiTapiolalta kertoi, miten sato-
vakuutus on yhä käytetympi malli 
maailmalla riskin hallinnassa. Yh-
dysvallat on ollut satovakuutusmal-
lissa kärkimaana ja sieltä on haettu 
keinoja kehittää omaa, Suomeen 
soveltuvaa satovakuutusmallia. 

Kasvintuotannon asiantuntija Noo-
ra Laitila esitteli Monipuolisuutta 
viljelykiertoon -hankkeen toimin-
taa. Noora kertoi, että hankkeen 
tavoitteena on lisätä viljelijöiden 
osaamista ja kiinnostusta kauran, 
härkäpavun ja herneen viljelyssä. 

JUHA -MATTI TOPPARI

palvelupäällikkö

Etelä-Pohjanmaalla ja loistavia oh-
rasatojakin on saatu. Voikin miettiä, 
miten haastavina satokausina pääs-
tään hyviin satoihin? Mitkä ovat ne 
tekijät, jotka sen mahdollistavat?

KATSE MAAN KUNTOON

Hyvä maan kasvukunto on perus-
edellytys. Hyvin ojitettu, rakenteel-
taan kunnossa oleva maa sietää eri-
laisia säätyyppejä hyvin vuodesta 
riippumatta. Ojitukset piiriojista sa-
laojiin, kalkituksista huolehtiminen 
ja riittävä määrä ravinteita takaavat 
sadon muodostuksen. Uudet lajik-
keet ovat myös tuoneet satotasoihin 

kaivattua nousua, ja hyvällä sadolla 
saadaan parempaa katetta. Vanhas-
sa vara parempi ei välttämättä ole 
aina oikea tapa ajatella, etenkään 
lajikkeissa. 

KOHTI UUTTA KASVUKAUTTA

Miten sitten valmistaudun ensi sa-
tokauteen? Viljamarkkina on ollut 
syksyn aikana nousujohteinen ja 
viljelysuunnitelmia tehdessä kan- 
nattaa miettiä ensin, mille kasveil-
le on kysyntää markkinoilla. Kas-
vinsuojeluun kannattaa kiinnittää 
nyt huomiota. Kahden oikullisen 
satovuoden takia rikkapankki on 

päässyt kasvamaan ja tämä voi tulla 
monelle yllätyksenä ensi satokau-
della. Maan rakenne; miten voisin 
parantaa maan rakennetta? Kan-
nattaisiko jättää maa kesannolle ja 
tehdä lisäojituksia? Nyt on hyvä 
aika miettiä näitä asioita ja tehdä 
itselle paras suunnitelma tulevaan 
kauteen, niin taloudellisesti kuin 
laadullisesti. Asiantuntijamme ovat 
palveluksessasi, kun kaipaat selkä-
nojaa päätöksillesi. Ollaan yhteyk-
sissä! 

JUHA -MATTI TOPPARI

palvelupäällikkö

ProAgria EteläPohjanmaan ja 
MTK EteläPohjanmaan yhteinen 
Viljapäivä kokosi yhteen alan toimijoita.

Oy Hortilab Ab, Vasavägen 41, 64200 NÄRPIÖ
& 06-347 4250 • hortilab@hortilab.fi  • www.hortilab.fi

Tieteestä TIETOA

Tarkista nyt, että viljavuustutkimuksesi 
on voimassa tulevalla viljelykaudella!

    Järjestetty maanäytteiden kuljetus n. 80 
 maatalousliikkeestä 4.9.18-8.1.19!

Keräilypisteet ja aikataulu osoitteesta www.hortilab.fi

Ilmaista 
2018!

Katso pätevyysalue www.finas.fi

Viljojen itävyys- ja DON-tutkimukset meiltä!

Muista!

 

 
   

  
 

  

Meiltä 
suomalainen 
Rypsipuriste, 

irtona/
700 kg sk

 

OSTAMME 
hyvälaatuista
RYPSIÄ 

Järviluomantie 24, 63300 Alavus, tilaukset@alavuden.fi 
Puh. 040-189 5530, www.alavudenoljynpuristamo.fi

VILJAMARKKINA ON OLLUT NOUSUJOHTEINEN.

Muista tämä viljelysuunnittelua tehdessä ja
pohdi, mille kasville olisi markkinoilla kysyntää.

"Kunnossa oleva maa 
sietää säävaihteluja.
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KASVI KASVI

KOKEMUKSIA
HÄRKÄPAVUN

VILJELYSTÄ

TUOVAhankkeessa kartoitettiin valkuaiskasvien 
viljelyä EteläPohjanmaalla ja KeskiSuomessa 
sekä Luken koeruuduissa että viljelijöiden 
demoruuduissa (20162018). Härkäpapu oli 
eniten seurattu kasvi niin koeruuduilla kuin 
demoruuduilla. Härkäpavun menestymistä oli 
mielenkiintoista seurata vaihtelevissa sääoloissa. 

HÄRKÄPAVUN VILJELY
• Lajike tarkoituksen mukaan
• Kylvö lämpöiselle paikalle viimeistään toukokuun puolessa välissä
• Rikkakasveista vapaaseen maahan
• Mahdollisimman syvälle vähintään viiteen senttiin
• Riittävä kappalemäärä neliölle
• Lannoituksessa huomioitava fosforin ja kaliumin riittävyys
• Esikasvi arvo hyvä > maanrakenne paranee, kasvitaudit
 viljantautien osalta vähenevät ja maantyppivarannot kasvavat
• Satotaso 1000-4000 kg /ha

ERKKI VIHONEN

ProAgria Etelä-Pohjanmaa,
luomukasvintuotannon asiantuntija

HANNELE SUVANTO

Helsingin Yliopisto, Ruralia-instituutti
MARKKU NISKANEN

Luke

KOMMENTTI

HÄRKÄPAVUN VILJELIJÄT
USKALTAVAT YRITTÄÄ

VALKUAISKASVIEN VILJELY VAATII OPETTELUA, tietoa ja uskal-
lusta enemmän kuin tuttujen viljojen viljely.  Ei ole yllättävää, 
että tulosten mukaan härkäpavun viljelijät ovat peräti kaksi 
kertaa yrittäjämäisempiä kuin muut viljelijät: heiltä vaaditaan 
riskien ottamista, innovointikykyä ja luottamusta omiin taitoi-
hinsa. Tällaiset viljelijät etsivät aktiivisesti tietoa, soveltavat 
sitä omaan viljelyynsä, innovoivat uusia viljelytekniikoita, 
uskaltavat edes kokeilla, ja ennen kaikkea luottavat itseensä, 
vaikka hernepelto olisi laossa ja naapureita naurattaisi. Toki 
motiivit viljelyn aloittamiseen voivat olla erilaisia: joku haluaa 
korvata eläintensä rehun kallista valkuaista omalla tuotannolla, 
toinen etsii parempituottoista viljeltävää, kolmas ajattelee vuo-
sien päähän seoskasvuston ja maanparannuksen myötä ja neljäs 
luo omat markkinat myymällä sadon eläintilalle naapuriin tai 
jalostettuna kuluttajille. Joskus tulee rahallisesti täysosuma, 
mutta epäonnistuttaessakin saadaan vähintään esikasviarvo. 
Esikasviarvon hyödyntäminen on kuitenkin liian vähäistä, tieto 
valkuaiskasvien viljelystä on liian kokemusperäistä ja joskus 
jopa väärää, kertoivat viljelijät ja jalostajat haastatteluissa. Vaik-
ka härkäpapu ja herne ovat lajikkeina vanhoja, niiden suosio 
on parin viimeisen sukupolven aikana ollut niin vähäistä, että 
tietotaito on rapautunut. Viljelytekniikka tuntuu olevan hapa-
roivaa, joten ProAgria ja Luke ovat nyt kirjoittaneet ohjeistuksia 
ja jakaneet kokemuksia viljelystä. 

SUOMEN VALKUAISKASVITUOTANNON lisäämiseksi tiedottami-
sen tarve on valtava ja tehtävä haasteellinen, mutta ei mahdo-
ton. 

HANNELE SUVANTO

Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti 

Tuova-hankkeessa on keskitytty viljelypäätösten ja markki-
noiden tutkimiseen. Kyselytutkimuksessa selvisi, että tiedon 

tarve ja tiedon puuttuminen olivat keskeisiä valkuaiskasvien 
viljelyä hidastavia tekijöitä.
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Demonstrant  Nagano + Louhi Nagano + Iris Logo + Louhi Logo + Iris
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2017

2016

HÄRKÄPAVUN VILJELYN SEURAAMINEN on ollut mielenkiintoista, kertoo Markku Niskanen Lukelta. 

HÄRKÄPAVUN VILJELY

Härkäpavun viljely vaatii viljelyn 
suunnittelua. Tärkeintä puitavan 
härkäpavun tuotannossa on aikai-
nen kylvö. Toukokuun puoliväli 
on aikaraja, jonka jälkeen härkäpa-
pua ei kannata kylvää. Erityisesti 
turve- ja multamaat ovat haastavia 
puitavalle sadolle. Vaihtoehtona on 
viljellä härkäpapua rehuomavarai-
suuden kartuttamiseksi tai viher-
lannoitukseen, jolloin kannattaa 
harkita vihantalajikkeiden vilje-
lyä ja kerätä riittävän ajoissa sato 
talteen. Maalajeina parhaita ovat 
lämpöiset kivennäismaat. Keväällä 
poutivia maita on syytä välttää. Här-
käpapu sietää kylmää ja kosteutta 

kuumuutta ja kuivuutta paremmin. 
Kuivana vuosina puinti ja kuivaus 
on kuitenkin helpompaa.

LAJIKEVALINTA JA LANNOITUS

Lajikevalintaan on olemassa muuta-
mia vaihtoehtoja. Meidän leveyksil-
le soveltuvia lajikkeita ovat Sampo, 
Louhi ja Kontu. Haastavina vuosi-
na lajikkeiden välillä ei ole suuria 
eroja. Satotasot ovat liikkuneet 1000 
kilon ja 2500 kilon välillä kasvukau-
desta riippuen.

HÄRKÄPAPU ei tarvitse typpilannoi-
tusta, mutta noin 20 kg/ha startti-
typpeä parantaa orastumista. Palko-
kasvit tuottavat itse typpensä, joten 

liiallinen typpi on haitaksi. Sen si-
jaan fosforin ja kaliumin riittävyy-
destä tulee huolehtia, sillä palko-
kasvit käyttävät kasvuun ja sadon 
muodostukseen runsaasti näitä ravin-
teita. Myös muut hivenaineet on hy-
vä olla kunnossa ja pH 6 tuntumassa.

HÄRKÄPAVUN KYLVÖ

Härkäpapu kylvetään mahdollisim-
man syvään, mikä tarkoittaa 5–8 cm 
syvyyttä ja erillistä jyräystä varsin-
kin kuivana keväänä. Kylvömäärä 
Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suo-
messa on 60-70 kpl/m2. Oikealla 
siemenmäärällä saadaan kasvusto 
riittävän peittäväksi, jotta rikkakas-
vit eivät saa liikaa valoa härkäpavun 

ränsistyessä. Rikkojen torjunnasta 
on syytä huolehtia viljelykierrossa 
edeltävillä kasveilla tai ennen kuin 
härkäpapu on tullut pintaan. 

