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SISÄLTÖ



Ollaan ylpeitä itsestämme

T
oimialallamme isketään suonta oikein 
kunnolla. Kuluttajat vaativat vähentä-
mään päästöjä, teollisuus vaatii tuotta-
maan halvemmalla ja kuluttajat vaativat 

viherryttämään. Listaa voisi jatkaa pitkään. Koko 
maataloussektori on nyt kannattavuuskriisissä. 
Heikompia vuosia on ollut ennenkin, mutta erona 
aikaisempaan on se, että nyt kaikilla tuotantosuun-
nilla on kriisi yhtä aikaa. Aikaisemmin suhdanteet 
ovat vaihdelleet siten, että joillakin on mennyt 
paremmin ja joillakin heikommin. Varsinkin ko-
tieläinsektori on nyt valtavien haasteiden edessä. 
Tosiasia on, että kustannuskriisi on nyt niin suuri, 
että mihinkään vaatimuksiin on vaikea vastata, 
kun kaikki aika menee perusasioista selviämiseen 
ja tuotannon käynnissä pitämiseen.

JULKISUUDESSA PUHUTAAN paljon maatalouden 
päästöistä ja niiden vähentämistarpeesta, mutta 
mielestäni tällaisia päästöjä ei ole olemassakaan. 
Kyse on ruuantuotannon päästöistä, joista kukaan 
ei voi pestä käsiään, sillä me jokainen syömme joka 
päivä – ja mielellään jopa kahdesti. Kasvihuone-
kaasupäästöjä pitää tarkastella koko elintarvikeket-
jun osalta eikä vain sen yhden osa-alueen. Maa- ja 

metsätalous pitäisi kepinnenään nostamisen sijasta 
nähdä osana ratkaisua, sillä mikään muu toimiala 
ei pysty sitomaan ja varastoimaan hiilidioksidia. 
Kasvit tekevät tätä automaattisesti, mutta hiilensi-
dontaa voidaan tehostaa, ja toteuttaa ruokaketjun 
alkutuotannon osuus ilmastoviisaasti. Vapautetaan 
hiilidioksidia mahdollisimman vähän ja toisaalta 
sidotaan sitä hyvien satojen muodossa kasveihin ja 
sopivalla kasvilajivalikoimalla maaperään.

TÄSSÄ VAIHEESSA ProAgrian asiantuntijat pystyvät 
olemaan avuksi. Avullamme viljelijä pystyy valit-
semaan parhaat keinot ja kasvilajit oman tilansa 
olosuhteisiin. Se mikä toimii yhdellä, ei välttämättä 
toimi toisella. Tärkeintä on löytää jokaisen tilan 
viljelystrategiaan ja -käytäntöihin sopivat tavat 
ilmastoviisaamman tuotannon toteuttamiseksi.

JULKISESSA KESKUSTELUSSA pakkaa kuitenkin 
unohtumaan, että suomalaiset elintarvikkeet ovat 
puhtaita ja vastuullisesti tuotettuja. Ja mikä parasta, 
pystymme Suomessa tuottamaan elintarvikkeita 
koko kansan ruokkimiseksi. Tämä on kuitenkin 
se kaikkein tärkein asia ja maatalouden perim-
mäinen tarkoitus. Asianlaita ei ole näin kaikissa 
eurooppalaisissakaan valtioissa. Ollaan siis ylpeitä 
itsestämme ja ammatistamme osana suomalaista 
ruokaketjua.

HENRI HONKALA
toimitusjohtaja

MARRASKUUN 2021 aikana järjestetään 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan edustajis-
ton vaalit. Edustajisto valitaan vuosik-
si 2022-2025. Äänioikeutettuja ovat 
jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet. 
Vaali järjestetään nyt ensimmäistä 
kertaa sähköisesti.

Edustajisto käyttää ProAgrian ylin-
tä päätösvaltaa. Sen tärkeimmät teh-
tävät ovat toimintasuunnitelmasta ja 
toimintakertomuksesta päättäminen 
sekä budjetin ja tilinpäätöksen hy-
väksyminen. Edustajisto valitsee myös 
vuosittain uudet hallituksen jäsenet 
erovuorossa olevien tilalle. 

Edustajiston jäsenet valitaan alueit-
tain jäsenmäärän suhteessa, yhteen-
sä 30 jäsentä. Ehdokkaat edustavat 
kaikkia eri tuotantosuuntia. Kattava 
alueellinen ja tuotantosuunnallinen 
edustus antaa mahdollisuuden toi-
minnan monipuoliseen kehittämi-
seen. 

Maatilat kehittyvät ja kasvavat jat-
kuvasti. Tästä johtuen neuvontajärjes-

Edustajisto - suunnannäyttäjä

KYSE ON RUUANTUOTANNON 
PÄÄSTÖISTÄ, JOISTA KUKAAN EI 
VOI PESTÄ KÄSIÄÄN, SILLÄ ME 
JOKAINEN SYÖMME JOKA PÄIVÄ – 
JA MIELELLÄÄN JOPA KAHDESTI. 

HANNU RAJAMÄKI
Edustajiston pj

tön on pysyttävä vastaamaan uusiin 
haasteisiin ja tarjoamaan ajan hermol-
la olevia palveluja. Tässä edustajiston 
rooli on merkittävä, koska se päättää, 
millaisia palveluja tiloille tarjotaan, ja 
mihin suuntaan toimintaa viedään.

Olen toiminut kuluvan vuoden 
edustajiston puheenjohtajana. Ko-
koukset on järjestetty korona-aikana 
etäyhteyksillä. Siitä huolimatta ko-
koukset ovat olleet hyviä ja keskus-
televia. Toivottavasti uusi edustajisto 
pystyy aloittamaan työnsä perintei-
sin kokouskäytännöin ja tuo omalta 
osaltaan uusia ideoita neuvontapal-
veluihin. 

Kannustan kaikkia jäseniä käyttä-
mään äänioikeuttaan. Äänestämällä 
varmistat, että ProAgria pystyy tarjo-
amaan parasta mahdollista palvelua 
asiakkailleen.

EDUSTAJISTON 
VAALIT 
MARRASKUUSSA
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Äänestä ProAgria  
Etelä-Pohjanmaan  
edustajiston vaalissa
Sähköinen vaali käydään 10.11.-24.11.2021. Vaalein valitaan 
30-paikkainen edustajisto ProAgria Etelä-Pohjanmaalle.

E
dustajiston jäsenet valitaan 
ehdokaslistojen perusteella 
sähköisen vaalin avulla. Ää-
nioikeus on vain ProAgria 

Etelä-Pohjanmaan jäsenillä. Äänes-
tysaika on kaksi viikkoa. Äänestys al-
kaa 10.11.2021 ja päättyy 24.11.2021.  
Vaalisovellus löytyy osoitteesta: 
 vaalit.proagria.fi  

Kirjautuminen tapahtuu matkapu-
helinnumeron tai sähköpostin avulla 
ja on mahdollista vain, jos matkapu-
helinnumerosi tai sähköpostisi löytyy 

jäsenrekisteristä. 
Äänestys toteutetaan avoimena 

listavaalina, jolloin ääni annetaan 
jäsenalueen ehdokaslistalta valitulle 
yhdelle ehdokkaalle. Jäsenalueiden 
vaalitulokset vahvistaa ProAgria Ete-
lä-Pohjanmaan vaalilautakunta.  

JUHA-MATTI  
TOPPARI
liiketoimintapäällikkö

Mene osoitteeseen 
 vaalit.proagria.fi  

Jäsenyhdistykset saavat  
ohjeet ja salasanan  
kirjautumiseen erillisellä  
ilmoituksella.  

Kirjautuminen onnistuu  
kolmella tapaa, mutta  
äänestä ensisijaisesti  
puhelinnumerolla.

Sovi aika avustettuun äänestykseen etukäteen
JOS ET pysty äänestämään itse tai sinulla ei ole mahdollisuutta äänestää 
verkossa, sovi äänestämisestä yhteyshenkilöidemme avustamana toimi-
pisteessämme.

Yhteyshenkilöt toimipisteissä:
  Kauhajoella Auli Yli-Rahnasto puh. 040 526 2467
  Kauhavalla Mikko Prusti puh. 041 730 7185 
  Alajärvellä Marianne Hämäläinen puh. 041  730 7808
  Seinäjoella Juha-Matti Toppari puh. 043 825 2806. 

ÄÄNESTÄ JA VOITA!
Vaaliarpajaisten pääpalkintona on yöpyminen ja illallinen 
kahdelle hotelli-ravintola Almassa. Lisäksi palkintoina on 
Pika-Pesun lahjakortteja, Maa- ja kotitalousnaisten tuotteita 
sekä lahjakortteja ravintola Trahteeriin.

1. Matkapuhelinnumero, 
 johon toimitetaan uniikki 

kertakirjautumiskoodi
2. Sähköpostiosoite ja salasana
3. Jäsennumero ja salasana

Jos äänestät sähköpostilla tai 
jäsennumerolla, saat salasanan 
äänestykseen kirjautumisnäkymän: 
”Tilaa uusi salasana” -toimintoa. 
Tämä vaatii, että jäsenrekisterissä on 
toimiva sähköpostiosoite.

Äänestysohje
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Numero Nimi Ammatti Kotikunta

2. Jussi Aro Maatalousyrittäjä Kauhava

3. Jarmo Hautamäki Maatalousyrittäjä Kauhava

4. Riina Isomäki Maatalousyrittäjä Kauhava

5. Raimo Lindholm Maatalousyrittäjä Kauhava

6. Ville Sillanpää Maatalousyrittäjä Kauhava

1. Kauhava

2. Seinäjoen seutu
Lista A

Numero Nimi Ammatti Kotikunta

7. Minna Haavisto Maatalousyrittäjä Kurikka

8. Esko Markkila Maatalousyrittäjä Kurikka

9. Mikko Niemi Maatalousyrittäjä Kurikka

Lista B

10. Kalle Fält Maatalousyrittäjä Ilmajoki

11. Tuomo Halkosaari Maatalousyrittäjä Ilmajoki

12. Outi Hantula Emäntä Seinäjoki

13. Lotta Iso-Tuisku Maatalousyrittäjä Ilmajoki

14. Marianna Keränen Maatalousyrittäjä Ilmajoki

15. Vesa K. Latvala Maatalousyrittäjä Seinäjoki

16. Mikko Mäki-Latvala Maatalousyrittäjä Ilmajoki

17. Jussi  Mäntysalo Maatalousyrittäjä Seinäjoki

18. Alpo Nikkola Projekti-insinööri Ilmajoki

19. Ossi Palomäki Maanviljelijä Ilmajoki

20. Päivi Paulasaari Naudanlihantuottaja Ilmajoki

21. Juhani Pitkäranta Maatalousyrittäjä Seinäjoki

22. Tiina Puska Maatalousyrittäjä Ilmajoki

23. Hannu Rajamäki Maatalousyrittäjä Seinäjoki

24. Sanna Savunen Maatalousyrittäjä Ilmajoki

25. Olli Sihto Maanviljelijä Ilmajoki

26. Minna Tammela Luomulihankasvattaja Ilmajoki

27. Hannu Ylinen Maatalousyrittäjä Seinäjoki

Lista C

28. Sari Kaidesoja Maatalousyrittäjä Lapua

29. Jussi  Kontola Maanviljelijä Lapua

30. Jaakko Sippola Maatalousyrittäjä Lapua

31. Lotta Torniainen Maatalousyrittäjä Lapua

32. Ilpo Ulvinen Maatalousyrittäjä Lapua

Lista D

33. Heikki Koivisto Maatalousyrittäjä Kurikka

34. Tapio Kujala Maatalousyrittäjä Kurikka

35. Kai Kytölä Maatalousyrittäjä Kurikka

36. Saara Marttila Maatalousyrittäjä Kurikka

37. Sami Männikkö Maatalousyrittäjä Kurikka

38. Kari Väli-Kohtamäki Maatalousyrittäjä Kurikka

Lista A

Numero Nimi Ammatti Kotikunta

39. Sabine Holma Maatalousyrittäjä Teuva

40. Ville Mäki-Uuro Maatalousyrittäjä Kauhajoki

41. Asko Ojala Maanviljelijä Kauhajoki

42. Pirkko Pääkkönen Maatalousyrittäjä Kauhajoki

43. Matti Rintakomsi Maanviljelijä Teuva

44. Niko Ranta Maatalousyrittäjä Kauhajoki

45. Anu Sakari Maatalousyrittäjä Isojoki

46. Päivi Savonniemi Emäntä Kauhajoki

47. Sanna Tervahartiala Maatalousyrittäjä Kauhajoki

3. Suupohja

Lista A

Numero Nimi Ammatti Kotikunta

48. Vesa Haarala Maatalousyrittäjä Ähtäri

49. Tommi Harju Maidontuottaja Vimpeli

50. Ville Kottari Maatalousyrittäjä Evijärvi

51. Terho Korpela Maatalousyrittäjä Soini

52. Mikko Kraatari Maatalousyrittäjä Lappajärvi

53. Mervi Mäki-Neste Emäntä Alavus

54. Esa Mäyry Maatalousyrittäjä Kuortane

55. Marko Viitasaari Maanviljelijä Alajärvi

4. Järvialue 

Lista A

Numero Nimi Ammatti Kotikunta

56. Antti Hyppönen Maatalousyrittäjä Isokyrö

57. Timo Ikola Maatalousyrittäjä Isokyrö

58. Pekka Mäenpää Maatalousyrittäjä Isokyrö

Lista B

59. Anne Hakala Maatalousyrittäjä Vaasa

60. Perttu Koivuharju Maanviljelijä Laihia

5. Kyrönmaa

Lista A

Ehdokkaat  jäsenalueittain

 vaalit.proagria.fi
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E
läinten hyvinvointikorvausta  
maksetaan tietyille toimenpi-
teille, jotka ylittävät eläinsuo-
jelulain vaatimukset. Ensi vuo-

delle haettavan hyvinvointikorvauk-
sen toimenpiteet ja niiden vaatimuk-
set pysyvät pääsääntöisesti entisellään. 