TAUDIT JA TUHOLAISET

Kasvitaudeista härkäpavulla esiin-
tyy suklaalaikkua, harmaahomet-
ta ja lehtihometta. Suklaalaikku 
on yleisin, mutta toisaalta se voi 
edesauttaa puinnin onnistumista 
pakkotuleennuttamalla kasvuston. 
Muut kasvitaudit ja tuholaiset eivät 
ole merkittäviä. Gammayökkönen 
aiheutti laajoja alueellisia tuhoja 
Etelä- ja Itä-Suomessa, joten sen tor-
juntaan on syytä varautua varsinkin 
lämpöisinä kesinä. 

HÄRKÄPAPU

KOKOVILJASÄILÖREHUNA

Seoksissa palkokasveina vaihtelivat 
härkäpapu Louhi ja rehutyypin sini-
lupiini Iris. Kevätruisvehnälajikkeet 
kokeessa olivat Nagano ja Logo. Ke-
vätruislajikkeiden lisäksi kokeessa 
oli mukana kevätvehnä Demon-
strandin ja härkäpapu Louhen seos. 

NORMAALIMPANA KASVUKAUTENA 

2016 kokeen keskimääräinen kui-
va-ainesato oli hieman yli 6500 kg/
ha. Märkänä ja kolea kasvukautena 
kokoviljaseokset tuottivat runsaas-
ti massaa ja kokeen keskimääräinen 
sato oli hieman yli 11 000 kg ka/ha. 
Kevätruisvehnä Naganon seokset 
olivat yhdessä palkokasvien kanssa 
kaikkein satoisimpia. 

HÄRKÄPAPUA SISÄLTÄVIEN SEOSTEN 
valkuaispitoisuudet vaihtelivat vä-
lillä 117-150 g/kg ka. Lupiiniseos-
ten valkuaispitoisuudet olivat ma-
talampia vaihdellen välillä 101-105 
g/kg ka. Ruisvehnä Naganon ja pal-
kokasvien väliset seokset tuottivat 
vuonna 2017 valkuaista yli 1700 
kiloa hehtaarilta.

VUONNA 2017 härkäpapuseoksissa 
palkokasvien osuus sadosta oli par-
haimmillaan yli 50 prosenttia. Hei-
kompikasvuisen lupiinien osuus 
sadosta jäi molempina koevuosian 
alle 20 prosentin pääosan sadosta 
muodostuessa viljasta. 

HÄRKÄPAVUN ESIKASVIARVO

Palkokasveilla on hyvä esikasviar-
vo. Härkäpapu tuottaa kasvukauden 
sääolosuhteista riippuen vähintään 
60 kg typpeä hehtaarille. Lisäk-
si sen vahva paalujuuri murustaa 
maata tehokkaasti ja puhdas härkä-
papukasvusto vähentää varsinkin 
viljan kasvitauteja. Toki samalla se 
on isäntänä tietyille homeille, joita 
esiintyy erityisesti öljykasveilla tai 
muilla palkokasveilla.

PALKOKASVIEN VILJELYSSÄ on muis-
tettava aktiivinen viljelykierto, jossa 
niitä viljellään samalla lohkolla nel-
jän vuoden kierrossa. Seosviljelys-
sä voi palkokasveja olla useammin 
kierron aikana. Valkuaiskasvien 
viljely vaatii opettelua, mutta on-
nistuessaan se on myös antoisaa ja 
taloudellisesti voitollista viljelyä. 

Artikkeli on osa Tuota valkuaista-
hanketta. 

OTA YHTEYTTÄ:
www.aluetaito.fi
0408383281

 POHJATUTKIMUKSET
 MAANRAKENNUSTÖIDEN

SUUNNITTELU
 VIHERSUUNNITTELU

TAULUKKO 1. Sadot Ylistaron ruutukokeista 2016 – 2017.
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REHUT RUOKINTA

K arkearehun riittävyys on 
elinehto jokaiselle karja-
tilalle. Kaksi huonoa sato-
kautta ovat aiheuttaneet ti-

lanteen, missä ylijäämävarastot ovat 
hupenemassa myös normaalisti hy-
viä satoja tuottavilla tiloilla. Ennen 
kuin eläimiä aletaan ennenaikaises-
ti laittamaan teuraaksi, kannattaa 
miettiä tarkemmin toimenpiteiden 
kannattavuutta. Teuraaksi menneet 
hiehot voisivat olla vuoden päästä 
lypsämässä tai lihanaudat kasvat-
tamassa lihakkuuttaan, puhumatta-
kaan tukivaikutuksista.

LASKETUTA REHUN RIITTÄVYYS

Kotieläin- ja nurmiasiantuntijoilla 
on käytettävissä laskuri, millä voi-
daan laskea rehun riittävyys ja mah-
dollisesti myyntiin riittävä määrä. 
Jos oma tilanne pohdituttaa, ota 

Riittävätkö rehut – uskaltaisinko myydäkin?

SARI VALLINHOVI

kasvintuotannon
erityisasiantuntija, nurmi

yhteyttä lähimpään asiantuntijaan 
ja tilaa säilörehun kartoituskäynti.

ARVIOIMME VARASTOT ja laskemme 
eläinten tarpeen mukaisen kulutuk-
sen. Laskuri ennustaa ajankohdan, 
jolloin rehut ovat saaduilla lähtötie-
doilla loppumassa – hävikki huomi-
oon ottaen. Säilörehuanalyysit var-
mistavat laskelman luotettavuutta, 
sillä kesän 2017 rehut olivat märkiä, 
kun taas menneen kesän rehut ovat 
pääsääntöisesti hyvinkin kuivia. 
Säilörehun kuiva-ainepitoisuuden 
varmistaminen analyysilla on myös 
pohja onnistuneelle ruokinnan 
suunnittelulle ja toteutukselle var-
sinkin seosrehuruokinnassa. Otam-
me myös koneellisesti säilörehu-
näytteitä, jolloin myös paalirehuista 
voidaan saada nopeasti hyvä otos.

APUA HINNOITTELUUN

Jos päädyt ostamaan tai myymään 
rehua, voit käyttää meitä apuna hin-
noittelussa ja rehukauppasopimus-
ten laadinnassa. Rehukauppasopi-
muksessa käydään läpi hinnoittelun 
lisäksi myyjän ja ostajan vastuut ja 
velvoitteet, mitkä ovat tarpeen var-
sinkin siinä tapauksessa, että rehus-
sa ilmeneekin jotain reklamoitavaa. 
Sopimus on aina myyjän ja ostajan 
välinen paperi ja käytössämme ole-
vat pohjat ovat myös juridisesti tar-
kistettuja. 

NEUVO -PALVELUILLA VOIT  SAADA 

APUA maksuvalmiuden ylläpitämi-
seen ja budjetin seurantaan, jolloin 
voimme yhteistyössä selvittää kei-
noja tuotannon ylläpitämiseen kan-
nattavalla tasolla. 

Kun rehua ostetaan siilosta
tai aumasta, siirto ostajan
tilalle tulisi ajoittaa kylmään 
vuodenaikaan, jotta vältyttäi-
siin jälkilämpenemisen aiheut-
tamalta hävikiltä.

R uokinnalla tehdään tulosta 
maitotilalla. Rehukustan-
nus on suurin maidontuo-
tannon muuttuva kuluerä. 

Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla 
ruokinnalla on mahdollista säästää 
kuluissa ja saada paras mahdollinen 
maitotili. Väärällä säästämisellä jää 
maitotilistä osa saamatta ja turhista 
rehuista ei kannata maksaa. Vuoden 
alussa pitoisuuksien hinnoittelu 
muuttuu – onko tankkimaidon pi-
toisuudet mahdollisimman hyvät? 
Onko maitotili riittävä? Jääkö mai-
totilistä mahdollisimman paljon 
itselle?

RUOKINNAN PERUSPALVELUT  

TÄYDENTYVÄT TÄSMÄPALVELUILLA

ProAgrian Ruokinnan ohjaus 
on seurantaa, suunnittelua ja 

RUOKI
MENESTYSTÄ

Ruokinnan ohjaus -peruspalvelumme 
täydentyvät eri tilanteisiin sopivilla 
palveluilla:
• onko umpilehmien ruokinta kunnossa?
• vaivaako ketoosi poikineita?
• tiinehtyvätkö lehmät?
• poikivatko ensikot riittävän nuorina?
• toimiiko seosrehuruokinta?
• onko lypsyrobotin rehunjako kunnossa?
• miten saan parempaa säilörehua?
• onko vasikat virkeitä lehmän alkuja?

Mitä ovat täsmäpalvelut:
• keskitymme yhteen asiaan kerralla syvemmin ja tarkemmin: 

tilanne nyt, tavoitetila sekä toimenpide-ehdotukset tavoittee-
seen pääsemiseksi

• asiantuntija ja asiakas valmistautuvat aihepiiriin ennalta,
 mm. tutustumalla tilan tunnuslukuihin 
• tavoitteellinen tilakäynti, kesto 2-3 tuntia
• johtopäätelmät ja mittarit (KPI) tavoitteiden seurantaan

”Tilakäynnillä pohdimme tärkeimpiä 
asioita ja mietimme, mitkä ovat hyviä 
tuloksia tuottavia toimintatapoja. 
Muutosten ei tarvitse olla suuria,  
mutta niillä voi olla iso merkitys”

PSSST! TARKKAILE POSTIASI! Ruoki menestystä 
-kirjasessa lisää tietoa täsmäpalveluistamme.

kestopalkki@kestopalkki.fi

onnistumisen ha-
vainnointia tilalla. 
Tulosten ja tilaha-
vaintojen perusteella 
etsimme kehittämis-
kohteita, joihin puut-
tumalla päästään vielä 
parempiin tuloksiin. 
Ruokinta-asiantuntijam-
me ovat eläinravitsemuk-
sen osaajia, joilla on ruokin-
nan osaaminen ja kokonaisuus 
hallinnassa.

– Tilakäynnillä pohdimme tär-
keimpiä asioita ja mietimme, mitkä 
ovat hyviä tuloksia tuottavia toi-
mintatapoja. Muutosten ei tarvitse 
olla suuria, mutta niillä voi olla iso 
merkitys, toteaa lypsykarjan seos-
rehuruokinnan valtakunnallinen 
huippuosaaja Anne Anttila. 