EHK:ssa vuonna 2022 muuttuu vain 
yksi osio, eli Ruokinta ja hoito -toi-
menpide vaihtuu Eläinten hyvinvoin-
tisuunnitelmaksi. Suunnitelma teh-
dään kirjallisena vuodeksi kerrallaan. 
Hyvinvointisuunnitelma on laitettava 
liitteeksi EHK-hakemukseen, jos ky-

seistä toimenpidettä haetaan. 
Toimenpiteestä maksettavaa korva-

usta voivat hakea nauta-, sika-, siipi-
karja-, lammas- ja vuohitilat. Korva-
usta maksetaan tämänhetkisen tiedon 
mukaan ensi vuonna ( 2022 ): naudat 
11 euroa/ey, siat 7 euroa/ey, lampaat ja 

vuohet 10 euroa/ey, siipikarja 8 euroa/
ey. Hyvinvointisuunnitelmaan liittyvät 
yksityiskohdat saattavat vielä muuttua 
ja tarkentua. Kannattaa seurata Ruo-
kaviraston tiedotuksia aiheesta ja ky-
syä tarvittaessa asiantuntijoilta lisää.

MITÄ HYVINVOINTI- 
SUUNNITELMA SISÄLTÄÄ?
Hyvinvointisuunnitelma on tilakoh-
tainen suunnitelma, johon kirjataan 
hyvinvointia, terveydenhoitoa ja bio-
turvallisuutta koskevat toimet ja niiden 
seuranta sekä mahdolliset kehittämi-
sideat. Hyvinvointiin liittyviä asioita 
ovat mm. ruokinnan suunnittelu, kui-
vituskäytännöt, laidunnus, vasikoiden 
hoito ja sorkkahoito. Ruokintasuunni-
telma ja karkearehun analyysitulos on 
liitettävä mukaan EHK-hakemukseen. 
Ruokintasuunnitelmien on edelleen 
perustuttava rehuanalyyseihin ja ne on 
tehtävä kaikille eläinryhmille.

NEUVO-RAHALLA HYVINVOINTIA
Hyvinvointisuunnitelman teossa ja 
muissakin eläinten hyvinvointiin liit-
tyvissä asioissa voi hyödyntää Neu-
vo-rahaa. Yhdessä ProAgrian asian-
tuntijoiden kanssa on hyvä varmis-
taa, että tilan eläinten hyvinvointi on 
vähintään lain vaatimalla tasolla, ja 
että EHK:n vaatimukset täyttyvät sekä 
tehdä hyvinvointisuunnitelma. 

Usein pienilläkin parannuksilla ja 
toimintatapojen muutoksilla voidaan 
saada isoja hyötyjä aikaan. Kun eläimet 
voivat hyvin, niin silloin hoitajillakin 
on paljon helpompaa.

Pienillä parannuksilla 
isoja hyötyjä 
Eläinten hyvinvointisuunnitelmasta korvaus

VILJAVUUSTUTKIMUSTA 
SUOMESSA 

VUODESTA 1952 ALKAEN
Hyödynnä veloitukseton näytteiden keräilypalvelumme n.130 eri maatalouskaupasta: 
www.eurofins.fi/agro/yhteystiedot/

P.  015 320 400 • PL 500 (Graanintie 7) • 50101 Mikkeli 
P.  044 5885 262 • Nuottasaarentie 17 • 90400 Oulu 

www.eurofins.fi/agro • viljavuuspalvelu@eurofins.fi

Kun eläimet voivat hyvin, on hoitajillakin helpompaa. 

ARJA KUJALA 
kotieläintuotannon  
asiantuntija

Hyvinvointisuunnitelma ei ole vain lista siitä, mitä tilalla nyt tehdään, vaan  
tarkoitus on samalla etsiä eläinten hyvinvoinnin kehittämiskohteita. Kehittämis-
kohteita voi suunnitella yhdessä eläinlääkärien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. 
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TUOMAS PENNALA
kasvintuotannon 
asiantuntija 

NEUVOPALVELU

SAIMME SADONKORJUUN jälkeen todeta kuivan kasvu-
kauden aiheuttamat ongelmat: viljasato jäi määrältään 
ja laadultaan tavanomaista heikommaksi suurella osalla 
eteläpohjalaisista tiloista. Kohoavat tuottajahinnat tuovat 
kasvitiloille vain pientä lohtua, jos ei ole tuotetta, mitä 
myydä. Markkinat toimivat, se on toisaalta hyvä asia.  

Heikkojen satojen lisäksi maatilojen talousahdinkoa 
lisäävät tulevan kauden tuotantopanosten kallistuminen. 
Esimerkiksi väkilannoitteet ovat nyt noin 2,5 kertaa 
kalliimpia kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Sa-
moin kuivauksissa ja koneissa käytettävä polttoöljy on 
kallistunut korona-ajan pohjalukemista huomattavasti. 
Kotieläintilojen rehujen hinnat ovat myös voimakkaassa 
nousussa.

ENNAKOINTI AUTTAA KUSTANNUSTEN HALLINNASSA
Tulevan kasvukauden viljelysuunnittelu pitää aloit-
taa ajoissa, jotta viljelyn kustannukset voidaan pitää 
hallinnassa. Voidaanko kenties varastoon jääneitä tuo-
tantopanoksia hyödyntää kohdennetusti parhaimmin 
tuottaville lohkoille, voidaanko naapuritilan lantaa tai 
kierrätyslannoitteita hyödyntää viljelyssä?

Tuleva vuosi voi myös olla erinomainen ajankohta 
tehdä pellonparannustoimenpiteitä huonompikuntoi-
silla lohkoilla. Pellonparannustoimenpiteisiin kuuluu 
olennaisesti kalkitus. Maan kationinvaihtokapasiteetin 
huomioimalla voidaan lohkolle valita juuri oikeat kal-
kitustuotteet. Satotasojen noston kautta saadaan mark-
kinoilta lisätuottoja, mutta se ei onnistu ilman pitkäjän-
teistä maan kasvukunnosta huolehtimista.

YHTEISTYÖSSÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA
Kasvinvuorottelulla voidaan pienentää viljelyn riskejä. 
Markkinoilla on nyt myös hyvin tilaa maata parantaville 
kasveille. Esimerkiksi öljykasvit, kumina ja palkokasvit 
sopivat erinomaisesti mukaan viljatilan viljelykiertoon. 
Tuotantosopimuksilla varmistat sadollesi osoitteen jo sitä 

Kustannukset 
karkaavat – 
vaihtoehtoja 
viljelyn 
suunnitteluun

Tuotantokustannuslaskelmien avulla saadaan kartoitettua tilalle kannattavat viljelykasvit.

SARI VALLINHOVI
erityisasiantuntija, 
kasvintuotanto

kylvettäessä. Palkokasveilla saadaan kotieläintilan valku-
aisomavaraisuutta nostettua, mutta siementen hankin-
nassa kannattaa olla varhain asialla, jotta saa mitä haluaa. 
Syväjuuriset nurmet parantavat maan kasvukuntoa, joten 
yhteistyö kasvi- ja karjatilan välillä esimerkiksi väliaikais-
ten tilusvaihtojen suhteen on yksi mietinnän arvoinen asia 
parantaa kannattavuutta pitkällä aikavälillä.

Onneksi näitä asioita ei tarvitse pohtia itsekseen, vaan 
voit ottaa asiantuntijan avuksi miettimään juuri sinun 
tilallesi ja tarpeisiisi sopivat ratkaisut. Tuotantokustan-
nuslaskelmien avulla saadaan kasvinviljelyn kustan-
nuserien pullonkaulat näkyviin ja samalla kartoitettua 
tilalle kannattavia viljelykasveja. Tehdään yhdessä vilje-
lystä kannattavaa, koska se on mahdollista. Palveluissa 
voidaan hyödyntää Neuvo2020-rahoitusta, josta viljelijä 
maksaa vain alv:n osuuden. 

VOIT OTTAA ASIANTUNTIJAN 
AVUKSI MIETTIMÄÄN JUURI 
SINUN TILALLESI JA TARPEISIISI 
SOPIVAT RATKAISUT.

Hyvässä kasvukunnossa olevat
ja veden varastointiin pystyvät multavat 
lohkot pärjäsivät haasteellisissa 
kasvuoloissa kohtuullisen hyvin. 
Huonoimmilta lohkoilta ei korjattu 
juurikaan markkinakelpoista satoa.
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Tilitoimistolta saat 
konkreettista apua
MAKSUVAIKEUKSIEN KASAU-
TUESSA myös laskupinot 
kasautuvat. Tärkeää on kui-
tenkin avata kirjekuoret ja 
ryhtyä toimiin. Laskuttajil-
le kannattaa soittaa ja sopia 
pidemmistä maksuajoista ja 
vaikkapa laskun pilkkomi-
sesta pienempiin maksueriin. 
Tällainen aktiivisuus on heille 
positiivinen signaali siitä, et-
tä asiat halutaan hoitaa eikä 
päästää tilannetta pahaksi. 
Kalliiksi tulee, jos lasku me-
nee perintään ja mahdollisesti 

ulosottoon. Kulut näistä ovat 
moninkertaisia alkuperäiseen 
velkapääomaan verrattuna.

Vie kuitit kirjanpitäjälle 
kuukausittain, jotta kirjanpi-
tosi on ajan tasalla ja pystytään 
tekemään välitilinpäätös. Si-
ten saadaan tarkka ennuste 
tilan sen hetkisestä tulokses-
ta. Ennusteen pohjalta poh-
ditaan ja vertaillaan eri toi-
menpiteitä, joiden avulla tilan 
tulosta ja verotusta saadaan 
vietyä haluttuun suuntaan. 
Välitilinpäätöksiä voi vuoden 

mittaan tehdä useampiakin, 
mutta etenkin loppuvuonna 
tämä kannattaa tehdä. Siten 
pystytään varautumaan tu-
loveroihin sekä arvonlisäve-
roon. 

KAIJA AUTIO 
tilipalvelu- 
asiantuntija

ProAgrialta apua  
kiristyviin kustannuspaineisiin

Elämä voittaa aina! 

LANNOITTEET OSTAMATTA? TALOUS TIUKALLA?

PERTTU PERÄLÄ 
kasvintuotannon asiantuntija

  Hoida viljelysuunnittelu heti
  Kilpailuta panokset
  Nautatiloilla panostus säilörehun tuotantoon
  Karjatiloilla oman lannankäytön optimointi
  Kasvitiloilla panostus parhaille lohkoille
  Palkokasveja kiertoon, menestyvät ilman lannoitusta
  Maanparannuskasvien aika on nyt! 
  Varmista siementen ja lannoitteiden saatavuus heti
  Pidä huoli taloudesta, sovi maksuajoista ja lainan 

lyhennyksistä
  Välitilinpäätös, tuotantokustannus- 

laskelmat, tukioptimointi
  Asiantuntijat auttavat!

PUHUA 
KANNATTAA JA 
OLLA AVOIN. 
SAMASSA 
TILANTEESSA 
ON MONI. ELÄMÄ 
VOITTAA AINA. 
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Optimoidaan ruokinta tuotokseen 
nähden kannattavaksi

tilojen haastavaan 
taloustilanteeseen
Työurasi talousasiantuntijana on pitkä. Mitä neuvoja an-
taisit tiloille, joiden talous on joutunut ahtaalle?
– Hakekaa apua ja puhukaa. Pitäkää yhteispalaveri, puhu-
kaa asiasta yhdessä niin perheen sisällä kuin yhteistyö-
kumppaneiden kanssa.

Mistä apua voi hakea ja ketä tarkoitat yhteistyökump-
paneilla?
– Kaikki keskusteluapu on mielestäni tervetullutta. Pro- 
Agrian talousasiantuntijoilla riittää auttamishalua.  MTK:n
”Välitä viljelijästä”-projekti toimii, ja sieltä tullaan katso-
maan ja miettimään yhdessä, kuinka tästä eteenpäin.
Pankkiin pitää olla yhteydessä sekä kauppaliikkeisiin ja 
urakoitsijoihin, jos laskut näihin ovat myöhässä. Yhteispa-
laveri pankin edustajan ja ProAgrian asiantuntijan kanssa 
on hyvä ajatus.  ProAgrian asiantuntijan kanssa tila voi 
yhdessä laatia etukäteen suunnitelman siitä, kuinka ra-
ha-asiat saadaan hoidettua tästä eteenpäin. Neuvo-rahaa 
käyttämällä tila maksaa palvelusta vain alv:n osuuden. 

Millä keinoilla tilan talous saadaan kuntoon ja päästään 
vaikeimman ajan yli?
– Tilan maksuvalmius on turvattava. Rehuissa ja lannoit-
teissa ei voi pihistellä, toki ostoajankohtaa voi miettiä, jos 
siihen on mahdollisuus. Jos maksua voi jaksottaa pitem-
mälle ajalle niin sitä kannattaa käyttää tai on pyydettävä 
lisärahoitusta pankista lannoitteiden ostoon. Asia on niin, 
että jos näihin tärkeimpiin asioihin ei panosteta, silloin on 
turha odottaa mitään tulosta jatkossakaan. Ollaan entistä 
pahemmin suossa. Ja lainoja on nostettava telakalle. Ly-
hennyslykkäykset ovat usein edullisempi tapa kuin ottaa 
uusi laina.

Mitä sanoisit vielä lyhyesti taloustilanteensa kanssa 
kamppailevalle tilalle?
– Säitä on nyt vain pidettävä, pitää olla kärsivällinen. Pa-
rempi yrittää Junnu Vainion sanoin: ”unohtaa huolet, muis-
taa vain puolet ja päivä kerrallaan”. 
Mutta puhua kannattaa ja olla avoin. 
Samassa tilanteessa on moni. Elä-
mä voittaa aina. 

KarjaKompassin seurantalaskelmasta saat tietoa tilasi rehukustannusten kehittymisestä ja pystyt 
vertailemaan niitä muihin suomalaisiin ProAgrian ruokintapalveluita käyttäviin maitotiloihin.

Talous, lypsävät 10.04.21 
seur.

16.05.21 
seur.

25.06.21 
seur.

16.08.21 
seur.

16.09.21 
seur.

Parhaat 
25%

Maitotuotto-rehukustannus  
(ml. tuki), €/le/pv

9,29 8,66 9,09 8,36 8,29 10,35

Rehukustannus, snt/l 10,92 11,12 9,89 12,08 12,34 12,31

Ostorehukustannus, snt/l 5,69 5,59 4,63 5,35 5,28 6,45

Rehukustannus, €/lehmä/pv 3,25 3,23 2,95 3,47 3,54

Ostorehukustannus, €/ryhmä/pv 147,34 134,67 117,33 154,99 153,10

LUOMUMAITOTILOILLA ON rajoi-
tetun väkirehumäärän (enin-
tään 40 %) ja valkuaisrehujen 
korkean hinnan vuoksi totuttu 
ruokkimaan lehmiä OIV-tasol-
la noin 90 g/kg ka. Luomu-
maitotilojen keskituotos on 
silti vain vajaa 1000 kiloa ma-
talampi kuin tavanomaisilla 
tiloilla. Myös tavanomaisessa 
maidontuotannossa on tärkeää 
löytää taloudellisesti järkevin 
väkirehun osuus ruokinnassa 
suhteessa tuotokseen.

Ruokinnan suunnitte-
lussa optimointi perustuu 
maitotuotto miinus rehukus-

tannuksen laskentaan. Näin 
pystymme vertailemaan eri-
hintaisten rehujen vaikutusta 
tuotokseen. Rehujen hinnan 
noustessa on syytä karsia yli-
määräiset rehukustannukset, 
mutta ruokkia eläimiä silti 
riittävällä tasolla, jotta niiden 
terveys ei vaarannu. 

Täydennysrehujen hintojen 
noustessa perusrehujen laatu 
korostuu entisestään. Monella 
tilalla olisi edelleen mahdollis-
ta vähentää täydennysrehujen 
tarvetta parantamalla säilö-
rehun ruokinnallista laatua, 
vähentää hävikkiä paranta-

malla säilönnällistä laatua ja 
optimoida rehukustannuksia 
tuntemalla kotoisten rehujen 
tuotantokustannukset. 

SINI KUIRI
maidon- 
tuotannon  
asiantuntija

ESSI TARSIA
luomukotieläin- 
tuotannon 
asiantuntija

JARMO LÄMSÄ
talousasiantuntija

Huippulaatuisella säilörehulla pärjää 
pitkälle – pidä huolta nurmistasi
HYVÄN SÄILÖREHUN merkitys 
kasvaa entisestään, kun osto-
panosten hinta nousee. Säilö-
rehunäytteet kannattaakin ot-
taa vähintään kuukausittain ja 
ainakin kaikista eri varastoista.

Hävikit tulee saada mah-
dollisimman alhaisiksi, myös 
ne mitä silmä ei välttämättä 
näe eikä nenäkään haista. Leh-
mä kyllä kertoo, onko kaikki 
säilönnän osatekijät ja korjuun 
ajoitus kohdillaan. 

Analyysien kautta siihen 
pystyy myös vastaamaan tar-
vittaessa. Kun on faktatietoja 
pöydässä, on helpompi hakea 
parannuskeinoja ongelmatilan-
teissa esimerkiksi nurmiasian-
tuntijan kanssa.  Säilöntäainei-
den valintaan ja nurmiseoksiin 
on hyvä perehtyä huolella. 
Säästö väärässä paikassa voi 
tulla ruokintavaiheessa todel-
la kalliiksi. Hyvä siemenseos ei 
yleensä maksa enempää kuin 
toimimatonkaan seos. 

Kahden poutakesän jälkeen 
on selvää, että ensimmäiseen 
säilörehusatoon tulee panostaa 
kunnolla. Vaikka lannoitteiden 
hinnat ovat poikkeuksellisen 
korkealla, ei ensimmäisen sa-
don lannoituksesta tule pihis-
tää.  Jos talous on tiukalla, niin 
toiseen ja kolmanteen niittoon 
voi hyvin mennä pelkillä kar-
janlannoilla ja typpilannotteil-
la. Pistetään paukut parhaim-
mille lohkoille ja heikoimmille 
voi keksiä muuta käyttöä, jos 
pinta-alat riittävät. Kalkki on 
edelleen edullinen lannoite, 
millä maan kasvukuntoa saa 
paremmaksi.

Satokauden ulkopuolella 

voi tehdä sellaisia nurmien 
hoitotöitä, mitkä eivät vält-
tämättä maksa juuri mitään.  
Pellon vesitaloutta voi paran-
taa jo kyntövaiheessa, kun 
muistaa, missä kohtaa ne not-
kopaikat olivat. 

Ojien pusikot raivaamal-
la pintavedet pääsevät jou-
tuisammin ojiin. Suurempi 
puusto varjostaa ja lumien 
sulaminen viivästyy. Salaojien 
laskuaukot löytyvät lapiohom-
milla ja samalla tarkistetaan, 
onko huuhtelutarvetta. 

Hyvin talvehtinut nurmi on 
keväälläkin tiheä ja näillä toi-
milla saadaan ripeä kasvuun 
lähtö tasaisesti koko lohkolle. 

SARI  
VALLINHOVI
kasvintuotannon 
erityisasian- 
tuntija, nurmi

Pitkän tähtäimen strategia 
on terveen talouden pohja
MAATILAYRITYKSEN TALOUDEN tervehdyttäminen 
vaatii pitkäjänteistä työtä. Pitkän ajanjakson stra-
teginen suunnitelma alkaa nykytila-analyysillä, 
jossa tunnistetaan ja tunnustetaan tilanne ja syyt 
kriisiytymiseen. Lisäksi on ymmärrettävä yrityksen 
toimintaympäristö ja mihin se on kehittymässä. 

Analyysin perusteella tehdään johtopäätökset ja 
suunnitelma toteutettavista käytännön toimenpi-
teistä. Kun strategiaan sitoudutaan ja hyväksytään 
sen vaatimat toimenpiteet, 
päästään uudelle, selviyty-
misen tielle. Lisää Strategia+ 
-palvelusta sivulla 12. 

TIMO PAJULA 
asiantuntija, johtaminen, talous

SÄÄSTÖ VÄÄRÄSSÄ 
PAIKASSA VOI TULLA 
RUOKINTAVAIHEESSA 
TODELLA KALLIIKSI.
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K
olme vuotta sitten Veli-Pekka 
Aila istui ensimmäistä kertaa 
Carbon Action -hankkeen 
hiiliviljelytilaisuudessa ja 

koki valaistuksen. Etenkin tilan savi-
semmat pellot olivat selvästi taantu-
neet kasvultaan. Palaset loksahtelivat 
kohdalleen. Kyse ei ollut kalkin tai lan-
noitteiden puutteesta, vaan maaperä-
elämän puutteesta. Siitä alkoi innokas 
hiiliviljelyn opiskelu ja päättäväinen 
viljelyn kehittäminen.

– Kun aloin tutustua hiiliviljelyyn, 
niin huomasin, miten vähän sitä oli 
loppujen lopuksi maanviljelystä tien-
nyt, vaikka viljelijäuraa oli takana 12 
vuotta. 

KASVIEN JA ELIÖIDEN  
OLOSUHTEET KUNTOON
Veli-Pekka viljelee Ylistarossa merkit-
tävää pinta-alaa. Suurin osa pelloista 
on Kyrönjoen rantamaita ja maalajil-
taan hiesua tai multamaata. Pellot ovat 
salaojissa ja puolet säätösalaojissa.

Maan muokkauksen minimointi on 
oleellinen osa hiiliviljelyä. Maan eri 
kerroksissa viihtyy erilaisia hyötymi-
krobeja, sieniä ja lieroja. Kyntö kääntää 
eliöitä väärään syvyyteen ja luhistaa 
lierojen käytävät. On kuitenkin muis-
tettava, että eliöt tarvitsevat happea 
ja ruokaa, jota voidaan tarvittaessa 
sopivalla muokkauksella edesauttaa.

– Alkuun ei meinannut saada mie-
lenrauhaa, kun maa ei ollut syksyllä 
mustana. Nykyisin ajatusmaailma 
on kääntynyt, ja syksyinen vihreys 
miellyttää. Hiiliviljelyyn on lähdetty 
asteittain, mutta nyt saavutetaan jo 
90 prosentin kasvipeitteisyys talvek-
si ja kyntäminen on lähes kokonaan 
lopetettu. 

VILJELYKIERTOON RIITTÄÄ 
VALINNANVARAA
Viljelykierto muodostuu nykyisin ke-
vät- ja syysmuotoisista viljoista, öljy-
kasveista ja maanparannuskasveista. 
Kasveja on harkittu ja kokeiltu tilan 

lohkojen ja eri tavoitteiden mukaan. 
Veli-Pekka on tykästynyt etenkin ke-
väällä suorakylvettävään välikasvus-
toon, jonka jälkeen on syksyllä hyvä 
kylvää syyskasvi.

– Tiiviin maan parannukseen on 
omat kasvinsa. Ainakin mesikkä, 
tattari ja auringonkukka menestyvät 
tiiviissä savikossa hyvin ja tekevät juu-
rillaan ihmeitä. Mesikkä sitoo typpeä, 
auringonkukka louhii kaliumia ja tat-
tari fosforia. 

Eliöille ja kasvien juurille tarjo-
taan hiiliviljelyssä evästä ja työrauhaa. 
Maan rakenteen ollessa kunnossa, se 
sitoo monipuolisen kasvivalikoiman 
avulla hiiltä ja ravinteita, multavuus 
lisääntyy ja sadot kasvavat. 

– Kutsun tätä hyvän kierroksi. 
Muutosten nopeus on yllättänyt po-
sitiivisesti. Kun maassa on eloa, niin 
myös ostolannoitteiden ravinteet ir-
toavat paremmin kasveille. Kaiken li-
säksi työaikaa säästyy. Hiiliviljely on 

investointi maaperään! 
Lopuksi Veli-Pekka heittää koukun, 

että ensi kesälle on tulossa uusia kas-
veja kokeiluun. Tilaa voi seurata Insta-
gramissa @ailakorpelantila. 

Hyvän kierto – peltoon nopeasti 
elämää hiiliviljelyn avulla

Veli-Pekka esittelemässä syysrapsia, joka on suorakylvetty ohran sänkeen elokuun alussa.

Onko pellossasi 
kyntöjankko,  

kiinnostaako maan-
parannuskasvit? 

Myös näitä voidaan tutkia 
Neuvo-palveluna.

PERTTU PERÄLÄ 
kasvintuotannon  
asiantuntija

Hiiliviljelyn kivijalka on 
vesitaloudessa. Kasvit 
ja eliöt pitää saada 
viihtymään, joten ei saa 
olla liian märkää tai kuivaa. 

10   ITUA  4  2021

KASVI



Hiiliviljely on jo nyt tärkeä  
osa kotimaista ruoantuotantoa

Lisää tietoa ilmaston paremmin huomioivasta viljelystä tarvitaan, joten Ilmastosoturit-hankkeessa 
tarkastellaan maaperän hiilensidontakykyä. Hankkeen tavoitteina on löytää kustannustehokkaita 

keinoja sitoa hiiltä maahan ja sitä kautta edesauttaa maatalouden kykyä vastata ilmastohaasteeseen.