KATTO- JA SEINÄPELLIT
sekä alumiiniprofiilit

suoraan asiakkaille edullisesti ja nopeasti

Taipaleen Teräs Oy
Linjalantie 4, 43700 Kyyjärvi

P. 040 8235938, 0400 661379

ProAgrian kotieläinasiantuntijalta saat
• ulkopuoliset silmät ja uusia näkökulmia
• syvällistä asiantuntemusta
• konkreettisia toimenpide-ehdotuksia ja hyviä käytäntöjä
• hallinnan tunnetta – ”Tiedän, miten asiat ovat nyt ja   

miten toimia, jos jotain tapahtuu”
• ratkaisuja ongelmiin
• vertailutietoa, sparrausapua

SÄILÖREHUVARASTOJEN ARVIOINTI on haasteellista, mahdollisimman tarkka lopputulos on etu sekä myyjälle että ostajalle.
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Tämänkokoisella tilalla robottilypsy on nykyaikaa. 
Oman robotin käyttöönotto on onnistunut hyvin, 
joukossa on vain muutamia eläimiä, joille lypsylle 
lähdöstä on muistutettava.

T yhjästä idea maitotilasta 
ei lähtenyt, sillä nuorilla 
yrittäjillä on kokemusta 
maatalousyrittämisestä, 

Juhalla lomittajan ja urakoijan töis-
tä, Lauralla koulutuksen tiimoilta.

UUSI NAVETTA

Nyt on tilanne jo toisin. Rajalan uu-
dessa robottinavetassa on nyt lyp-
setty kuukausi. Lehmäpaikkoja on 
83. Lisäksi on 10 eläimen poikima-
alue ja 30 vasikan vasikkaosasto.

KYLÄSSÄ RAJALAN TILALLA
INVESTOINNIN JÄLKEEN
Jostain tilanpito on aloitettava – aina. Niin se on tapahtunut Kauhajoen Päntäneellä
Laura ja Juha Rajalallakin, joiden neljälle ensimmäisille lehmälle raivattiin tilaa jo
varastoksi muuttuneeseen navettaan syksyllä 2013. Peltoa oli silloin vuokrattuna 6 ha.
Tähtäin on siitä lähtien ollut uusi navetta ja robottilypsy.

RIITTA PUNKARI

kotieläintuotannon asiantuntija

Ota ProAgrian asiantunti-
jat mukaan investointiin. 
Meiltä saat ammattitaidolla 
suunnitellut ratkaisut, puo-
lueettoman näkökulman 
ja varmuutta päätöksiisi. 
Hankkeesi toteutuu sovitus-
sa aikataulussa ja budjetissa. 
Kysy lisää ProAgrian asian-
tuntijoilta.

SUUNNITTELETKO
INVESTOINTIA?

RAJALAN TILAN
TAVOITTEITA
INVESTOINNIN
JÄLKEEN

1. VUONNA :

navetta täyteen helppohoitoisia, liikkuvia ja tuottavia eläimiä

5v. MENNESSÄ :

toinen robotti ja onnistunut siirtyminen luomutuotantoon

10v. MENNESSÄ :

vakiintunut tuotanto ja hiehonavetta samalle tontille

Navettaa suunnitellessaan Juha ja 
Laura kiersivät vuoden ajan tutus-
tumassa erilaisiin navettaratkaisui-
hin. 

–  Jo käytössä olevissa navetoissa 
sai parhaiten tuntumaa eri vaihto-
ehtojen toimivuuteen, kertovat Lau-
ra ja Juha.

– Vaikka navetan suunnittelu oli 
ammattilaisten käsissä, on isäntävä-
en katsottava piirustusten yksityis-
kohtia tarkasti, muistuttaa Juha. 

– Esimerkiksi meillä oli 

piirustuksissa kahden kokoisia 
ikkuna-aukkoja, mikä aiheutti yli-
määräisiä toimenpiteitä rakennus-
vaiheessa. Meiltä jäi myös huomaa-
matta, että vasikkaosastosta puuttuu 
kokonaan ilmastointi, se aiheuttaa 
harmittavaa lisätyötä jälkikäteen, 
kertaa Juha kokemuksiaan.
 
PROJEKT I  on kilpailutettu osina, 
isännän toimesta. 

– Kun tekee tämän suuruusluo-
kan investointia, on välttämätöntä 

syventyä tarjouksiin. Tarjousten 
vertaaminen on aikaa vievää, mutta 
palkitsevaa. Tarjouksien sisältö on 
yllättävän vaihtelevaa ja vertailu 
vaatii keskittymistä. Kauppakirjoi-
hin on paikallaan kirjata toimitus-
ten takarajat yllätysten välttämisek-
si, toteaa Juha. 

TILAN VALINNAT 

Ruokinta hoituu seosvaunulla, kah-
della eri seoksella, täydennykseksi 
annetaan robotilta houkutusrehua 

sekä energialiuosta. Seosruokintaan 
tila on siirtynyt jo vuosi sitten.

– Vaikka parsinavetassa seosruo-
kinta oli työlästä, se kannatti. Nyt 
sekä tekijät että eläimet ovat jo sii-
hen tottuneet.

Ruokinnan suunnittelu perus-
tuu tuotosseurannan tuloksiin sekä 
täsmäpalveluna hiottuun suunnit-
teluun.

 
RAJALAN NAVETASSA lypsy hoituu 
robotilla. 

– Tämän kokoisella tilalla robot-
tilypsy on nykyaikaa. Oman robotin 
käyttöönotto on onnistunut hyvin, 
joukossa on vain muutamia eläimiä, 
joille lypsylle lähdöstä on muistu-
tettava, kertoo Laura. 

MATALAT,  URITETUT LANTAKÄYTÄ -

VÄT,  joista lannan poisto hoituu 
ketjuraapalla, on kustannustietoi-
sen valinta. Parsikalusteet sekä par-
sipedit ovat Latternin toimittamia. 
Mitoitus näyttää onnistuneelta. 

I LMAVAIHTO  hoituu paljeseinällä 
sekä avattavalla harjalla. Paljeseinä 
valittiin tilalle lämpötalouden var-
mistamiseksi. Poikima-alue asettuu 
navetan keskelle, mahdollisim-
man vedottomaan paikkaan. Poi-
kima-alueella on ns. kestokuivike 

ratkaisu, kuivitus hoidetaan tur-
peella ja silputulla oljella. Tyhjen-
nys onnistuu suurista pariovista 
koko poikima-alueen leveydeltä. 
Tarkoitus on tyhjentää poikima-
alue 2 - 3 kertaa vuodessa sen mu-
kaan miten alue pysyy kuivana tai 
mahdollisesti lähtee palamaan.

ELÄINAINEKSEN KEHITTÄMINEN

Nyt uuteen navettaan siirtyi kol-
misenkymmentä eläintä. Talvikuu-
kausien aikana poikimisten ansi-
osta eläinmäärä nousee lähelle 50 
eläintä.  Kuluneen vuoden rehusa-
don rajallisuus vaikuttaa hillitse-
västi lehmien määrän lisäämistä. 
Lisäys painottuu omista eläimistä 
kasvattamiseen. Tilalla on tarkoi-
tus säilyttää eläimiä molemmista 

valtaroduista sekä muutama Jersey. 
Jersey-rotuisilta toivotaan pitoi-
suuksia maitoon sekä persoonallisia 
yksilöitä ilahduttamaan arkea.  

RAJALAN T ILA ON S I IRT YMÄSSÄ 

LUOMUUN. Peltoviljelyssä on taka-
na siirtymäkauden ensimmäinen 
vuosi. Keväällä 2020 olisi tavoit-
teena tuottaa luomumaitoa, mikäli 
sopimukset meijerin kanssa synty-
vät. 

INVESTOINTI INVESTOINTI

Kuvassa Laura ja Juha Rajala lastensa Einon ja Elsan kanssa.
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MAAN RAKENNE

MAAN RAKENNETTA JA VEDENJOH-

TAVUUTTA  tulisi arvioida siinä sy-
vyydessä, johon mahdolliset kuiva-
tustoimenpiteet ulotetaan (0,8-1,6 
m) sekä tämän yläpuolella. Kaivin-
koneella kaivettava kahden metrin 
syvyinen maakuoppa on hyvä ha-
vainnointipaikka. 

TYÖTURVALLISUUDEN VUOKSI kuo-
pan reunaan kaivetaan noin metrin 
syvyyteen kynnys, josta käsin voi-
daan tarkastella kuopan syvempiä 
osia. Kuoppia kaivetaan lohkolle 
sekä hyvin että huonosti kasvaviin 
kohtiin. 

KUOPASTA  tarkastellaan merkkejä 
veden liikkeistä. Kuoppaan suo-
tautuva vesi kertoo vettä johtavista 
kerroksista. Tiivistymät (vaaka-
suuntaista liuskeisuutta, ei juurten 
kasvua) paljastavat heikon veden-
johtavuuden. Läpäiseviä hietaker-
roksia voi tunnistaa muovailemalla 
maata sormien välissä.  

KUIVATUS-
EDELLYTYSTEN
KARTOITUS
ja maan veden-
läpäisykyvyn
havainnointi

Maan rakenteen havainnoinnilla voidaan 
saada tarkempi kuva maan luontaisista 
kerroksista ja niiden mahdollisuuksista 
johtaa vettä. 

ESIMERKKI 1. Kuvassa Irlannin Teagasc-maatalousinstituutin Owen Fenton 
ja Patrick Tuohy havainnoimassa ilmajokelaista hietamaata. Maaprofiili 
on yhtenäistä hienoa hietaa ja hiesua, mutta noin 60 cm syvyydessä on tii-
vistymä. Kuivatusedellytykset ovat hyvät, mutta kuivatusta voisi nopeuttaa 
tiivistymän rikkomisella, mikäli maata ei tiivistetä uudelleen.

ESIMERKKI 2. Tiivis savimaa Loimaalta. Maaprofiili on hyvin savinen ja 
huokosia on lähinnä maan pintaosissa. Vanhan ojaston kuivatusteho 
ei ole riittävä. Riittävään kuivatustehoon tarvitaan tiheää myyräojitusta 
yhdistettynä syvemmälle sijoitettuihin, runsaasti sorastettuihin salaojiin.

KUIVATUSJÄRJESTELMÄÄ SUUNNI -

TELTAESSA  ojat kannattaa sijoittaa 
hyvin vettä läpäiseviin kerroksiin, 
jolloin ojaväli voi olla harva. Läpäi-
sevillä maalajeilla lohkon yläosaan 
sijoitettu katkaisuoja ja lohkon ala-
päähän kaivettu valtaoja voi olla 
riittävä ojitus. 

HEIKOST I  LÄPÄISEVÄLLÄ PELLOL -

LA  tarvitaan erittäin tiheä ojaväli 
nopeuttamaan veden pääsyä ojiin. 
Kaksikerrosojituksessa harvaan si-
joitetut salaojat kytketään soralla 
pintamaahan, jonka läpäisevyyttä 
parannetaan savimailla myyräoji-
tuksella ja  ei-savimailla syväkuoh-
keutuksella.  

KYSY LISÄÄ: 
erkki.vihonen@proagria.fi
jari.luokkakallio@proagria.fi 

OSMO-hanke

TUOMAS MATTILA JA

JUKKA RAJALA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kysy meiltä tarjous, kun myyt kuusivaltaista 
leimikkoa. Me katkomme arvokkaat sahatukit 
tarkasti talteen! 
p. 044 712 1335 
www.epmmetsa.fi 

Hietalahdentie 46, 69510 HALSUA 
p. 06 - 860 5000  f. 06 - 860 5070 

hp@halsua.fi       
www.hietalahtijapojat.fi 

  

Hietalahti ja Pojat Oy 

Hietalahti ja Pojat Oy Hietalahti ja Pojat Oy 

Puh. 010 289 3000       www.nipere.fi

RIVAKKA-TUOTTEILLA:
SÄÄSTÄ RAHAA

- Tee oma sähkö auringolla!
- Säästät energiakuluissa - 
  vältä siirtomaksut
- Rivakka aurinkosähköjärjestelmän
  saat valmiiksi asennettuna ja se tuottaa 
  tilalle joka kuukausi! 

SOITA JA SÄÄSTÄ ENERGIAKULUISSA!
Muista myös investointituki aurinkosähköön!

AURINKOENERGIAJÄRJESTELMÄ

RIVAKKA -MYLLYJÄRJESTELMÄLLÄ
TUOTTOA TILOILLE!

- Valssi- ja vasaramyllyt
- Eräsekoittimet
- Rehutehtaat
- Lietsot viljan siirtoon

OTA YHTEYTTÄ JA 
SÄÄSTÄ REHUKULUISSA!
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AJANKOHTAISTAELÄINTEN HYVINVOINTI

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

terveydenhuolto-
eläinlääkäri, 
maitotilat

ProAgria Etelä-Pohjanmaa
043 824 8030

SEIJA
PERASTO

TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRIN PALSTA

V ierailin jokin aika sitten 
Amerikan maitomaassa eli 
Wisconsinin osavaltiosssa. 

Vierailimme viikon aikana seitse-
mällä lypsykarjatilalla ja lisäksi 
olimme kahtena päivänä lypsykar-
jatalouteen painottuvassa maatalo-
usnäyttelyssä, World Dairy Expossa.

WISCONSIN ISSA  keskimääräinen 
karjakoko on noin 150 lehmää, kes-
kituotos 1070 kg ja peltopinta-ala 85 
ha. Maitotiloja Wisconsinin alueella 
on 8500 kpl. Maatalous ja elintarvi-
kesektori toimivat myös suurena 
työnantaja: työvoimasta n. 22 % on 
tekemisissä alkutuotannon tai elin-
tarvikesektorin kanssa. Vierailutilat 
olivat keskimääräistä suurempia 
(145-2800 lehmää), mikä näkyi tilo-
jen johtamisessa ja managementissä. 

Kun työtekijöitä on kymmeniä, niin 
mm. työnjohtamiseen, ohjeistami-
seen ja työntekijöiden työssä viih-
tymiseen on panostettava todella 
paljon, jotta 2800 lehmää saadaan 
lypsämään keskimäärin 56 kg/päi-
vä. Tätä oppia kannattaa mielestä-
ni hakea amerikkalaisilta tiloilta. 
Tiloilla on esimerkiksi työntekijöi-
den toimiminen tiimeissä paljon 
hiotumpaa kuin meillä Suomessa. 
Työntekijöiden motivoimiseen ja 
työssä viihtymiseen panostetaan 
myös todella paljon: yhdellä tilalla 
manageri aloitti päivänsä katsomal-
la kalenterista kenellä työntekijöis-
tä on tänään syntymäpäivät, ja kävi 
henkikohtaisesti onnittelemassa ky-
seistä työntekijää. Työntekijöitähän 
riittää, kun lehmiä lypsetään käytän-
nössä 24 h.

AMMATTIMAISTA 

Ammattimaisuus näkyy myös ra-
kentamisessa. Rakennukset ovat 
selkeälinjaisia ja useimmat on va-
rustettu lehmälle todella mukavilla 
hiekkaparsilla. Hiekka kuivaa sork-
kia ja tekee lantakäytävistä pitäviä. 
Sorkkahoito on istutettu viikkoru-
tiineihin: perjantaina sorkkahoito 
ja maanantaina umpeutus. Poikimi-
sia valvotaan kiertämällä poikivien 
osastoa 45 minuutin välein. Vasikat 
viedään pois vanhempien eläinten 
välittömästä läheisyydestä tautipai-
neen takia. Vasikoiden ja maitojen 
kuljetukseen on ratkaisuja, samoin 
vasikan lämmitykseen kylmänä vuo-
denaikana. Tuubi-ilmanvaihto tuo 
lisää raitista ilmaa kertatäyttöisiin 
ja verhoseinäisiin vasikkaloihin.

LOPETTAVIA TILOJA

Maidon hinta ei ole ollut kovin kor-
kea sielläkään viimeisien vuosien 
ajan. Tämä näkyi lopettavien tilojen 
suurena määränä. Keskusteluissa ja 
näyttelyn seminaarissa tuli ilmi, et-
tä turhista eläimistä pitää luopua eli 
hiehoja kasvatetaan vain sen verran 
kuin niitä oikeasti uudistukseen 
tarvitaan. Haasteita asettaa myös 
Meksikosta tulevien työntekijöiden 

palkkavaatimusten kasvaminen ja 
ylipäätään työntekijöiden saaminen. 
Tämä asia on saanut amerikkalaiset-
kin maidontuottajat kiinnostumaan 
robottilypsystä, joka vielä kuulosti 
olevan harvinaista ja kallista herk-
kua. Pääsääntöisesti lypsy hoituu 
isoilla takaalypsyasemilla, joissa on 
nopea poistumistie.

AJATUKSIA MATKAN JÄLKEEN

Eläinlääkärinä oli kyllä hyvä mieli 
palata kotiin kaiken näkemänsä ja 
kuulemansa jälkeen. Meillä vasikat 
juotetaan pääsääntöisesti tutista, ro-
kotuksia ei juurikaan tarvita, salmo-
nella on harvinaisuus ja nupoutuk-
senkin vasikat saavat pääsääntöises-
ti eläimelle kipua tuottamattomalla 
tavalla. Utaretulehduksen hoitoon 
meillä on käytössä pääsääntöisesti  
kapeakirjoisemmat antibiootit, joilla 
turvataan se, että ihmisten tautien 
hoitoon on toimivia antibiootteja. 
Monet ympäristöön liittyvät vaati-
mukset  valumien ym. suhteen ovat 
meillä tiukempia, jotta  jättäisimme 
tuleville sukupolville puhtaammat 
seudut asua. Myös tautitilanne ja 
-torjunta meillä on ihan omaa luok-
kaansa. Hyvä suomalaiset maidon-
tuottajat! 

Amerikan matkan tuliaisia

E läinsuojelulain uudistus on 
loppusuoralla ja muuttuu 
eläinten hyvinvointilaiksi. 
Tuleeko se voimaan mil-

laisilla hallituksen linjauksilla ja 
onko silloin vuosi 2021? Edellinen 
laki on säädetty kokonaisuudessaan 
vuonna 1996, joten vaatimuksia on 
aika saattaa eteenpäin. Tutkimus-
tietoa eläinten hyvinvoinnista on 
saatu runsaasti, kuten tutkimukset 
lehmän kehonkielestä tunteiden 
ilmaisemisessa. Myös ihmisten 
asenteet ovat muuttuneet eläimiä 
ja eläintenpitoa kohtaan.

SYYT lypsylehmien ja emakkosiko-
jen käyttäytymisen rajoittamiseen 
ovat taloudelliset. 

VERR ATA ANPA E S IMERK IKS I  hä-
kissä porsivaa emakkoa vapaana 
porsivaan emakkoon, joka pystyy 
karsinassaan hieman liikkumaan 
ja kääntymään ympäri. Tällaiseen 
ns. vapaaporsitukseen siirtyminen 
tarkoittaisi investointeja sikalara-
kennuksiin, eli kustannuksia, joi-
ta hallitusohjelman mukaan ei saa 

lakiuudistuksen yhteydessä tuotta-
jille syntyä. Emakoita ja ensikoita 
saa siis edelleen pitää kääntymisen 
estävissä porsitushäkeissä, mikä 
on yleinen käytäntö kotimaisessa 
porsastuotannossa. Emakkojen pi-
tempiaikaisesta liikkumisen rajoit-
tamisesta tiineytyksen yhteydessä 
eli niin kutsutuista tiineytyshäkeis-
tä sen sijaan ollaan lakiluonnoksen 
mukaan luopumassa 15 vuoden 
siirtymäajalla. ”Porkkanaksi” suun-
nitellaan vapaaporsitukseen siirty-
miseen sekä tiineyshäkittömyyteen 
hyvinvointikorvauksen ja inves-
tointiavustuksen korotusta.
 
LAJITYYPILLINEN KÄYTTÄYTYMINEN

Lajityypillistä käyttäytymistä lisä-
tään vaatimalla pidempää jaloitte-
lua ja laidunnusta kytkettyinä pi-
dettyjen lypsylehmien ja hiehojen 
nykyisestä 60 päivästä 90 päivään 
vuodessa. Tällöin jaloittelupäiviä 
voi olla myös talvella, perinteisen 
laidunkauden ulkopuolella. Mui-
den kuin lypsylehmien ja maidon-
tuotantoon tarkoitettujen hiehojen 
pito kytkettynä kielletään 5 vuoden 

siirtymäajalla. Sonneja ei siis noin 
seitsemän vuoden kuluttua enää saa 
pitää päästä kiinni.

VEDENSAANTI  pitää nisäkkäille ja 
linnuille taata niiden pysyvissä pi-
topaikoissa. Poikkeuksia on aina, 
kuten eläinlääketieteelliset syyt, 
poikkeukselliset ja vaikeat sääolo-
suhteet sekä tietyt pitomuodot, jois-
sa jatkuvan sulan veden vaatimus 
on kohtuuton: igluvasikat, ammat-
timaiset rekikoiratarhat, samana 
vuonna nahkottavat turkiseläimet.

KIVUNLIEVITYS

Eläimille tehtävien kivuliaiden 
toimenpiteiden yhteydessä tulisi 
jatkossa käyttää kivunlievitystä. 
Käytännössä tämä tarkoittaisi esi-
merkiksi vasikoiden nupoutusta ja 
porsaiden kastrointia kipulääkit-
tyinä. Vasikat voivat kokea kipua 
nupoutuksen jälkeen jopa useiden 
vuorokausien ajan, joten pitkäkes-
toinen kipulääkitys on tarpeen. 
Lisäksi vasikat rauhoitetaan ja 
paikallispuudutetaan. Kastraati-
ossa toimenpide on suhteellisen 

lyhytkestoinen, mutta sitä seuraa-
va kipu voi kestää jopa viisi päivää.

TUOTANTOEL Ä INTEN ANT IB IOOT -

T IEN KÄY T TÖ  on häviävän pieni 
verrattaessa käyttöä Euroopassa. 
Monta asiaa on hyvin, mutta lakia, 
asetuksia ja säädöksiä tarvitaan ol-
laksemme tasavertaisia Suomen jo-
ka suunnalla.