Jotain asian eteen on teh-
tävä. Olisi tärkeää löytää 
oikeita keinoja sitoa hiiltä 
ja selvittää miten meidän 

tulee varautua ilmastonmuutoksen 
tuomiin maataloustuotantoa koske-
viin haasteisiin", perustelee Urpu Tan-
ner-Koopmans Aron tilalta Teuvalta 
päätöstään lähteä mukaan Ilmasto-
soturit-hankkeeseen. 

Aron tila on yksi Ilmastosotu-
rit-hankkeen kymmenestä pilottiti-
lasta, joilla erilaisin koejärjestelyin ja 
mittauksin pyritään tarkastelemaan 
maaperän hiilensidontakykyä. Ilmas-
tosoturit-hankkeessa toimii asian-
tuntijoita ja tutkijoita ProAgria Etelä- 
Pohjanmaasta, Seinäjoen ammattikor-
keakoulusta ja Luonnonvarakeskuk-
sesta. Hankkeen tavoitteina on löytää 
ja pilotoida kustannustehokkaita kei-
noja sitoa hiiltä maahan ja sitä kautta 
edesauttaa maatalouden kykyä vastata 
ilmastohaasteeseen.

MITTAUKSILLA  
MIELENKIINTOISTA DATAA
Aron tilalla tarkastellaan hankkeen 
puitteissa nopean ja hitaan laidun-
nuksen vaikutusta hiilensidontaan. 
40 hereford-lehmän emolehmätilalla 
on käytössä kaksi koelohkoa. Nopean 
laidunnuksen lohkolla laidunkierto 
on 1-2 päivää ja hitaan laidunnuksen 
lohkolla 4-5 päivää. Lepojakson pituus 
on ollut 15-30 päivää. Lohkoilta mi-
tataan muun muassa maahengitystä 
ja fotosynteesiä. Lisäksi lohkoilta ke-
rätään biomassa- ja kasvillisuusnäyt-
teitä sekä tehdään drone-kuvauksia. 
Kerätyn datan avulla voidaan selvittää 
millainen hiilensidontakyky lohkolla 
on ja miten eri toimenpiteet vaikut-
tavat siihen. 

– Tämän tutkiminen on todella 
mielenkiintoista ja mielestäni myös 
äärimmäisen tärkeää. Faktahan kui-
tenkin on, että ilmastonmuutos kos-
kee maataloutta kaikkein eniten ja se 

tulee vaikuttamaan tuotantoon halusi 
sitä tai ei, Urpu kertoo.

– Mutta on tässä ollut aika kova 
työkin. Laidunnuksen optimointi hii-
lensidonnan kannalta on todella haas-
tavaa. Laitumen kasvuun vaikuttavat 
kasvukauden olosuhteet niin paljon 
ja sen lisäksi myös laiduntavien eläin-
ten määrä ja kasvunvaihe vaikuttavat 
siihen, miten paljon ne syövät laidun-
kierron aikana. Kaikkia muuttujia on 
vaikea tietää etukäteen, joten suun-
nitelmat muuttuvat usein lyhyelläkin 
varotusajalla. Mutta senhän takia täällä 
ollaan, testaamassa näitä menetelmiä.

HIILIVILJELYN MONET HYÖDYT
Jokaisella on mahdollisuus tehdä jo-
takin ilmastohaasteiden ratkaisussa. 
Hiiliviljely ei ole rakettitiedettä eivätkä 
sen alle kuuluvat menetelmät välttä-
mättä vaadi suuria muutoksia tilan 
normaaliin toimintaan. Moni viljeli-
jä saattaa jo tietämättään harjoittaa 

hiiliviljelyyn sopivia toimenpiteitä. 
Monivuotiset nurmet ja kerääjäkas-
vit, paljaan maan ajan minimointi ja 
muokkauksen vähentäminen ovat esi-
merkkejä näistä toimenpiteistä. Monet 
hiiliviljelyn toimenpiteet myös autta-
vat parantamaan maan rakennetta ja 
siten edesauttavat pellon kasvukun-
toa. Ne vähentävät eroosiota ja ravin-
nehuuhtoutumien riskiä sekä lisäävät 
orgaanisen aineksen määrää. 

– Hiiliviljely on jo nyt iso osa puh-
taan kotimaisen ruoan tuotantoa. Se 
olisi tärkeää myös kuluttajien ymmär-
tää, summaa Urpu.

HANNELE ANTILA 
kasvintuotannon 
asiantuntija

KASVI

Urpu Tanner-Koopmans haluaa löytää  keinoja sitoa hiiltä maata-
loustuotannon avulla. 
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Toimiva strategia maatilan 
jatkuvuuden turvaksi 

Kahden sukupolven ajatusten ja 
työtapojen yhteen sulauttamiseksi on 
haettu ulkopuolista apua. Ei siksi, ettei 
olisi tultu toimeen keskenään, vaan 
siksi, että haluttiin huolella tarkastella 
tulevaisuuden suunnitelmia. 

M
aatalousyhtymä Luoma Kau-
hajoen Lustilassa on perustettu 
vuoden 2021 alussa. Jaakko Luo-
ma alkoi tällöin Jukka ja Virpi 

Luoman luotsaaman  perhetilan osakkaaksi. 
– Vieläkin mua kovasti kiitellään, kun 

oon ”auttanut” tilan töissä, mutta kyllä tämä 
on astetta vakavammaksi itsellä muuttunut 
nyt, kun on omatkin rahat kyseessä, Jaakko 
nauraa. 

Jaakko Luoma opiskelee Viikissä agrotek-
nologiaa. Opiskeluiden yhteydessä on tullut 
selväksi, että maatilayrityksellä on oltava 
oma visio, mitä tavoitellaan ja strategia, mi-
ten siihen pyritään. 

– Kyllä mekin ollaan Virpin kanssa aina 
tiedetty, että tällainen toiminnan selkänoja 
tarvitaan, Jukka toteaa. 

Virpi ja Jukka ovat molemmat sitä miel-
tä, että kun mietityt asiat on kirjoitettu 
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JOHANNA  
MÄNTYHARJU 
erityisasiantuntija,  
luomu, teknologia,  
ruokinta  
040 512 1901  
johanna.mantyharju@proagria.fi 

Strategian teossa ollaan 
vielä tien alussa, mutta 
asioita on ehditty pohtia 
paljon. Erityisasiantun-
tija Johanna Mäntyharju, 
Jaakko, Jukka ja Virpi 
Luoma sekä asiantuntija 
Timo Pajula. 

Tilakuvat: Maija Saanio

YHTÄKKIÄ EI 
TAPAHDU MITÄÄN, 
VAAN TARVITAAN 
PITKÄJÄNTEISYYTTÄ.

paperille ja ne ovat näkyvillä, ne on 
helpompi laittaa myös käytännössä 
toteutukseen. 

TILASOKEUS ON TODELLISTA
Jaakolle strategia on teroittanut tarvet-
ta keskittyä omaan ydintoimintaan ja 
sen kehittämiseen. 

– Strategiasta on sekin hyöty, että 
ei takerruta sivuseikkoihin, jotka eivät 
liity tilalla päätettyyn toiminnan isoon 
linjaan, Jaakko miettii. 

– Tämä meidän juna on kulkenut jo 
vuosikymmeniä ja helposti ajaudutaan 
toteuttamaan samaa kaavaa. Strategia-
työn myötä on oppinut kiinnittämään 
huomiota asioihin, mitä ei aikaisem-
min tullut ajatelleeksi, Jukka toteaa. 

Virpi huomauttaa saaneensa ihan 
konkreettista helpotusta ulkopuoli-
sesta näkemyksestä työtilojen ja -ta-
pojen organisointiin. 

SUUNNITELMAT ARVIOON 
Tilan alkuperäiset suunnitelmat 
muuttuivat vallitsevan markkinati-
lanteen vuoksi, ja strategiatyön myötä 
muuttuneeseen toimintaympäristöön 
on saatu hyviä vinkkejä. Maidon so-
pimustuotannon voimaan tulo muutti 
tilannetta:

– Täytyy aina olla hyvät perustelut, 
kun jotain tehdään. Työssä on oltava 
pitkäjänteisyyttä ja tarkkaavaisuutta, 
ettei tehdä pienessä ajassa suurta va-
hinkoa. Tehdään mitä hyvänsä, täytyy 
pohjalla olla varmuus ja tieto, että rat-
kaisut ovat oikeita, Jukka toteaa. 

ProAgrian asiantuntijat Johanna 

Mäntyharju ja Timo Pajula ovat kuun-
nelleet juttua taka-alalla, ja kun kysy-
mys kohdistuu heille, kuuluu: 

– Te olette sisäistäneet asiat hyvin. 
Te katsotte pitkälle ettekä takerru 
tämän hetken mielijohteisiin, Timo 
Pajula toteaa iloisena. 

– Tilalla on sisäistetty hyvin, et-
tä yhtäkkiä ei tapahdu mitään, vaan 
tarvitaan pitkäjänteisyyttä. Kaikessa 
on eurot taustalla ja toiminnan täytyy 
olla kannattavaa. Tilalla myös tiedos-
tetaan, että tämän hetken päätöksillä 
vaikutetaan tulevaisuuden suuntaan, 
Johanna Mäntyharju kiteyttää tilan-
netta. 

Tulevaisuudessa olot halutaan teh-
dä entistä paremmiksi niin ihmisille 
kuin eläimille. Kukin haluaa pitää va-
paata, ja eläimille halutaan järjestellä 
paremmat lepo- ja liikkumatilat.  

– On saatu miettiä toiminnan ar-
voja ihan tosissaan, mutta kaikki tä-
mä auttaa nyt arjessa ja toiminnan 
suunnittelussa. Meille kaiken perusta 
on jatkuvuus ja tilan kehittyminen, 
yrittäjät toteavat.

- Strategiaa todellakin tarvitaan, ilman sitä taantuu pikkuhiljaa, Jaakko 
Luoma toteaa.  

ProAgrian johtamispalveluiden tiimi Timo Pajula, Sari Morri ja Johanna 
Mäntyharju.

STRATEGIA +
Tavoittelemme
  Suunnitelmallisuutta yrityksen 

kehittämiseen
  kilpailukyvyn ja kannattavuu-

den parantamista
  tulevaisuuden valintojen  

selkeyttämistä
  kehittämistoimenpiteiden 

suuntaaminen oikeisiin asioihin 
tulevaisuuden näkökulmasta

  toiminnan tehostamista

HR +
Henkilöstö ja hyvä työyhteisö ovat 
keskeinen voimavara yrityksen 
toiminnassa. 
  Vuorovaikutuskulttuurin  

kehittyminen
  Selkeät työroolit ja vastuut
  Tiedonkulun ja viestinnän  

kehittyminen
  Työtapojen yhtenäistyminen 
  Omien voimavarojen palautu-

minen ja parempi jaksaminen

SARI MORRI 
Asiantuntija,   
henkilöstöjohta- 
minen, HR-tiimi  
043 826 8643  
sari.morri@proagria.fi 

TIMO PAJULA 
asiantuntija,  
johtaminen, talous 
040 503 2650  
timo.pajula@proagria.fi 
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O
lipa investointi pieni tai suuri kannattaa 
panostaa sen alustavaan suunnitteluun. 
Alkuvaiheessa on hyvä pohtia, mitä tar-
vitaan ja miksi. Lisäksi samalla enna-

koidaan ja suunnitellaan tarvittavia muutoksia 
olemassa oleviin työkäytäntöihin ja tuotannossa 
tarvittaviin toimintamalleihin. 

Alustavalla suunnittelulla voidaan tavoitella 
tuotostason parannusta sekä parantaa omaa ja 
tuotantoeläinten hyvinvointia. Kun tuotannon 
talouslaskelmista saadaan investointiin käytettävä 
budjettiraami, voidaan vielä täsmällisemmin sel-
ventää investoinnin tavoitteita ja tarpeellisuutta. 

Suunnittele ennakoivasti ja helpota 
tuotantotilojesi käytettävyyttä

Lypsylehmäpihaton hiehojen uudistusprosentti järkeistettiin tilan minimi-
tarpeiden tasolle. Samassa yhteydessä puntaroitiin iäkkään parsinavetan 
muuttamista vasikkatilaksi. Tässä tapauksessa päädyttiin purkamaan 
iäkäs, matalarunkoinen ja hankalasti uudelleen sisustettava vanha parsi-
navettaosa ja tilalle rakennettiin uudet pikkuvasikkatilat.