KOIR ILLE  ON TULOSSA  eläintun-
nistuslainsäädäntöön pakollinen 
tunnistusmerkintä ja rekisteröinti. 
Kissojen osalta vastaavia säännök-
siä harkitaan myöhemmin. 

TIINA SOISALO

valtakunnallinen huippuosaaja

VUOKRAA MEILTÄ

www.pohjanrakennuskone.com

YLI 30 VUODEN AJAN MEILTÄ 
ON VUOKRATTU MAAKUNNAN 

EDULLISIMMAT KONEET!

"Kun työtekijöitä on kymmeniä, niin 
mm. työnjohtamiseen, ohjeistamiseen 

ja työntekijöiden työssä viihtymiseen on 
panostettava todella paljon, jotta 2800 lehmää 
saadaan lypsämään keskimäärin 56 kg/päivä!

ELÄINTEN
HYVINVOINTILAKI ETENEE

ELÄINSUOJELULAKI UUDISTUU. Asiantuntijamme Tiina Soisalo on ollut mukana lain valmistelussa. 
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myötä muuhun työhön, kuluu nyt some-
maailman parissa. Kymmenen vuoden 
päästä jonkinlainen asiakaslehti varmasti 
meiltäkin ilmestyy, mutta aika näyttää, 
missä muodossa se julkaistaan, ovatko pa-
periset lehdet tulleet tiensä päähän.
 
KUN ITUA -LEHT I  ENSIMMÄISEN KERRAN 
kymmenen vuotta sitten ilmestyi, sain 
soiton silloiselta lehden päätoimittajalta 
VR:n kyydistä. Sanoma oli: ”Nyt onnistut-
tiin! Kuulin kun ventovieraat ihmiset pu-
huivat itua-lehdestä ja kysyivät toisiltaan, 
joko näit sen uudennäköisen ProAgrian 
lehden.”

MUKAVIA LUKUHETKIÄ ja kiitos yhteisestä 
taipaleesta! Juttuideoita saa edelleenkin 
lähettää:
miia.lenkkeri-tamminen@proagria.fi

p.s. itua-lehti painetaan muuten täysin 
vedettömästi. Siinäkin asiassa lehden-
tekotekniikka on kymmenessä vuodessa 
muuttunut. 

MIIA LENKKERI-TAMMINEN

kirjoittaja on ollut itua-lehden toimitus-
sihteeri lehden ilmestymisen alusta alkaen

ITUA 10 VUOTTA ITUA 10 VUOTTA

Salaojitukset 
suunnittelusta toteutukseen, 

Suomen uusimmalla ja 
nykyaikaisimmalla tekniikalla 

varustettua aurauskalustoa
käyttäen.   

Puh. 0400-866 702
martti.leppinen@netikka.fi

www.salaojituksetleppinen.fi

Salaojitus
Leppinen Oy

Ota yhteyttä!

www.proagria.fi/ep

L ehden teko on nykypäivänäkin oma 
aikaa vievä projektinsa, vaikka tek-
niikka on tuonut sen tekemiseen 

helppoutta. Kymmenen vuotta sitten leh-
denteko oli konkreettisesti lehden tekoa, 
kun istuin pitkän päivän taittajan kanssa 
tietokoneen äärellä. Välillä ajoin hakemaan 
lisää valokuvia työpaikalta muistitikulle.  
Nyt lehti taitetaan Tampereella eteläpohja-
laislähtöisessä mainostoimistossa ja kaikki 
materiaali kuvista alkaen siirtyy digitaali-
sesti paikasta toiseen. Kun taittaja taittaa 
lehteä, me täällä Seinäjoen päässä saamme 
keskittyä muihin töihin.

LEHDEN LUETUIN OSIO  lienee vuosi toi-
sensa jälkeen tukitaulukkoaukeama. Vielä 
viime vuoteen saakka ELY-keskus tuotti sen 
meille, mutta nyt sen koostaa kasvintuotan-
toasiantuntijamme Niko Luikku. Koosta-
minen on melko työlästä, mutta haluamme 
tarjota taulukon lukijoillemme. Ilman sitä 
itua-lehti ei olisi itua-lehti.

ERILAISET ASIAKASTARINAT  ovat lehtem-
me sokeri ja suola. Asiakaslehden tärkein 
tehtävä on kertoa palveluistamme, mutta 
yhtä tärkeää on kertoa, kuinka asiakkaam-
me ovat onnistuneet omassa työssään, kun 
me proagrialaiset olemme saaneet olla siinä 
matkassa mukana.
 
ITUA -LEHDESSÄ on aina panostettu valoku-
viin. Niistä olemmekin erityisen ylpeitä. 
Onneksemme matkassamme on ollut mu-
kana aina vahvaa eteläpohjalaista kuvaus-
osaamista. 

SE AIKA MIKÄ OMASTA LEHDENTEKOTYÖSTÄ 
on vapautunut digitaalisen muutoksen 

P roAgria Etelä-Pohjanmaan 
jäsenasiakaslehti on nyt 
10 vuotta ilmestynyt itua-
nimellä. Lehti oli alkuun 

tiedotuslehti. Vuoden 1992 maata-
lousnäyttelyn teema oli Terve Maa-
seutu. Siitä saakka lehden nimi oli 
Terve Maaseutu, vuosina 2005-2008 
lehden nimi oli ProAgria Etelä-Poh-
janmaan jäsenasiakaslehti. Olin leh-
den päävastuullinen vuosina 1982-
2007. Laskujeni mukaan ”synnytin” 
kyseisenä aikana tasan 100 jäsen-
lehteä sekä muutamia erikoislehtiä. 

LEIKKAA JA LIIMAA 

Olen nähnyt lehden tekemisessä 
huiman kehityksen. Reilut 10 vuot-
ta vein lehden jutut ja kuvat pape-
riversioina Seinäjoen Kirjapainoon. 
Siellä aineisto käsiteltiin ja niistä 
tehtiin vedokset. Sovittuna päivä-
nä menin painoon taittamaan lehteä 
Juhani Kivimäen kanssa. Juhani oli 
laittanut sivupohjat valmiiksi ja sii-
tä me ryhdyttiin rakentelemaan si-
vuja leikkaamalla vedoksista jutut ja 
kuvat ja liimaamalla ne sivupohjiin. 
Itse olin tehnyt sivusuunnitelman 
taiton pohjaksi. Lopuksi katsoimme 
sivuja elävöittävät väriotsikot ja vä-
ripohjat. Sitten vielä nopea oikolu-
ku ja lehti painokoneeseen. Samalla 
tyylillä painotalo teki siihen aikaan 
myös alueen paikallislehdet. 

MUUTOKSIA 

Lehden teossakin 1990-luku oli jat-
kuvaa muutosten aikaa. Tekniikka 
kehittyi ja mukaan tulivat tietoko-
neet levykkeineen, tekstinkäsitte-
lyineen ja sähköpostit tiedonsiir-
toineen. Se oli rankkaa aikaa sekä 
silloisen Etelä-Pohjanmaan Maa-
seutukeskuksen että painotalon 
päässä. Opettelua se oli molemmis-
sa päissä. Itselläni tietokone tilttasi 
usein ratkaisevalla hetkellä ja miltei 
valmiiksi kirjoitettu juttu häipyi sen 
sileän tien, kun en ollut muistanut 
sitä aina tallentaa.

ERINOMAISTA KEHITYSTÄ

Kun päästiin 2000-luvulle, kehitys 
astui taas aimo harppauksen eteen-
päin. Painotaloissa opeteltiin lehti-
en taittoon tietokoneiden ruudulla. 
Se helpotti kovasti omaakin työtäni. 

Kuinka itua-lehti valmistuu?

Kymmenvuotiasta itualehteä ei olisi ilman teitä 
lukijoitamme. Joskus joku kysyy, mistä tiedän, 
luetaanko lehteä? No siitä olen aivan varma, sillä 
puhelimeni pirisee aina, kun jollekin jää lehti jakelun 
oikkujen vuoksi tulematta.

"Nyt onnistuttiin! Kuulin 
kun ventovieraat ihmiset 
puhuivat itua-lehdestä ja 

kysyivät toisiltaan, joko 
näit sen uudennäköisen 

ProAgrian lehden.

Kuoppalan Väinö äänessä

Tein edelleen sivusuunnitelman, 
jonka toimitin painoon. Jutut ja ku-
vat lähettelin sähköpostilla tai vein 
ne muistitikulla. Taittaja teki Ilkassa 
työtään ja minä kävin lopuksi hänen 
kanssaan trimmaamassa sivut kun-
toon. Nyt olikin sivujen trimmaami-
nen helppoa, kun otsikoita ja kuva-
kokoja voitiin hetkessä muokata. 

LEHDEN SISÄLLÖSTÄ

Lehden tarkoitus on koko ajan ol-
lut jakaa jäsentalouksiin hyödyllistä 
tietoa talon koulutuksista ja muista 
tärkeistä asioista. EU-tiedotus oli 
sitten luku sinänsä. Mister EU:lle 
eli Veikko Tuomiselle annoin aina 
runsaasti palstatilaa. Siihen aikaan 
ei juurikaan muita julkaisuja ollut, 
joissa EU-tuet, hankkeet ja koulu-
tukset voitiin kertoa yksityiskohtai-
sesti suoraan viljelijöille. Veikolle 
piti antaa aina hieman eri deadline 
(takaraja) kuin muille, koska Veikon 
jutut ja taulukot olivat hyvin suo-
sittuja. Veikon jutut tulivat yleensä 
aina viimeisenä iltana, mutta aina 
ne tulivat. Tunnistan hyvin lehden-
tekijän tuskat. Painopäivä on pai-
notalossa sovittu ja juttuja puuttuu 
vielä jopa edellisenä päivänä. On-
neksi yöt tarjoavat hieman lisäaikaa. 

MIELENKIINTOISIA

PERSOONALLISUUKSIA

Tein itse hyvin paljon juttuja ja 
haastatteluja jäsenlehtiin. Laskin, 
että olen tehnyt aikanani noin 300-
400 haastattelua viljelijäperheistä, 
yrityksistä ja henkilöistä. Sain näin 
tyydyttää minussa piilevää pientä 
toimittajaa. Mieleen on jäänyt pal-
jon hienoja persoonallisuuksia, jois-
ta voisi myös kirjoittaa vaikka kir-
jan. Voisin tässä mainita kaksi sin-
nikästä, idearikasta ja luovaa henki-
löä. Luomuviljelyn uranuurtajan ja 
kehittäjän Urho Karin Lehtimäeltä 
sekä tutkijan, kokeilijan ja satokil-
pailuissa menestystä saavuttaneen 
Jussi K. Niemistön Laihialta. Heistä 
olen tehnyt useita juttuja. He ovat 
mestareita myös tiedotuksessa.  

VÄINÖ KUOPPALA

järjestöneuvos

Otetaan miehistä mittaa.
Väiski-paappa odottaa innolla
tulevia seikkailuja Luukaksen kanssa. 

MITÄ JÄRJESTÖNEUVOKSEN
ARKEEN KUULUU?

Ihan hyvää kuuluu. Puuhaa ja harrastuksia on kiitettävästi. Ter-
veyttäkin kohtuudella. Lapset ovat aikuistuneet ja lentäneet pois 
pesästä. Nyt huhuilemme vaimon kanssa kahdestaan kotona. To-
sin päivisin saan huhuilla yksin, kun Marjatta on vielä työelämäs-
sä. Huhtikuu oli meille erityisen merkittävä kuukausi. Pääsimme 
mummaksi ja paapaksi. Kohtapuoliin voin kertoa Luukakselle 
ihmeellisiä tarinoita paapan lapsuudesta, kuten esimerkiksi

- Paapan ihan ensimmäisiä mielikuvia lapsuudesta on se,
  kun iltaisin ikkunoihin vedettiin Molotovin karteekit,
 etteivät pommikoneet näe valoja.
- Kun paappa poikasena opetteli leikkaamaan ruista
 sirpillä, niin sirppi sipaisi pikkusormen alaosasta
 mehevän palan irti.
- Kun paappa opetteli kesällä laitumella lypsämään käsin   
 Kilpa-nimistä lehmää, niin lehmä päätti, että nyt saa
 riittää ja alkoi asettumaan makuulle. Hädin tuskin ehdin  
 sankoineni ja jakkaroineni alta pois.

Toivotan ProAgrian henkilökunnalle 
sekä itua-lehdelle ja sen tekijöille 
onnea ja menestystä tärkeässä 
työssänne. Kaikille lukijoille 
toivotan joulurauhaa ja kaik-
kea hyvää tuleville vuosille. 
 

Väinö

TAPAHTUMAKALENTERI
19.11.-4.12. Luomuperuskurssi marraskuu & joulukuu
20.11. Millainen on hyvä johtaja?
27.11. Kuinka kiireinenkin sesonki hoidetaan hallitusti
29.11. Nurmiviljelyn tulevaisuus
29.11. Hygieniapassitesti
12.12. Hygieniapassitesti
13.12. Tuota Valkuaista -hankkeen Valkuaisista Voimaa!
 –loppuseminaari
17.12. Nurmiwebex: Terveiset irlantilaisten tapaamisista!
 
OHJELMAT JA ILMOITTAUTUMINEN :

www.proagria.fi/ep/tapahtumat

Neuvontapaketti 
luomusikataloudelle

Kestorikkakasvien 

hallinta 

ProAgria tiedottaa

- Kohti Farmaria

Kohti naisten 
järjestöä

1616

1111

44

55

ProAgria Etelä-Pohjanmaa  jäsenasiakaslehti 3•2010

Etelä-Pohjanmaa

ARKISTOJEN AARTEITA . Itua-lehden kansia vuosilta 2010-2012.
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VUODEN MAISEMATEKO
– Jokilaakson matkailupuutarha

V uoden maisemateko 
2018 -kilpailun tee-
mana oli ”Laita hyvä 
kiertämään”. Kilpailun 

arvioinnissa kiinnitettiin huomio-
ta hoidon jatkuvuuden turvaami-
seen, kierrätettävien materiaalien 
ja rakennustarvikkeiden käyttöön ja 
hoitotoimenpiteistä syntyvän mate-
riaalin jatkohyödyntämiseen. Vuo-
den maisemateon tekijäksi Etelä-
Pohjanmaalla valittiin Jokilaakson 
matkailupuutarha. Voittaja kilpai-
lee tämän jälkeen valtakunnallises-
ta Vuoden maisemateko -tittelistä, 
joka myönnetään marraskuussa.

JOKILAAKSON MATKAILUPUUTARHA 
sijaitsee aivan Lapuan keskustan 
tuntumassa, Lapuanjoen rannalla. 
Palkitsemisen arvoinen työ täyttää 
monipuolisuudellaan Maisemateko 
2018 teemaan ”Laita hyvä kiertä-
mään” kuuluvat kriteerit.

JOKILAAKSON MATKAILUPUUTAR -

HA ON JULKINEN , ympäri vuoden 
kaikkien vapaasti käytettävissä ole-
va toiminnallisuutta ja yhteisölli-
syyttä tukeva alue. Näyttelypuisto 
on rakennettu pienellä rahalla ja 
rikkaalla mielikuvituksella alu-
eellisestikin merkittävän vanhan 
Emäntäkoulun miljööseen. Alueen 
pitkä kulttuurihistoria, helppo saa-
vutettavuus, aktiivinen näyttely-, 

ÄLÄ JÄÄ YKSIN ongelmiesi kanssa. 
Maa- ja kotitalousnaisten maise-
masuunnittelijan tekemä pihaneu-
vontakäynti taipuu niin kotitalous- 
kuin yritysasiakkaan tarpeisiin ja 
antaa ratkaisuvaihtoehtoja kaiken-
laisiin pihan pattitilanteisiin. Pi-
haneuvonta voi kattaa koko pihan 
tai suuntautua johonkin tiettyyn 
osaan, kuten oleskelupaikkaan tai 
sisäänkäynnin istutusryhmään. 
Käytännön vinkkejä tarvitaan var-
sinkin keväällä puiden ja pensaiden 
hoitoleikkuuseen, oikean kasvupai-
kan valintaan tai istuttamiseen.

ENSI KESÄN 
PIHARAKENTAJA,
lähde liikkeelle jo nyt ja
tilaa pihaneuvontakäynti!

NEU VONTAKÄYNN IN  K E S TO  ON 

NOIN 1,5-2 H PAIKAN PÄÄLLÄ, ja sen 
aikana asiantuntija pihan omistajan 
kanssa keskustellen ja tämän tarpei-
ta kuunnellen tekee toimenpide-
ehdotukset.

HINTA 150 € (sis. alv 24 %). 
Hintaan lisätään matkakulut 
0,42 €/km. 

Kaipaako vanha puutarhasi pientä piristystä tai 
kunnostusta? Tarvitsetko asiantuntijan neuvoja käytännön 
hoitotöihin, kuten puiden ja pensaiden leikkaukseen?

JOULUUN  on totuttu yhdistämään 
runsas syöminen ja notkuvat ruo-
kapöydät. Haastamme kaikki laitta-
maan ruokahukkaa ruotuun tuleva-
na jouluna! Hyvissä ajoin kannattaa 
ryhtyä syömään kaappeja sekä pa-
kastinta tyhjiksi. Lue tästä parhaat 
vinkit ruokahävikin vähentämiseen.

MAA- JA KOTITALOUSNAISET haas-
tavat kuluttajia vähentämään ruoka-
hävikkiä. Suomalaiset kotitaloudet 
heittävät pois syömäkelpoista ruo-
kaa yli 20 kiloa vuodessa henkilöä 
kohden. Kaikki tämä ruoka on tuo-
tettu turhaan. 

ASTA ASUNMAA

asiantuntija, ruoka ja kotitalous

Ruokahukka ruotuun,
myös jouluna

1. Järjestä ja pese jääkaappi, aset-
tele uudet tuotteet taakse ja en-
sin käytettävät eteen. 

2. Mittaa jääkaapin lämpötila joka 
hyllyltä, näin tiedät missä säi-
lyttää herkimmin pilaantuvia 
tuotteita. Lämpötila saisi olla 
korkeintaan +5 astetta, tuoreelle 
lihalle ja kalalle saisi olla vie-
läkin viileämpi säilytystila  
+ 1- +3 astetta. Jääkaapin ovi on 
aina lämpimin paikka ja kaapin 
takaosa taas viileintä osaa. 

3. Kannattaa myös miettiä min- 
kä verran jouluruokia oikeasti 
kuluu. Ruokavarastoja on mah-
dollista täydentää vielä pyhien 
aikanakin, joten nälkäiseksi ei 
kukaan varmaankaan jää. 

VÄHENNÄ
RUOKAHÄVIKKIÄ

VIIDEN TÄHDEN ILLALLINEN!
HANKI ITSELLESI TAI YSTÄVILLESI erilainen lahja, jolla voitte juh-
listaa syntymäpäiviä, valmistujaisjuhlia tai muita merkkipäiviä. 
Kerää ystävät ja sukulaiset yhteen ja tulkaa Trahteeri-ravintolaan 
kokkaamaan porukalla. 

VALMISTAMME ILLAN AIKANA  alkukeiton kauden kasviksista, 
leivomme tuoreet sämpylät siihen oheen. Pääruoan valmistam-
me lihasta tai kalasta valinnan mukaan. Lisäksi spiraaliperunat, 
roselantut sekä marinoidut kasvikset ja vihreä salaatti. Illallisen 
kruunaa kahvin kanssa nautittava chilisuklaa leivos.

ILLALLISKURSSIN HINTA 475 € / max. 15 hlö Ravintola Trahteerissa 
Seinäjoella toteutettuna. Muissa tiloissa hintaan lisätään tila- ja 
matkakustannukset.

Tiedustelut Asta Asunmaa, puh. 040 5929226 tai
asta.asunmaa@maajakotitalousnaiset.fi 

KOTI- JA MAASEUTU -LEHTI

Erittäin pidetty lehti on tarkoitettu 
lukevalle ja tekevälle naiselle, jolla 
on jalat maassa ja juuret maaseudun 
mullassa.

Lehden voi tilata vielä tämän 
vuoden puolella vanhaan hintaan 
49 € / v (kestotilaus). Tutustu leh-
teen ja muihin tilausvaihtoehtoihin 
tarkemmin www.maajakotitalous-
naiset.fi

Hoida saman tein emäntä tyytyväi-
seksi moneksi jouluksi eteenpäin: 
tilaukset 03 4246 5385 tai 
kotijamaaseutu@jaicom.com
 

LAHJOJA maa- ja 
kotitalousnaisten 
tapaan

MKN-JÄRJESTÖTUOTTEET

ILAHDUTTAVAT LAADULLAAN

Järjestömme tuotteet ovat tyylikkäi-
tä, harkittu ja suurimmalta osin suo-
malaisia. Tue järjestöä ja tilaa laatua 
lähimmäisille! www.maajakotitalo-
usnaiset.fi/kauppa
 
MEILTÄ MYÖS LAHJAKSI pihasuun-
nitelmat ja ruokakoulut isommalle 
porukalle! 

ja yhdistystoiminta sekä julkinen 
omistus turvaavat alueen kehitty-
misen ja hoidon jatkuvuuden. Alue 
tarjoaa mitä parhaimmat puitteet 
ihmisen hyvinvoinnin edistämisel-
le niin kuntouttavana työpaikkana 
kuin omatoimisessa virkistyskäy-
tössäkin.