Esimerkki 2
Olemassa olevan pihattonavetan remonttitarpeet:
Pihattonavetankin käytettävyyttä kannattaa kehittää seuraamalla aktiivi-
sesti tuotantoiloissa havaittuja muutostarpeita, joista on hyötyä eläinten 
kestävyyteen ja hyvinvointiin. Tällaisia käytettävyyttä parantavia tekijöitä 
ovat muun muassa lukittavat etuaidat erottelu- ja käsittelyalueilla sekä 
sairas- ja poikimakarsinoissa. Ja myös vasikka- ja nuorkarjatilatkin vaativat 
välillä kriittistä tarkastelua ovatko olosuhteet ajanmukaiset ja käytännölli-
set eläimille ja työntekijöille. Lisäksi työtä helpottavat toimivat poikima- ja 
sairaskarsinatilat, parsirakenteet, sujuva eläinliikenne ja ryhmittely, nuor-
karjatilat sekä rehunkäsittelytilat ja logistiikka eläintilassa ja pihalla. 

Esimerkki 1
Parsinavetan vanhan osan peruskorjauksen yhteydessä pohditaan erilaisia 
vaihtoehtoja:
-  Miksi lehmille halutaan juuri tietynlaiset parsikalusteet ja mitä näiden 

käytettävyydessä kannattaa huomioida? 
-  Missä laajuudessa vanhojen parsirakenteiden pohjat korjataan? 
-  Kuinka ja mihin saadaan rakennettua toimivat umpilehmä sekä sairas- 

ja poikimakarsinatilat?
-  Kuinka vasikoille saadaan asianmukaiset ja käytännölliset karsinatilat 

olemassa oleviin tiloihin?
-  Kuinka muutos toteutetaan, kun kuivalantasysteemi halutaan muuttaa 

lietelantasysteemiksi? Riittävätkö nykyiset virtsakaivot ja tarvitaanko 
lisäkapasiteettia etälietesäiliönä?

Jos edellä mainittujen investointien budjettiraami on määritelty 50 000 
euroon, joudutaan pohtimaan, mikä korjaustarpeissa on oleellista ja minkä 
laajuisena parsinavettaremontti voidaan toteuttaa. 

Onko tuotantotiloissasi tarvetta 
päivittää lehmien parsia, vasikka-
karsinoita tai umpilehmien 
olosuhteita? Voiko olemassa 
olevaa tuotantoa tehostaa pienillä 
muutoksilla tehokkaampaan 
ja nykyaikaisempaan käyttöön 
vaikkapa nuorkarjatiloissa?

ELINA TIINANEN 
asiantuntija, kotieläinrakennukset
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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

L
ypsykarjan ruokinta on 
usein tasapainoilua piile-
vän hapanpötsin ja piile-
vän ketoosin välillä. Kor-

keatuottoinen lehmä kun tarvitsee 
ruokintaansa väkirehua, mutta 
korkea väkirehuntaso yhdistet-
tynä vähäiseen kuidun saantiin 
voi johtaa piilevään hapanpötsiin. 
Piilevään ketoosiin taas ajaudu-
taan, jos lehmä ei saa riittävästi 
energiaa maidontuotantoonsa. Jos 
säilörehu ei ole maittavaa, hyvin 
sulavaa, energiapitoista ja helposti 
saatavilla, niin silloin joudutaan 
lisäämään väkirehua enemmän, 
mikä altistaa piilevälle hapanpöt-
sille. Ketoosia voimme nykyisin jo 
melko hyvin mitata karjasta, mut-
ta hapanpötsin kanssa on toisin.  

PIILEVÄ HAPANPÖTSI on tila, jossa 
lehmän pötsin pH laskee normaa-
lia tasoa matalammaksi useiden 

tuntien ajaksi vuorokaudessa. Yh-
den määritelmän mukaan rajana 
pidetään pH alle 5,5 yli kolmen 
tunnin ajan. Pötsin hetkellisen 
pH:n voi selvittää ottamalla pöt-
sinestettä suun kautta letkulla tai 
neulalla kyljestä vatsanpeitteiden 
läpi. Ongelmana on kuitenkin se, 
että näytteitä pitäisi ottaa tiheästi 
ympäri vuorokauden, koska pH 
vaihtelee normaalistikin lehmillä 
päivän aikana johtuen ruokinnan 
ajankohdista. 

AINOA LUOTETTAVA keino tällä het-
kellä mitata pötsin pH:ta on asen-
taa lehmän verkkomahaan bolus, 
joka mittaa pötsin pH:ta koko ajan 
ja tallentaa tiedon tietokoneohjel-
maan. Toistaiseksi niiden hinta on 
ollut kuitenkin sellainen, ettei niitä 
voi joka lehmälle tai edes joka kar-
jaankaan asentaa. Lisäksi bolusten 
käytön ongelma on niiden lyhyt 

käyttöaika. Pääsimme Pötsi-hank-
keessa testaamaan boluksia yhdes-
sä Helsingin yliopiston kanssa ja 
odotamme saavamme kokeesta li-
sää tietoa, jotta oppisimme parem-
min havaitsemaan hapanpötsin ja 
ennaltaehkäisemään sitä.

TÄMÄNHETKISEN TIEDON mukaan 
piilevää hapanpötsiä voi epäillä 
omassa karjassaan, jos sonta on 
vaaleaa ja vaahtoutuvaa ripulia. 
Sonnan joukossa voi olla myös su-
lamatonta ainesta sekä limaklönt-
tejä, jotka ovat peräisin suolistosta 
tulehduksen seurauksena. Hapan-
pötsi voi aiheuttaa myös märepalo-
jen tiputtelua sekä lisääntyneessä 
määrin juoksutusmahaoireisia 
lehmiä. Suurimmassa riskissä ovat 
alku- ja keskilypsykauden eläimet. 
Hapanpötsistä kärsivän lehmän 
maidon rasvapitoisuus laskee. Hy-
vä mittari on maidon rasva-valku-

aissuhde. Kun se 
on alle 1,1, on mah-
dollista, että lehmä kärsii 
hapanpötsistä. 

HAPAN PÖTSI voi pahimmillaan 
aiheuttaa äkkikuolemiakin. Piile-
vässä hapan pötsissä pötsin pusku-
rointikapasiteetti ylittyy ja pötsin 
seinämään syntyy haavaumia, 
joista karkaa verenkiertoon pie-
neliöitä ja aineita, jotka aiheutta-
vat elimistössä tulehduksen. Tästä 
seurauksena voi olla jopa paiseita 
maksassa, keuhkoissa ja vatsa-
kalvolla. Tällaiset jäävät monesti 
kentällä diagnosoimatta ilman 
kunnollista raadon avausta. En-
nen kuolemaa eläin voi hyvinkin 
lypsää huonosti ja soluttaa tai on-
tua, mutta tuleeko tämä taustasyy 
silloin mieleen? Saati jos lehmä 
vain löytyy kuolleena parresta? 

TUOTANTOPANOSTEN, OSTOREHUJEN ja 
rakentamiskustannusten kohonneet 
hinnat ovat hankaloittaneet tuotan-
non suunnittelua. Myös maatalous-
politiikan muutokset ohjelmakaudella 
2023–2027 aiheuttavat epävarmuutta. 
Tuotannon ja talouden jatkuva seu-
ranta mahdollistaa nopean reagoin-
nin toimintaympäristön asettamiin 
paineisiin. Näitä asioita on käyty lä-
pi LATU-hankkeen koulutuksissa ja 
pienryhmissä ja sieltä on saatu hyviä 
ideoita käytäntöön vietäväksi. 

Eläinaineksen laatu ja taso vai-
kuttavat tulokseen lihan laadun ja 
kasvunopeuden kautta. Karitsoiden 
kasvutulosten seuranta ja teuraista 
saatavan kilohinnan optimointi ovat 

tärkeitä. Lisäksi seurataan omaa re-
huntuotantoa eli millä hinnalla ja mil-
laista laatua tuotetaan. Selkeä tuotan-
tosuunnitelma ja uuhen ja säilörehun 
tuotantokustannusten selvittäminen 
ovat pohjana tulevan vuoden kassavir-
taennusteelle. Kun talouden tunnus-
lukuja suhteutetaan myytyä eläintä 
kohti, esimerkiksi tulos tai velat per 
myyty karitsa, saadaan kuva tilan ta-
loudellisesta menestymisestä. Tuotan-
toa ja taloutta kannattaa suunnitella 
yhdessä asiantuntijoiden kanssa. 

Kun lammastilalla suunnitellaan 
rakennusinvestointia, tavoitteena on 
helppotöiset tuotantotilat ja usein 
myös koneellinen ruokinta. Etukäteen 
on hyvä selvittää millä edellytyksillä 

investointi voidaan toteuttaa. Tuo-
tannon pitäisi kasvaa velan määrää 
vastaavasti. Rakennuskustannusten 
hallintaan voi vaikuttaa välttämällä 
ylilaatua rakennustapa- ja materiaa-
livalinnoissa sekä investoinnin ajoi-
tuksella. 

Omaa osaamista voi kehittää esim. 
Lammastalouden tuotannontekijät 
-hankkeen koulutuksilla. 
 www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/latu

 www.proagria.fi/ep 
  hankkeet  Latu
LATU-hanke jatkuu vuoden 2021 
loppuun ja tilaisuuksiin voi edelleen 
osallistua. 

Suunnitelmallisella 
tuotannolla lammas-
talous kuntoon

MARJUT VIITASALO 
talousasiantuntija,  
lihanauta- ja  
lammastilat

Lammastilan tuotantoa ja taloutta kannattaa suunnitella yhdessä asiantuntijan 
kanssa. 

Tuotantokustannuslaskennalla selvitetään 
kustannusten euromäärä tuotettua kiloa kohti, jotta 
sitä voidaan verrata tuotteesta saatuun kilohintaan.
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JUULIA KUJA-LUOPA 
kasvintuotannon 
asiantuntija 

Heikko viljasato ja nousevat 
kustannukset kurittavat sikatiloja

T
änä vuonna viljasato on jäänyt 
monin paikoin selvästi tavan-
omaista pienemmäksi. Kesän 
kuivuus vaikutti sadon mää-

rään suuresti, eivätkä myöhään tulleet 
sateet enää satoa pelastaneet.  Määräl-
lisiä ja laadullisia eroja rehuviljoissa 
on merkittävästi. Viljasadon heikkous 
näkyy nyt rehuviljojen hinnoissa, ja 
tämä tuottaa kotieläintiloille haasteita. 

Tällä hetkellä tilat pärjäävät monin 
paikoin vanhoilla viljavarastoilla, mut-
ta kohti talvea mennessä asiat tulevat 
konkretisoitumaan. Miten pärjätä tal-
ven yli? Siinä kysymys, joka kaivelee 
varmasti jokaisen sikatilallisen mieltä.

Rehuviljojen hinnannousut ovat 
viljanviljelijöille odotettu lisä, sillä 
nyt rehuviljan hinta on niin sanotusti 
kohdallaan. Viljanviljelijöille korotuk-
sesta ei kuitenkaan suurta iloa ole, sillä 
monilla tiloilla ei ole mitä myydä. Kor-
tilla on kuitenkin kääntöpuoli, sika- ja 

siipikarjatilat, jotka ostavat rehuviljaa, 
eivät rehuviljojen hinnankorotuksis-
ta nauti. Kustannukset kasvavat eikä 
kompensaatiota tule. Lihasikatiloilla 
on mietitty ratkaisuksi jättää possut 
ostamatta ja myydä rehuvilja pois. Tä-
mä ratkaisu toisi porsastuotantotiloille 
haasteita, sillä jos lihasikalat eivät pos-
suja osta, ollaan pahassa porsasruuh-
katilanteessa. 

TEURAALLE SETELITUKKU MUKAAN
Sikatilojen kannattavuus on ollut 
heikko jo pitkään. Kohonneet vilja- ja 
rehukustannukset syövät kannatta-

vuutta entisestään, eikä tuottajahin-
noissakaan kompensaatiota ole tullut. 
Tuottajahinnat ei tällä hetkellä kata 
tuotantokustannuksia, jolloin jokai-
sen teurassian mukana lähtee tukku 
rahaa. 

Tuleva talvi laittaa sikatilat mietti-
mään tulevaisuutta. Viljan loppuessa 
pitää miettiä tarkoin, pystyykö osta-
maan rehuviljaa tai onko kannattavaa 
ostaa vai joutuuko tuotantoa pienen-
tämään. Pienemmällä sikamäärällä 
kulut ovat pienemmät, mutta niin ovat 
myös tulot. On selvää, että kaikki si-
katilat eivät selviä tulevasta talvesta, ja 

tilat joutuvat lopettamaan tuotannon 
kannattamattomana. 

Ohra on sikojen ruokinnan perus-
pilari, sen hintakehitys ja saatavuus 
on arvoitus. Emme voi ennustaa tu-
levaisuutta, mutta uhkaavasti näyttää 
siltä, että tuotantopanoksien hinnat 
nousevat entisestään, eikä menoja pys-
tytä loputtomasti karsimaan. Ratkai-
sujen löytymiselle ei ole suoraa tietä 
olemassa, mutta on tärkeää korostaa 
budjetointia sekä maksuvalmiutta. 
Kassa pitää pystyä pitämään kunnos-
sa, vaikka se haastavaa onkin.  

Sianrehun peruspilarin, ohran 
saatavuus ja hinta haastaa 
tuotantoa entisestään. 