KIERRÄTYSMATERIAALIA, LUONNON 

JA JOEN LÄHEISYYTTÄ on hyödyn-
netty kekseliäästi alueen rakentami-
sessa ja aluetta täydennetään jatku-
vasti uusilla, puutarhamatkailijoita 
kiehtovilla ideoilla. Ravinnekierto 
ja omavaraisuus on ideologisesti 
vahvana selkärankana alueen toi-
minnallisuudessa. Kotieläimet, 
yrttitarhat, hyötykasvien näyttely-
alue, kompostointi ja lahopuutarha 
muodostavat esimerkillisen kierto-
talouden ketjun.

KASTELUVEDEN  nostaminen joesta 
ja alueen jätteiden hyötykäyttö alu-
eella on suurena plussana. Alue on 
omalaatuisuudessaan Lapuan ja ko-
ko Etelä-Pohjanmaan oma ”Ström-
sö”, jossa on lupa nauttia arjesta 
rennosti kaikilla mausteilla.

VOITTAJAA MUISTETAAN Etelä-Poh-
janmaan Maa- ja kotitalousnaisten 
lahjakortilla, kunniakirjalla sekä 
muistoesineellä. 
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TUKITAULUKOT

Arvio pinta-alatuista v. 2018 C1 ja C2-alueella 

Tukitasot ovat arvioita, tasot voivat tarkentua kun lopulliset alat ovat tiedossa.

Ohra, 
kaura, 
vehnä,  
peruna, 
nurmet 

ym.

Ruis 

Tattari, 
maissi,  
kuitu-

pellava, 
kuitu-

hamppu 
ym.

Rypsi, 
rapsi, 
herne 

+ muut 
valk. 
kasvit

Valku-
aiskas-
vustot 
(Viljaa 

alle 50%)

Tärkke-
lysperu-

na

Sokeri-
juurikas

Kumina 
ja muut 
siemen-

mau-
teet

Avo-
maan 
vihan-
nek-set

Moniv. 
Puu-

tarha- 
kasvit 

Suoja-
yö-hyke-
nurmi 
(max. 
25%)

 Luonn. 
hoito- 
pelto-
nurmi 
(max. 
5%)

Mmp 
lintu, 
riista, 
maise-

ma, niit-
ty (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 100 60 565 85

Luonnonhaittakorv.,  
kasvitila 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237

Luonnonhaittakorv.,
kotieläintila 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297

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 464 639 539 599 509 1129 999 610 960 610 860 510 710 410

yht., kotieläintila 524 699 599 659 569 1189 1059 670 1020 670 920 570 770 470

Kans. pohj. nuoren 
vilj. tuki 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

EU:n nuoren viljelijän 
tuki 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

C2-alueen yleinen 
hehtaarituki 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

VILJELY-
SUUNNITELMAA
JA TUKIEHTOJA

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

Kotieläintuet  v. 2018 C1-C2 alueella 24.1.2018 tiedon mukaan
1) EU- 
nauta- 
palkkio  

€/eläin/v

1) EU-teuras-
karitsa ja  

-kilipalkkio/ 
eläin 

2) pohjoinen 
tuki €/eläin-

yksikkö/v

2) pohj. 
tuki €/eläin-

yksikkö/v

5) pohj. tuki/ 
eläin/vuosi

5) pohj. tuki/ 
eläin/vuosi

2) pohj. 
teuras-eläin 
tuki €/eläin

Pohjoisen tuen  
eläinyksikkökertoimet 2018

Tukialue C1-C2 C1-C2 C1 C2 C1 C2 C1-C2 eläin eläinyks.

Sonni 3) 155 560 560 336 336 Sonnit 6-20 kk 0,6

Emolehmä 165 315 315 189 189  Lehmät, muut naudat yli 2 v 1

Emolehmähieho 4) 165 315 315 189 189 Muut naudat 6 kk-alle 2v 0,6

Teurashieho 300 Lampaat, uuhet 0,2

Uuhi 6) 363 369 73 74 Vuohet, kutut 0,2

Teuraskaritsa 7) 30

Kuttu  8) 761 780 152 156  Luonnonhaittakorvauksen (LHK)
ja ss-tuen ey-kertoimetTeuraskili 9) 30

Maito  senttiä/kg  *) 7,3 8,0 Sonnit, härät,lehmät, muut  
naudat yli 2 v 1

*) Tukea maksetaan 90%:lle tuotannosta. Lopullinen tuki senttiä/kg päätetään alkuvuonna 2019 ja 
maksetaan ns." jälkitiliä".
1) Tukitasoina Vna:ssa 71/2018 olevat ennakoidut tukitasot.
2)  Pohjoisen tuen tasoista asetus 79/2018.
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. 2018 syntyneiden karitsoiden lukumäärää vastaavalle uuhimäärälle.
7) Maksetaan v. 2018 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 kirjanpitoa päivittäin.
9) Maksetaan v. 2018 teurastetuista enintään 18 kk:n ja yli 10 kg:n teuraspainoisista kileistä
Hevosille ei enää makseta pohjoista tukea. Hevoset kerryttävät kuitenkin eläinyksiköitä luonnonhaittakorvauksen 
kotieläinkorotukseen sekä sika-siipikarjan tuotannosta irrotettuun tukeen.

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

Sika-siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki euroa/viitemääräyksikkö Munivat kanat 0,014

C1 C2 Emolinnut (broileri) 0,02

Viitemääräyksiköt 1-146 177 Emolinnut (kalkkuna) 0,05

yli 146 menevät yksiköt 88 Hevoset yli 6 kk 1

Viitemääräyksiköt 1-170 154 Ponit yli 6 kk 1

yli 170 menevät yksiköt 76

Sika-siipikarjan tuotannosta irrotettu tuki edellyttää, että tilalla on sika-siipikarjatuen viitemäärä.
Tuen ehtona on, että tilan keskimääräinen eläintiheys v. 2018 on vähintään 0,35 ey/ha eli
v. 2018 eläinyksiköiden suhde vuoden  2018 peltoalaan on vähintään 0,35 ey.
Eläinyksikkölaskentaan käyvät muutkin kotieläimet kuin siat ja siipikarja.

Siipikarjalla ja hevosilla kuukausittainen  
kirjanpito, joka toimitettava kuntaan  
alkuvuodesta 2019

NIKO LUIKKU

kasvintuotannon asiantuntija

S yysilmoitukset on saatu val-
miiksi ja seuraavan kevään 
viljelysuunnitelmat ovat 

työn alla. Tällä hetkellä tukijärjes-
telmään ei ole tulossa muutoksia, 
mitkä vaikuttaisivat merkittävästi 
ensi kevään kylvöihin.

ON KUITENKIN HY VÄ MUISTA A 
jo viljelysuunnitelmaa tehdessä, 
että suunnitelma toimii myös 
pohjana ensi vuoden syysilmoi-
tuksille. Erityisesti niiden tilojen 
jotka ovat valinneet talviaikaisen 
kasvipeitteisyyden,  on syytä olla 
tarkkana, että tilalla täyttyy vä-
hintään 20 % kasvipeitteisyys.

TILALLA, JOLLA EI TÄYTY vähim-
mäisvaatimus peltojen talviai-
kainen kasvipeitteisyys -toimen-
piteestä, tulee takaisinperintä, 
joka kohdistuu jokaiseen vuoteen, 

jolloin kasvipeitteisyyskorvausta 
on tilalle maksettu. Kasvipeittei-
syyskorvaus ei välttämättä ole 
tilakohtaisesti suuri vuositasolla, 
mutta kun kertoimena voi olla 4 
(vuodet 2015-2018), takaisinpe-
rintä voi huomattava summa pie-
nelläkin tilalla.

SUOSITTELENKIN KAIKKIA TILOJA, 
joilla on peltojen talviaikainen 
kasvipeitteisyys -toimenpide va-
littuna, varmistamaa jo viljely-
suunnitelman teon yhteydessä, 
että vähimmäisvaatimus voidaan 

syksyllä täyttää ongelmitta.

TILA VOI OLLA 100 % nurmikas-
veilla ja 100 % kasvipeitteinen 
käytännössä, mutta ei välttämät-
tä tukijärjestelmän näkökulmasta. 
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JOHTO JA TUKIPALVELUT
Honkala Henri, toimitusjohtaja ...................................................... 040 827 7100
Lenkkeri-Tamminen Miia, viestintäpäällikkö ............................ 0400 159 118
Lokasaari Elina, viestintäsihteeri .................................................. 043 824 7779
Lemettinen Maija, toimistosihteeri, jäsenasiat ........................... 043 824 7780
Öhage Marita, hankepäällikkö  ....................................................... 040 689 1060
Honkola Tuttu, talouspäällikkö  ..................................................... 040 847 4096
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 KASVI- ,  SIKA - JA SIIPIKARJATILAT
Toppari Juha-Matti, palvelupäällikkö ............................................... 043 825 2806

VILJATILAT ETELÄ
Leppä Jouni, kavintuotannon asiantuntija .................................... 0400 361 250
Luikku Niko, kasvintuotannon asiantuntija ................................. 0400 297 245
Mäenpää Mika, talousasiantuntija ................................................. 040 528 7922
Mäkelä Juha, kasvintuotannon asiantuntija ................................. 0400 267 535
Pennala Tuomas, kasvintuotannon asiantuntija ......................... 043 826 6772
Tuomisto Pekka, kasvintuotannon erityisasiantuntija ............... 0400 891 889

VILJATILAT POHJOINEN
Hannonen Jussi, kasvintuotannon asiantuntija .......................... 043 826 6771
Laitila Noora, kasvintuotannon asiantuntija ............................... 043 826 9468
Luokkakallio Jari, luomukasvintuotannon asiantuntija ............. 0400 297 235
Mäkinen Jari, kasvintuotannon asiantuntija ................................ 040 510 2795
Mäntysalo Jussi, luomukasvintuotannon asiantuntija ............... 043 827 2338
Mörö Helena, luomukasvintuotannon asiantuntija  .................... 044 486 3754
Perälä Marja-Leena, kasvintuotannon asiantuntija ................... 0400 166 200
Vihonen Erkki, luomukasvintuotannon asiantuntija .................. 040 678 7689

PERUNA - JA MARJATILAT
Luoma Markus, kasvintuotannon asiantuntija ............................ 0400 180 071
Raatikainen Arja, marjantuotannon erityisasiantuntija ........... 050 377 9530
Rahko Juhani, kasvintuotannon asiantuntija ............................... 043 825 0103