RATKAISUJEN LÖYTYMISELLE EI OLE SUORAA 
TIETÄ OLEMASSA, MUTTA ON TÄRKEÄÄ KOROSTAA 
BUDJETOINTIA SEKÄ MAKSUVALMIUTTA. 
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M
aatalousyhtymässä yhteis-
työn avulla saavutetaan 
sellaisia etuja, joita ei yk-
sin toimien saavutettaisi. 

Jokaisen yhteistyön osapuolen tulee 
sisäistää yhteistyön edellytykset ja 
mahdollisuudet. Osapuolten tulee 
ymmärtää ja hyväksyä se, että käytän-
nössä harvoin jokainen osapuoli saa 
yhteistyöstä samansuuruista hyötyä. 

Yhteistyö mahdollistaa liiketoimin-
nan ja yksilön kehittymisen ja keskit-
tymisen ydinosaamiseen. Yhteistyön 
hyvä puoli on myös riskien ja vastuun 
jakaminen. Yksilön hyvinvointia li-
sää yhteistyön mahdollistama työn 
ja vapaa-ajan tasapaino. Yhteistyöllä 
voidaan saavuttaa toimiva työyhteisö, 
mikä johtaa kannattavuuden parane-
miseen sekä yksilön hyvinvointiin. 

PUNTARIIN MAHDOLLISUUDET  
JA EDELLYTYKSET
Jokaisen osakkaan on pohdittava 
yhteistyön mahdollisuuksien lisäksi 
sen edellytyksiä. Osakkailla on oltava 
aito kyky ja halu toimia yhteistyössä. 
Lisäksi tarvitaan avoimuutta, luotta-
musta, joustavuutta sekä arvostusta 
osakkaiden kesken. Jotta maatalous- 
yhtymällä saavutetaan kilpailuetua, 
edellytetään osakkailta tiedon ja 
osaamisen jakamista ja järjestämis-
tä. Osakkaiden kehitysmyönteisyys 
ja oikeudenmukaisuus varmistavat 
maatalousyhtymän menestyksen. Yh-
teistyösuhteessa kaikki osapuolet ovat 
riippuvaisia toisistaan. Osakkaiden on 
luotettava siihen, että jokainen tekee 
oman sovitun osansa. 

Usein yhteistyöhön sisältyy myös 
ristiriitoja. Niitä on tärkeä oppia rat-
kaisemaan siten, että molemmin puo-
linen arvostus ja kunnioitus säilyvät. 

Tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat ih-
misten välisen luottamuksen ja toimi-
van vuorovaikutuksen kivijalka. Avoin 
vuorovaikutus tuo maatalousyhtymäs-
sä molemmille osapuolille lisäarvoa. 
Toisensa tunteminen sekä tietoisuus 
toisen tarpeista, arvoista ja osaamisesta 
parantavat vuorovaikutusta. 

Osapuolten tulee ennen yhteistyön 
aloittamista arvioida kunkin kohdalla 
odotettavissa olevat hyödyt ja haitat 
sekä arvioida yhteistyökumppanin 
soveltuvuutta yhteistyöhön. Jokaisen 
osapuolen tulee itsenäisesti harkita, 
ovatko yhteistyön tuomat edut suu-
remmat kuin siitä syntyvät haitat. On 
tärkeää, että kaikki osapuolet kokevat 
hyötyvänsä yhteistyöstä, ja näin ollen 
toiminta on kannattavampaa kuin yk-
sin toimien. Yhteistyö onnistuu parhai-
ten suhteellisen tasavahvojen osapuol-
ten kesken, kun kaikilla osapuolilla on 
jotain annettavaa, josta toiset hyötyvät.

KIRJALLINEN SOPIMUS  
TUO VAKAUTTA 
Kun potentiaaliset osakkaat ovat poh-
tineet lähtökohtiaan yhteistyölle ja 
päässeet yhteisymmärrykseen yhtei-
sistä tavoitteista ja toimintatavoista, 

Menestyvä maatalousyhtymä rakennetaan 
yhteistyöllä ja viimeistellään sopimuksin
Menestyvän maatalousyhtymän pohjana on 
osakkaiden välinen toimiva yhteistyö ja keskinäiset 
sopimukset, joita jokainen osapuoli on sitoutunut 
noudattamaan. Usein maatalousyhtymä perustetaan 
vaiheittaisen sukupolvenvaihdoksen ensimmäisessä 
vaiheessa. Yhä useammin maatalousyhtymän 
muodostavat myös esimerkiksi sisarukset keskenään 
pidempiaikaista maatalouden harjoittamista varten. 
Tällöin yhteistyön ja sopimusten merkitys korostuu.

on aika laatia yhtymäsopimus. 
Koska maatalousyhtymä ei ole 
yhtiömuoto, vaan verotuksellinen 
yhteenliittymä, sen toimintaa ei 
määrittele lainsäädäntö. Maatalo-
usyhtymän toiminta perustuu siis 
osakkaiden välisiin sopimuksiin.

Yhteisomistajien välisen sopi-
muksen tekeminen kirjallisena on 
suositeltavaa. Sopimukset voivat 
olla sisällöltään yksilöllisiä, kun-
han ne kunnioittavat lakia ja ovat 
sopijaosapuolille kohtuullisia. Yh-
tymäsopimuksessa tulee sopia esi-
merkiksi tavoitteista, työn-, vas-
tuun- ja tulonjaosta, sopimuksen 
päivittämisestä ja mahdollisesta 
maatalousyhtymän purkamisesta.

Omistajanvaihdospalvelut aut-
tavat yhtymäsopimuksen laati-
misessa. 

SUKUPOLVEN- 
VAIHDOKSET
Maatalousyritysten sukupolven-
vaihdokset ovat monen tekijän 
summa. Pohdittavana on sekä 
jatkajan ja yrityksen tulevaisuus 
että luopujien turvattu toimeen-
tulo. Tärkeää on selvittää suku-
polvenvaihdoksen mahdolliset 
verohuojennukset ja -seuraa-
mukset. Sukupolvenvaihdok-
sen suunnittelu onkin järkevää 
aloittaa hyvissä ajoin. Ota meihin 
yhteyttä, kun yrityksesi omista-
janvaihdos on ajankohtainen.  

YHTEISTYÖ 
MAHDOLLISTAA 
LIIKETOIMINNAN JA 
YKSILÖN KEHITTYMISEN 
JA KESKITTYMISEN 
YDINOSAAMISEEN.

Ella Harju-Kivistö (vas.) ja Henriikka Jaatinen palvelevat kaikissa omistajan-
vaihdosasioissa ja avustavat myös yhtymäsopimusten laatimisessa.

OMISTAJAN- 
VAIHDOS 
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Kotieläintuet vuonna 2021 C1-C2 alueella 15.4.2021 tiedon mukaan

C1 C2

Viitemääräyksiköt 1-146 164

Yli 146 menevät yksiköt 54

Viitemääräyksiköt 1-170 143

Yli 170 menevät yksiköt 46

Sika-siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki 
euroa/viitemääräyksikkö

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

Tuen ehtona on, että tilan keskimääräinen 
eläintiheys vuonna 2021 on vähintään 0,35 
ey/ha eli vuonna 2021 eläinyksiköiden suhde 
vuoden 2021 peltoalaan on vähintään 0,35 
ey. Eläinyksikkölaskentaan käyvät muutkin 
kotieläimet kuin siat ja siipikarja.

Eläin Eläinyks.

Sonnit 6-20 kk 0,6

Lehmät, muut naudat yli 2 v 1

Muut naudat 6 kk-alle 2v 0,6

Lampaat, uuhet 0,2

Vuohet, kutut 0,2

Sonnit, härät, lehmät,  
muut naudat yli 2 v

1

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

0,6

Sonnit, härät,  
muut naudat alle 6 kk

0,4

Emakot 0,5

Muut siat 0,3

Vieroitetut porsaat 0-3 kk, 
ikäluokasta 2/3

0,3

Karjut 0,3

Lampaat, uuhet 0,2

Pässit 0,2

Karitsat yli 3 kk 0,06

Vuohet, kutut 0,2

Pukit 0,2

Kilit yli 3 kk 0,06

Muu siipikarja(kalkkunat) 0,03

Muu siipikarja (hanhet,ankat 
sorsat, fasaanit)

0,03

Broilerit 0,007

Munivat kanat 0,014

Emolinnut 0,03

Emolinnut (broileri) 0,02

Emolinnut (kalkkuna) 0,05

Hevoset yli 6 kk 1

Ponit yli 6 kk 1

Luonnonhaittakorvauksen (LHK) 
ja ss-tuen ey-kertoimet

Siipikarjalla ja hevosilla kuukausittainen 
kirjanpito, joka toimitettava kuntaan 
alkuvuodesta 2022 

Pohjoisen tuen 
eläinyksikkökertoimet 2021

1)  
EU-nauta-
palkkio €/

eläin/vuosi

1) 
EU teuras-

karitsa ja  
-kilipalkkio/ 

eläin

2)

Pohjoinen 
tuki €/eläin- 

yksikkö/ 
vuosi

2) 
Pohjoinen 

tuki €/eläin- 
yksikkö/v

5)  
Pohjoinen 

tuki/eläin/
vuosi

5)  
Pohjoinen 

tuki/eläin/
vuosi

  2)  
Pohjoinen 

teuraseläin 
tuki €/eläin

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

Sonni 3) 145 651 651 391 391

Emolehmä 120 397 397 397 397  

Emolehmähieho 4) 120 397 397 238 238

Teurashieho 318

Uuhi 6) 363 369 73 74

Teuraskaritsa 7) 25

Kuttu  8) 761 780 152 156  

Teuraskili 9) 25

Maito  senttiä/kg  *) 7,3 8,0

*)  Lopullinen tuki senttiä/kg päätetään alkuvuonna 2022 ja maksetaan mahdollista ns." jälkitiliä".

1)    Vna:an asetus v. 2021 lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta 
sekä peltokasvipalkkiosta.

2)  Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavasta pohjoisesta tuesta 

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

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

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

6)   Lampaille C-alueella vain pohjoinen tuki. Ei enää uuhikiintiötä eikä pitoaikoja, mutta uuhia pitää olla keskim. 4,0 ey eli 20 
eläintä. Tukea maksetaan korkeintaan v. 2021 syntyneiden karitsoiden lukumäärää vastaavalle uuhimäärälle

7)  Maksetaan v. 2021 teurastetuista enintään 12 kk:n ja vähintään 18 kg:n teuraspainoisista karitsoista. 

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

9)  Maksetaan v. 2021 teurastetuista enintään 12 kk:n ja yli 10 kg:n teuraspainoisista kileistä

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

peruna, 
nurmet 

ym.

Ruis 

Tattari,  
maissi,  
kuitu-

pellava,  
kuitu- 

hamppu  
ym.

Rypsi,  
rapsi,  

herne +  
muut  
valk.  

kasvit

Valkuais-
kasvus-

tot  
(Viljaa alle 

50 %)

Tärkke-
lys-

peruna

Sokeri-
juurikas

Kumina 
ja muut 

siemen-
maus-

teet

Avo-
maan 

vihan- 
nekset

Moniv. 
Puutarha- 

kasvit 

Suoja-
vyöhyke- 

nurmi 
(max.  
25  %)

Luonn. 
hoito- 
pelto-
nurmi 
(max. 

5%)

Mmp 
lintu,  
riista, 

maisema, 
niitty 

(max. 15%)

Kesanto 
(max. 
25%)

Perustuki 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106

Viherryttämistuki 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

Peltokasvipalkkio 75 115 550 125

Luonnonhaittakorv., 
kasvitila 

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

Luonnonhaittakorv., 
kotieläintila

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

Ympäristökorvaus, 
rav.t.pide

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

Sokerijuurikkaan 
kans. tuki

350

Pohjoinen tuki 75 75 75 45 100 100 350

Yht., kasvitila 466 616 541 656 511 1 1 1 6 1041 612 962 612 862 512 712 412

Yht., kotieläintila 526 676 601 716 571 1176 1101 672 1022 672 922 572 772 472

Kans. Pohj. nuoren 
viljelijän tuki

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

EU:n nuoren 
viljelijän tuki

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

C2-alueen yleinen 
hehtaarituki

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Eräitä ympäristökorvauksen valinnaisia  
lohkokohtaisia toimenpiteitä 
(Toimenpiteisiin voi sisältyä maksurajoituksia)

Lietelannan sijoittaminen 40 €/ha

Org. aineksen kierrättäminen 40 €/ha

Säätösalaojitus 70 €/ha

Säätökastelu 250 €/ha

Kerääjäkasvit 100 €/ha

Talviaikainen kasvipeitteisyys 4 - 54 €/ha

Saneerauskasvit 300 €/ha

Arvio pinta-alatuista vuonna 2021 C1 ja C2-alueella Tukitasot ovat arvioita, tasot voivat tarkentua kun lopulliset alat ovat tiedossa.

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!

OSTAMME 
RYPSIA 
myos luomurypsia 

A ALAVUDEN
�.., oLJYNPURISTAMO 

Meilta suomalainen Rypsipuriste, irtona/ 700 kgsk 

(®) 11 
Ota yhteytta! Puh. 040-189 55301 Kellokorventie 1651 63300 Alavus, info@alavuden.fi,www.alavudenoljynpuristamo.fi • Kellokorventie 165
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M
aan tiivistyminen on 
sateisessa Suomessa 
merkittävä uhka. Pellon 
kasvukuntoa voi sel-

vittää kaivamalla lapiolla kuopan. 
Lapioanalyysissä selviävät maan 
mururakenne, maan tiiviys, olkien 
hajoamisnopeus ja veden läpäisyno-
peus. Myös kasvien juuret sekä lie-
rojen määrä kertovat maasta paljon.  

Lapion lisäksi maan tiivistymistä 
voi mitata penetrometrillä. Pellon 
tiiveys kertoo paljon maan kasvu-
kunnosta. Yksinkertaistettuna liian 
tiivis maa heikentää kasvien juurten 
kasvua, kasvin veden ja ravinteiden 
saantia sekä sadon muodostusta. 
Muokkauskerroksen alapuolinen 
jankko heikentää maan vesitaloutta. 
Sateen jälkeen pelto kuivuu hitaasti 
ja poudalla jankko estää juurten kas-
vua ja veden saantia. Tiivistyneessä 
maassa myös pintavirtaukset ja ra-
vinnehävikit lisääntyvät. 

Syksy on hyvää aikaa pellon 
kunnon tutkimiseen. ProAgrian 
asiantuntijat tekevät maan kas-
vukunnon arviointia sulan maan 
aikana. Maan kasvukunnon arvi-
ointi ja tarvittavien korjaavien toi-
menpiteiden suunnittelu voidaan 
toteuttaa Neuvo 2020 -palveluna.  

PELLON KASVUKUNNON parantamis-
toimenpiteet suunnitellaan loh-
kokohtaisesti. Pellon vesitalouden 
parantamiseen liittyvät toimenpi-
teet tuottavat nopeasti tulosta. Hyvin 
usein lohkon alhaiset sadot liittyvät 
pellon vesitalouteen. Vettä voi olla 
lohkolla liikaa tai vesi imeytyy sa-
laojiin liian hitaasti. Toisaalta myös 
lohkon alhainen multavuus hei-
kentää pellon vedenpidätyskykyä 
tai tiivistymät pellossa estävät juur-
ten kasvua ja kasvin vedensaantia. 
Kummassakin tapauksessa sato jää 
alhaiseksi. 

Hyvin kalkituilla mailla kasvien 
mangaanin saatavuus on turvattava. 
Erityisesti kuivana kesänä mangaa-
nin saatavuus heikkenee.  Tuotan-
topanosten hintojen ollessa korkei-
ta kannattaa viljely keskittää hyville 
lohkoille ja keskittyä heikommilla 
lohkoilla kunnostustoimenpiteisiin. 
Viljelykierron monipuolistaminen 
on osa pellon kasvukunnon kohen-
tamista. Monipuolinen viljelykierto 
myös pienentää viljelyn riskejä.

Lisätietoja ProAgria Etelä-Poh-
janmaa, jari.luokkakallio@proag-
ria.fi. Artikkeli on Pohjanmaan ra-
vinneratas -hankkeen toteuttama.

Hyväkuntoinen pelto tuottaa

Paranna peltosi 
kasvukuntoa
Sään ääri-ilmiöiden yleistyessä 
viljelyn riskit kasvavat. Pitkittyneet 
helteet edellyttävät, että pellon veden-
pidätyskyky on kunnossa ja toisaalta 
voimakkaat sateet edellyttävät, että 
pellon vedenläpäisykyky on kunnossa.

JARI  
LUOKKAKALLIO 
luomukasvin- 
tuotannon  
asiantuntija 

Jari Nyystin lohkoille tehtiin 
toimenpide-ehdotuksena syys-
viljapainotteinen viljelykierto. 

  Tilaa meiltä maan kasvukuntokäynti Neuvo-palveluna, niin selvitetään tilallesi sopivat toimenpiteet. Korkeiden lan-
noitehintojen aikaan on oiva tilaisuus maanparannuskasvien viljelylle. Nopeakasvuinen seos esimerkiksi retikoista, 
sinapeista ja hunajakukasta toimii myös hyvänä esikasvina syysviljoille, eikä se tarvitse lannoitusta. 

  Pellon kasvukuntokartoituksia tehdään roudan tuloon saakka. 

Nyystin tilalla 
satsaus maaperän 
kasvukuntoon
PARI VUOTTA sitten jurvalaisen Jari 
Nyystin luomupeltoja kierrettäessä 
ilmeni osalla lohkoista tiivistymää 15-
20 cm syvyydessä. Toimenpiteeksi 
syväjuuristen kasvien, kuten apilanur-
men viljelyä ja hanhenjalkakultivaat-
torin käyttö, joka kuohkeuttaa peltoa 
tiivistymän alapuolelta. Suosituksena 
annettiin myös kerääjäkasvien aktiivi-
nen viljely. Pitkään kevätviljalla ollei-
den peltojen multavuus oli alentunut.  

Kerääjäkasveilla napataan talteen 
pellon ravinteita ja saadaan lisää juu-
rimassaa, joka on tärkein ravinto maan 
pieneliöstölle. Maan vilkas pieneliötoi-
minta parantaa maan mururakennetta 
ja kasvattaa maan orgaanisen aineen 
määrää. Lisäksi kerääjäkasvit sitovat 
ravinteita ja suojaavat pellon pintaa 
syyssateilta. Kerääjäkasvien käyttö 
tehostaa myös rikkakasvitorjuntaa. 

Tilan hiekkaisimmilla mailla otettiin 
multavuuden nosto pitkäntähtäimen 
suunnitelmiin. Viimeisen kymmenen 
vuoden aikana kevätviljat olivat tilan 
hiekkaisilla lohkoilla epäonnistuneet. 
Toimenpide-ehdotuksena lohkoille 
suunniteltiin syysviljapainotteinen 
viljelykierto. Syyskesällä 2020 hiek-
kalohkoille kylvettiin syysrypsiä, josta 
puitiin kelpo sato heinäkuulla. Syys-
rypsi oli hyödyntänyt sulamisvesistä 
kertyneen kevätkosteuden ja syvä-
juurisena oli saanut riittävästi vettä 
myös sadonmuodostukseen. 
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Vaasantie 22, 62375 Ylihärmä
Puh. (06) 483 1600  |  www.harmankylpyla.fi

Pikkujoulut turvallisesti

Härmän Kylpylässä

Majoittuva
pikkujoulu

alk. 210 €
/2 hlö/vrk

Runsas Pikkujoulubuffet ja
Suomen parhaimmat artistit
takaavat viihtymisenne.

Katso pikkujouluohjelma:
www.harmankylpyla.fi/pikkujoulut

www.betoniluoma.com

ASKELEEN EDELLÄ RAKENTAMISESSA

MAATALOUDEN TUOTANTOTILAT JA RAKENTEET

OSAAMISTA LAKEUKSILTA, 
TILOJEN KESKELTÄ

Työskentele pellolla, metsässä tai kaupungissa 

Valtralla on ratkaisu Sinulle!
Tule tutustumaan Valtran 5-sarjaan. 

Valtralla on myös maan kattavin varaosa- ja huoltoverkosto. 

Konemyynti  
Jarmo Tynilä 040 7777 975
Jussi Laitamäki 040 1676 930
Tuomo Mattila 0400 866 697

Varaosat 
Juha Ahoketo 040 7596 095
Tero Kuisma 040 5225 487
Mikko Seilo 040 7156 835

Huolto 06 4149 299

AGCO SuOmi Oy   Lieskatie 2, Hyllykallio, Seinäjoki

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..

Ammattikirjallisuutta  
tai työhaalareita vailla? 

 Tilaa ne ProAgrian verkkokaupasta. 
 www.proagriaverkkokauppa.fi
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TERHI VÄLISALO, 
kehittämis- 
asiantuntija,  
Ruokaprovinssi- 
asiat

E
telä- ja Keski-Pohjanmaan 
naiset kipusivat samaan ve-
neeseen ja järjestimme koko 
valtakunnan naisille suunna-

tun Kekrijuhlan Seinäjoen sydämessä 
hotelli-ravintola Almassa 15.10.2021. 
Osallistujat olivat pääosin eteläpoh-
jalaisia muutamalla vahvistuksella 
sävytettynä. Facebook-liven kautta 
tapahtumaan pystyi osallistumaan 
mistäpäin maata tahansa.

 Perinteisesti Kekrillä ei ole tarkkaa 
päivämäärää vaan se on sadonkorjuun 
valmistumisen ja työvuoden päätök-
sen syksyinen juhla. Eli ensin tehdään 
työt loppuun ja sitten juhlitaan!

KANSAINVÄLINEN MAASEUDUN 
NAISTEN PÄIVÄ
Maa- ja kotitalousnaisten Kekriä vie-
tettiin kaksi viikkoa. Kokkolan Kruu-
nunvoudintalon Kekri 2.10. aloitti 
Kekrin vieton ja erilaiset tapahtumat 
niin somessa kuin eri puolilla maata 
huipentuivat tähän Seinäjoen juhlaan. 

Päivän ohjelman aloitti Maa- ja ko-
titalousnaisten Keskuksen puheenjoh-
taja Mervi Mäki-Neste toivottamalla 
kaikille hyvää kansainvälistä maa-
seudun naisten päivää. Puheessaan 
Mervi myös korosti maaseudun ja ruu-
antuottajien arvostusta tänä päivänä. 

Päivä jatkui tärkeillä aiheilla ja mo-

lempien ProAgria Keskusten puolesta 
terveiset toi Keski-Pohjanmaan johtaja 
Ritva-Liisa Nisula, joka osallistui juh-
laamme etäyhteyksin suoraan Kone- 
Agrian hulinasta Tampereelta. Äänessä 
olivat myös Maa- ja kotitalousnaisten 
Keskuksen toiminnanjohtaja Christell 
Åström sekä maaseutumaiseman ja 
luonnonhoidon kehitysjohtaja Leena 
Lahdenvesi-Korhonen sekä järjes-
töpäällikkö Helena Velin, joka myös 
edusti Keskuksen väkeä juhlassamme 
aamusta iltaan.

Vierailevaksi puhujaksi saimme At-
rialta emolehmätilojen kehityspäälli-
kön ja nurmolaisen emännän Susanna 
Vehkaojan. Susanna kertoi pihvilihan-
tuotannosta niin Atrian kuin yrittäjän 
näkökulmasta. Lopuksi saimme myös 
äänestää nimen allekirjoittaneen ni-
mikkolehmän Kirsikan ensi kevään 
vasikalle!

Elämyksiäkin mahtui tiukan asian 
rinnalle ja maittavan lähiruokalounaan 
jälkeen rentouduimme äänimaljamu-
siikkia aistiessa huopiin kääriytyneinä. 
Saattoi siinä jokunen ottaa pienet nok-
kaunetkin, mutta se oli täysin sallittua. 

Pienen rentoutushetken jälkeen 
palattiin taas tehokkaasti ohjelmaan 
ja Ruokaprovinssissa kun ollaan niin 
tutustuimme Ruokaprovinssimerkin 
taustoihin sekä Ruokaprovinssistrate-

gia2030 asioihin kehittämisasiantun-
tija Terhi Välisalon johdolla.

LIVELÄHETYS SUORAAN 
TAPAHTUMAN KESKELTÄ
Päivän ohjelma päättyi suoraan li-
velähetykseen tapahtumasta. Ruo-
ka-asiantuntijamme Asta Asunmaa 
ja Niina Vihelä kertoivat Kekriperin-
teestä ja yhdessä maisteltiin molem-
pien maakuntien herkkuja. Niinalla oli 
Keski-Pohjanmaalta mukana tietenkin 
muttia ja nahkiaisia, Astalla perinteis-
tä naurisleipää eteläpohjalaisittain.
 
NAISISSA ON VOIMAA
Juhlaillallisen avasi Paula Risikko, joka 
riensi paikalle suoraan eduskunnasta. 
Paula kertoi meille yhteisöllisyyden 
merkityksestä ja yhdessä tekemisen 
tärkeydestä. Naiset ovat perinteisesti 
olleet maaseudun kantava voima eikä 
se ole mihinkään muuttunut. Naiset 
saavat yhteistyöllään aikaiseksi mitä 
vaan. Paula on itsekin maa- ja kotita-
lousnaisten jäsen. 

KEKRINÄ EI SAA OLLA NÄLKÄ
Kansanedustajan tuli häätämään la-
valta piikatyttö, joka oli etsimässä 
pestuupaikkaa ilmeisesti Alman ra-
vintolasta. Ohjelmanumero huipentui 
itse Kekripukin saapumiseen paikalle. 
Ohjelmasta vastasi kokkolalainen Ta-
rinaPortti.

Kekrin uskomuksiin kuuluu isona 
osana se, että kenelläkään ei saa olla 
Kekrinä nälkä. Jos nälkää on, niin se 
tietää katovuotta. Tämän ohjeen mu-
kaan myös toimimme ja hyvää suo-
malaista lähiruokaa oli tarjolla sään-
nöllisin väliajoin ja riittävästi!