PROAGRIA MAITO -, LIHANAUTA - JA LAMMASTILAT
Talvilahti Arja, palvelupäällikkö, toimitusjohtajan sijainen ...... 0400 168 489
Ala-Luukko Kaija, talousasiantuntija  ........................................... 040 832 3521
Anttila Anne, valtakunnallinen huippuosaaja, 
lypsykarjan seosruokinta .................................................................. 043 825 0522
Ikola Maria, kasvintuotannon asiantuntija, nurmi, luomu......... 040 761 9770
Järvi Juha, Digiluomu -hankkeen asiantuntija .............................. 043 827 3577
Kananoja Arja, kasvintuotannon asiantuntija, nurmi, luomu ... 040 507 0475
Kellokoski Marika, kotieläinasiantuntija, maitotilat .................. 040 673 6511
Kivisaari Hannu, kasvintuotannon asiantuntija, nurmi, luomu ... 0400 798 580
Kotala Juho, asiantuntija nurmi, kasvustokuvasu ....................... 043 827 3581
Kuiri Sini, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat ...................043 827 3580
Kujala Arja, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat   .......... 040 759 8618
Lämpsä Jarmo, talousasiantuntija,  maitotilat  ............................ 040 126 3481
Mattila-Löppönen Kirsi, kotieläintuotannon asiantuntija, 
maitotilat  ............................................................................................. 040 594 5745
Morri Sari, kotieläintuotannon asiantuntija ................................. 043 826 8643
Mäntyharju Johanna, erityisasiantuntija, ruokinta, 
teknologia, luomu, maitotilat ............................................................ 040 512 1901
Onkamo-Hill Teija, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat .. 040 481 3818
Paloneva Päivi, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat ...... 043 825 6327
Pennala Juha, talousasiantuntija ..............................................043 827 357
Perasto Seija, terveydenhuoltoeläinlääkäri, maitotilat  .............. 043 824 8030
Pietilä Mirva, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat  .......... 043 825 0524
Pihlaja Kaisa, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat ......... 043 827 2343
Punkari Riitta, kotieläintuotannon asiantuntija .......................... 044 486 3975
Rantanen Jenna, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat ... 043 827 2342 
Riihikangas Erkki, erityisasiantuntija, talous, maitotilat .......... 0400 160 041
Rintamäki Sanni, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat ..... 043 825 8508
Sillanpää Satu, valtakunnallinen huippuosaaja, 
automaattilypsy  .................................................................................. 040 672 4567
Sillanpää Ville, kasvintuotannon asiantuntija, 
nurmiviljely ja tilipalvelut .................................................................. 043 826 9464
Soisalo Tiina, valtakunnallinen huippuosaaja, 
eläinten hyvinvointi ja olosuhteet .................................................... 040  502 5590
Tarsia Essi, kotieläintuotannon asiantuntija, luomu ................... 043 826 6769
Vallinhovi Sari, kasvintuotannon  erityisasiantuntija, nurmi  . 0400  764 217
Virtanen Sanni, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat .... 043 826 8639
Yli-Rahnasto Auli, kotieläintuotannon asiantuntija,  maitotilat ...040 526 2467

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

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

SPV- , T ILI -  JA YRITYSPALVELUT
Kuja-Lipasti Olavi ,  erityisasiantuntija, yhtiöittäminen, 
omistajanvaihdokset, verotus  ........................................................... 040 127 2420
Lampinen Samuli, erityisasiantuntija, omistajavaihdokset, 
kiinteistönarvioinnit  .......................................................................... 040 526 0147
Autio Kaija, asiantuntija, tilipalvelut Kauhava  ............................ 040 139 5597
Harju-Kivistö Ella, asiantuntija, tilipalvelut ja yhtiöittäminen .. 043 825 6323
Jouppila Henriikka, asiantuntija, tilipalvelut Alajärvi ............... 043 826 8648
Kallioniemi Satu, asiantuntija, yritys- ja tilipalvelut Seinäjoki 040 848 7759
Lehtinen Erja, asiantuntija, tilipalvelut Kauhajoki ...................... 043 827 2341
Takala Sanna, asiantuntija, tilipalvelut Alajärvi ......................... 040 554 2669
Yli-Hukkala Seija, asiantuntija, kannattavuuskirjanpito, 
tilipalvelut Seinäjoki  .......................................................................... 040 580 2258

RAKENNUS - , SALAOJA - JA MITTAUSPALVELUT
Tiinanen Elina, asiantuntija, rakentaminen, 
rakennussuunnittelu .......................................................................... 040 560 9038
Suomela Markku, asiantuntija, rakentaminen, 
rakennussuunnittelu .......................................................................... 040 524 5913
Keltto Markku, asiantuntija, paalutukset ..................................... 040 730 9820
Laakso Juha, asiantuntija,  salaojitus ja mittauspalvelut ............ 040 526 4930
Niemelä Harri, asiantuntija,  salaojitus ja mittauspalvelut ....... 040 544 4510
Pirttimäki Heimo, asiantuntija,  salaohjitus ja mittauspalvelut .. 0400 367 212
Pyyluoma Jarkko, asiantuntija, salaojitus ja mittauspalvelut ... 043 827 3585
Ylikantola Juha, asiantuntija, salaojitus ja mittauspalvelut ...... 043 825 8510

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

TRAHTEERI
Elinkeinotalon lounas- ja tilausravintola 

www.trahteeri.net ................................................................................................043 824 8510

PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAAN PALVELUPISTEET MAAKUNNASSA:
SEINÄJOKI Huhtalantie 2 (Elinkeinotalo)
ALAJÄRVI Kauppakatu 26
KAUHAVA Kauppatie 115
SUUPOHJA Teknologiapuisto 1
TUURI Tuurintie 2 (Avoinna sopimuksen mukaan)

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@proagria.fi

www.proagria.fi/ep

Yhteystiedotwww.proagria.fi/ep

Ruistikut
4 dl vettä
n. 8-10 dl ruisjauhoja
(lisää tarvittaessa)
1 tl suolaa
1 tl kuminansiemeniä
peukalonpään kokoinen pala hiivaa

SEKOITA  lämpöiseen veteen hiiva, 
mausteet ja jauhot. Alusta kiinteä, 
kovahko taikina. Anna kohota ve-
dottomassa paikassa 20-30 min. Lei-
vo ohuita tikkuja (vrt. suolatikut) ja 
pane ne vieri viereen leivinpellille. 
Paista nopeasti kuumassa uunissa 
n. 250 asteessa viitisen minuuttia. 
Anna jäähtyä ja pakkaa esim. pa-
peripusseihin. Voit solmia tikku-
”kimppuja” värikkäillä nauhoilla. 
Kimput voit viedä lahjaksi vaikka 
mukissa. Mukavia naposteltavia 
sellaisenaan, juustojen seuraksi tai 
keittojen kanssa tarjottavaksi.

LAHJAKSI ITSE TEHTYJÄ HERKKUJA!

Yllätä läheiset itsetehdyillä syötävillä 
lahjoilla tai kokoa raakaaineet ja ohjeet 
vuokien kanssa lahjapakettiin.

Jouluiset myslipatukat
12-15 kpl
10 dl kaurahiutaleita
1,5 dl pähkinöitä ja
manteleita rouhittuna
1 dl rusinoita
1 tl kanelia, 1 tl inkivääriä
sekä 1 tl neilikkaa
100 g voita tai
maidotonta margariinia
1 dl hunajaa
1 dl sokeria 

SEKOITA isossa kulhossa kaurahiu-
taleet, pähkinät, mantelit ja rusinat 

Kardemummakakku
2 munaa
3 dl sokeria
2,5 dl kermaa
1,5 dl sulatettua voita
4 dl vehnäjauhoja
1 tl suolaa
1 tl soodaa
1 tl leivinjauhetta
2 tl kardemummaa
 
YHDISTÄ  kuivat aineet keskenään. 
Sekoita munat ja sokeri keskenään 
puuhaarukalla. Älä vatkaa. Lisää 
kerma, sekä sulatettu voi munaso-
keri-seokseen. Lisää kuivat aineet 
siivilän läpi kulhoon ja sekoita sa-
malla. Kaada taikina voideltuun ja 
korppujauhotettuun vuokaan. Pais-
ta 175 asteessa n. 50min. Koristele 
jäähtyneenä tomusokerilla, mikäli 
tahdot. Pakkaa jäähtyneenä sello-
faaniin tai pestyyn kakkuvuokaan 
ja vie lahjaksi vuoan kanssa.

sekä kaneli, neilikka ja inkivääri. 
Mittaa kattilaan voi, hunaja ja so-
keri. Kuumenna seos kiehuvaksi ja 
keitä noin 5 minuuttia. Kaada seos 
kuivien aineiden joukkoon ja sekoi-
ta hyvin. Painele ”taikina” leivin-
paperilla vuorattuun pieneen uuni-
vuokaan. Anna jähmettyä noin tun-
nin ajan jääkaapissa ja leikkaa levy 
suorakaiteen muotoisiksi paloiksi. 
Kääri ne leivinpaperiin ja säilytä 
jääkaapissa. Voit antaa lahjaksi val-
miita myslipatukoita tai patukoiden 
kuivat raaka-aineet kauniissa lasi-
purkissa ohjeen kera!

JOULU

Rauhallista Joulua ja Onnea vuodelle 2019
Yhteistyöstä kiittäen
ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset

ProAgria Etelä-Pohjanmaan joulukorttirahat on tänä vuonna lahjoitettu 
Seinäjoen keskussairaalan lasten puuhakassien hankintaan.
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Semex Finland Oy
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Lehmän hyvästä ja pitkästä elämästä rakentuu lypsykarjatilan kannattavuus.

LAATUA TILAN
JALOSTUSTYÖHÖN

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

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

Kalkituslaskuri:
www.ssab.fi/kalkituslaskuri

®Arvomme kaikkien BESTON -kalkituksen 
elo-joulukuun 2018 aikana tilanneiden 
kesken laadukkaan dronen (arvo n. 800 €) 
ja lisäksi 20 kappaletta  Kari Hotakaisen 
uutuuskirjaa Tuntematon Kimi Räikkönen.

®Tilaa nopea BESTON .
Voita drone. Tai Räikkönen.

Voita laadukas drone 
DJI PHANTOM 3 ADVANCED (n. 800 €) 
tai Tuntematon Kimi Räikkönen

Tilaa 
®heti BESTON  

ja voita!

 

Kustannustehokkain kalkitusaine on BESTON  Masuunikuona.®

http://kaytannonmaamies.fi/share/21317/d4a87f

BS

Työterveyspalvelut  
ulottuvillasi siellä missä olet

LähiTapiolan Työkykypalvelu auttaa maatilayrittäjää 
huolehtimaan terveydestään ja hyvinvoinnistaan tuomalla 

palvelut sinne, missä niitä milloinkin tarvitaan. Työkykypalvelu 
sisältää tarvittavan vakuutusturvan sekä TerveysHelppi-

palvelun, jota kautta tavoitat terveydenhuollon ammattilaisen 
kaikkina viikonpäivinä aamusta iltaan. Saat samalla 

korvausasiasi vireille sekä ohjauksen hoitoon.
 

Tutustu palveluun lahitapiola.fi/maatilat 

Lisätietoja: Vakuutuspalvelut, puh. 06 534 2100
    Toimistojen yhteystiedot: lahitapiola.fi/etela-pohjanmaa

Palveluntarjoajat: TerveysHelppi ja ennaltaehkäisevä työterveyshuolto:  
Mehiläinen Oy ja Työkykyvakuutus: LähiTapiola alueyhtiöt.

Nyt 
Maatilayrittäjän  

Työkykyvakuutus 

-50 %  
ensimmäiselle vuodelle.  

Tarjous voimassa  
31.12.2018 asti.