Mikä olisikaan ollut parempi ta-
pa viettää kansainvälistä maaseudun 
naisten päivää! 

Maa- ja kotitalous-
naisten Kekri – visiitti 
Ruokaprovinssiin

KIRSI VARILA 
toiminnanjohtaja

Puheenjohtajamme Mervi Mäki-Neste ja juhlapuhujamme Paula Risikko 
pääsivät kuvaan ihan oikean Kekripukin sekä piika Wilhelmiinan kanssa.

ETELÄ-POHJANMAAN VAHVALLE ruo-
kamaakunnalle eli Ruokaprovinssille, 
laaditaan par’aikaa kehittämisstrate-
giaa, jonka tähtäimenä on vuosi 2030. 
Useat tahot ovat jo pitkään toimineet 
Ruokaprovinssin kehittämisen eteen 
yhdessä ja erikseen. Yhteistä tulevai-
suuden tahtotilaa ei kuitenkaan ole 
selkeästi määritetty eikä sovittu niitä 
tekoja, joita kunkin tahon pitää tehdä, 
jotta yhdessä tahdottu unelmien Ruo-
kaprovinssi saavutetaan.

Meneillään olevassa kaksivuoti-
sessa työssä strategian tekemiseen 
halutaan mukaan kaikki ruoasta ja 
Etelä-Pohjanmaasta kiinnostuneet 

ihmiset. Osallistuja voi olla Ruokapro-
vinssin ammattitoimija jostakin ruoka-
ketjun osasto pellon ja pöydän välistä,  
tai kuluttaja eli sinä!

KEITÄ SINÄ KAHVIT, ME 
LEIVOMME OHJELMAN!
Joka kuukauden ensimmäinen KEKSI- 
viikko kello 14.00-14.30 etäkah-
vittelemme koko Ruokaprovinssin 
toimijoiden kesken. Puolen tunnin 
etäkahveilla on aina sama rakenne: 
ohjelman aloittaa joku ruoka-alaan 
liittyvä puhuja, jonka esityksen aihe on 
”Ruokaprovinssin menestyksen avain 
2030”. Esityksen jälkeen keskustel-

laan puhuen ja chataten. Samalla 
Ruokaprovinssin toimijat saavat ker-
toa uutisensa toisilleen diaesityksen 
kautta.  Seuraavana vuorossa 1.12.2021 
on maakuntajohtaja Asko Peltola. Lue 
lisää ja tilaa osallistumislinkki kalen-
teriisi:     www.ruokaprovinssi.fi/
ruokaprovinssikahvit

UNELMIESI 
RUOKAPROVINSSI?
Kerro meille millainen on sinun unel-
miesi Ruokaprovinssi! Verkkosivuilla 
www.ruokaprovinssi.fi/strategia on 
muutama kysymys, johon voit vastata 
pitkästi tai lyhyesti. Vuodenvaihteessa 
Ruokaprovinssi-someen ilmestyy ki-
soja, joiden kysymyksiin vastaamalla 
voit myös vaikuttaa strategiaan – ja 

tietenkin voittaa 
maistuvia pal-
kintoja. 

Uskalletaan 
unelmoida 
ja tahtoa 
herkullista 
Ruoka- 
provinssin 
tulevaisuutta! 

Unelmien Ruokaprovinssi
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JOHTO JA TUKIPALVELUT
Honkala Henri, toimitusjohtaja .............................................................040 827 7100
Talvilahti Arja, liiketoimintapäällikkö, toimitusj. sij. ........................... 0400 168 489
Toppari Juha-Matti, liiketoimintapäällikkö ........................................ 043 825 2806
Luikku Niko, liiketoimintapäällikkö ..................................................... *0400 297 245
Viljanmaa Mari, viestijä ........................................................................... 041 731 0817
Honkola Tuttu, talous- ja henkilöstöpäällikkö.................................... 040 847 4096
Öhage Marita, hankepäällikkö, hankeasiat ........................................ 040 689 1060
Djupfors Elina, viestintäsihteeri, tapahtumat  ...................................043 824 7779
Lemettinen Maija, toimistosihteeri, jäsenasiat ................................043 824 7780
Huovila Kaarina, asiantuntija, talous- ja palkkahallinto ..................050 378 1793
Ilonen Saija, asiantuntija, taloushallinto, osto- ja myyntireskontra .. 040 7035 035
Putula Hannu, IT-asiantuntija ................................................................ 040 510 5965

PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAAN PALVELUPISTEET MAAKUNNASSA:

SEINÄJOKI Huhtalantie 2 (Elinkeinotalo), ma-pe 9-15  ALAJÄRVI Kauppakatu 26, ma-ti 9-15  KAUHAVA Kauppatie 115, ma-ti 9-15  SUUPOHJA Teknologiapuisto 1, ma-pe 9-15  
TUURI Tuurintie 2, ma-ti 9-15  Muuten sopimuksen mukaan  Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@proagria.fi    www.proagria.fi/ep

Etelä-Pohjanmaa

KASVINTUOTANTOPALVELUT
Vihonen Erkki, toimialapäällikkö ........................................................ *040 678 7689
Antila Hannele, kasvintuotannon asiantuntija .................................. 041 730 3605
Hautala Elina, kasvintuotannon asiantuntija, nurmi ........................*041 730 7184
Hongisto Saila, luomukasvintuotannon asiantuntija ..................... *0400 497 516
Ikola Maria, asiantuntija, luomutarkastukset ..................................... 040 761 9770
Kananoja Arja, kasvintuotannon asiantuntija, Valtakunnallinen
huippuosaaja; nurmen kasvitaudit, nurmi, luomu ................................ *040 507 0475
Kivisaari Hannu, kasvintuotannon asiantuntija, nurmi ................... *0400  798 580
Koivusalo Päivi, kasvintuotannon asiantuntija ............................... *041 730 7186
Korpi Terhi, kasvintuotannon asiantuntija ..........................................*041  730 3288
Kotala Juho, kasvintuotannon asiantuntija nurmi, kasvustokuvaus *043 827 3581
Kuja-Luopa Juulia, kasvintuotannon asiantuntija, 
kasvi-, sika- ja siipikarjatilat ......................................................................*041 730 6001
Kyntäjä Liisa, kasvintuotannon asiantuntija ..................................... *041 731 0926 
Luokkakallio Jari, luomukasvintuotannon asiantuntija ................ *0400 297 235
Mäkelä Juha, kasvintuotannon asiantuntija ......................................*0400 267 535
Mäkinen Jari, kasvintuotannon asiantuntija ......................................*040 510 2795
Mäkipernaa Juha-Matti, kasvintuotannon asiantuntija ...............*041 730 3604
Ohriluoma Saija, kasvintuotannon asiantuntija ..............................*041 731 0507
Pennala Tuomas, kasvintuotannon asiantuntija............................ *043 826 6772
Perälä Perttu, kasvintuotannon asiantuntija ....................................*041 730 1057
Prusti Mikko, kasvintuotannon asiantuntija ......................................*041 730 7185
Siirilä Elina, luomukasvintuotannon asiantuntija .............................*041 731 0927 
Vallinhovi Sari, kasvintuotannon  erityisasiantuntija, nurmi ........... *0400  764 217

YHTEYSTIEDOT

JOHTAMINEN, TALOUS- JA TILIPALVELUT 
Ala-Luukko Kaija, toimialapäällikkö .......................................................040 832 3521

JOHTAMISPALVELUT 
Morri Sari, asiantuntija, henkilöstöjohtaminen ...................................... 043 826 8643
Pajula Timo, asiantuntija, johtaminen, talous ...................................... 040 503 2650

OMISTAJANVAIHDOSPALVELUT
Kuja-Lipasti Olavi, erityisasiantuntija, 
yhtiöittäminen, omistajanvaihdokset, verotus  .................................... 040 127 2420
Harju-Kivistö Ella, omistajanvaihdosasiantuntija, yhtiöittäminen ... 043 825 6323
Jaatinen Henriikka, omistajanvaihdosasiantuntija .......................... 043 826 9463

TALOUSPALVELUT
Lämpsä Jarmo, talousasiantuntija ....................................................... 0401263481
Mäenpää Mika, talousasiantuntija ....................................................... 040 528 7922
Pietilä Mirva, talousasiantuntija ............................................................ 043 825 0524
Viitasalo Marjut,talousasiantuntija,  nauta- ja lammastilat ............ 040 353 0227
Riihikangas Erkki, erityisasiantuntija, talous, maitotilat ................. 0400 160 041
Dahlvik Mikael, talousasiantuntija ....................................................... 0417309064

TILIPALVELUT
Akkala Pauliina, tilipalveluasiantuntija, Seinäjoki ............................. 041 731 3328
Autio Kaija, tilipalveluasiantuntija, Kauhava ....................................... 040 139 5597 
Hämäläinen Marianne, tilipalveluasiantuntija, Alajärvi ................. 041 730 7808
Lehtinen Erja, tilipalveluasiantuntija, Kauhajoki ................................ 043 827 2341
Luoma Marjut, tilipalveluasiantuntija, Kauhava ................................ 0417307809
Palo Iida-Mari, tilipalveluasiantuntija, Seinäjoki ................................ 041 730 1280
Puska Sami, tilipalveluasiantuntija, kannattavuuskirjanpito, 
Seinäjoki ........................................................................................................ 041 730 1684
Yli-Hukkala Seija, tilipalveluasiantuntija, Seinäjoki ......................... 040 580 2258

MAA- JA KOTITALOUSNAISET
Varila Kirsi, toiminnanjohtaja ..................................................................... 0401964434
Välisalo Terhi, kehittämisasiantuntija, Ruokaprovinssi ................... 0400 463 129
Asunmaa Asta, erityisasiantuntija, ruoka, kotitalous ...................... 040 592 9226
Turpeinen Marika, maisemasuunnittelija .......................................... 043 825 2410

KOTIELÄINTUOTANTOPALVELUT
Soisalo Tiina, toimialapäällikkö .................................................................040  502 5590
Alanco-Ollqvist Milla, erityisasiantuntija,
lammas- ja vuohituotanto ......................................................................... 040 706 0558
Jokiniemi Silja, kotieläintuotannon asiantuntija, 
lammas- ja vuohituotanto .........................................................................040 775 2060
Kolppanen Miina-Maria, kotieläintuotannon asiantuntija........... 041 731 4626 
Kuiri Sini, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat  .........................043 827 3580
Kujala Arja, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat  .................... 040  759 8618
Kytölä Katriina, kotieläintuotannon asiantuntija, hankkeet ..............041 731 3772
Kytölä Meri, tekninen asiantuntija, maitotilat ..................................... 041 730 6697
Mattila-Löppönen Kirsi, kotieläintuotannon asiantuntija, 
maitotilat  ......................................................................................................*040 594 5745
Mäntyharju Johanna, erityisasiantuntija, luomu, teknologia ........ *040 512 1901
Paalijärvi Sofia, kotieläintuotannon asiantuntija.................................. 041 731 4627
Paloneva Päivi, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat ...........043 825 6327
Peltonen Tiina, kotieläintuotannon asiantuntija, luomu, hankkeet ... 044 481 1309
Perasto Seija, terveydenhuoltoeläinlääkäri ..........................................043 824 8030
Ruotsalainen Anne-Mari, kotieläintuotannon asiantuntija, 
maitotilat ........................................................................................................ 041 730 7183
Sillanpää Sini, kotieläintuotannon asiantuntija, 
lammas- ja vuohituotanto ........................................................................*043 825 0526
Tanner-Koopmans Urpu, kotieläintuotannon asiantuntija, 
lihanauta- ja emolehmätuotanto, luomu ............................................. *040 184 8166
Tarsia Essi, luomukotieläintuotannon asiantuntija ........................... *043 826 6769
Tiinanen Elina, asiantuntija, kotieläinrakennukset ...........................040 560 9038
Viitanen Emmi-Leena, kotieläintuotannon asiantuntija, hankkeet ..041 730 7182
Yli-Rahnasto Auli, kotieläintuotannon asiantuntija,  
maitotilat, luomu ............................................................................................. *040 526 2467

* Meihin voit olla yhteyksissä EU-tukipapereiden täytössä. 
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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.

ENNAKKOMYYNTI 2022

UUTUUS!UUTUUS!
Uusiin tukiehtoihin soveltuva
huipputehokas 6,4 m leveä 

29.900 €29.900 €  
Huom! Kuvan kone sisältää lisävarusteita.

alv 0 %

www.tumeagri.fi

Tarjoukset voimassa 31.12.2021 saakka.

15.900 €15.900 €  
alv 0 %

Perttu Koivuharju
040 544 8025

perttu.koivuharju
@tumeagri.fi

Jorma Lähetkangas
044 581 6135

jorma.lahetkangas
@tumeagri.fi

Pekka Kaartinen
040 450 6482

pekka.kaartinen
@tumeagri.fi

OTA YHTEYTTÄ LÄHIMPÄÄN TUME-MYYJÄÄSI:

Tume-rahoituksella koroton maksuaika vuoden 2022 loppuun saakka.

Maatalousyrittäjä,
mitä taloudellesi tapahtuu,

jos sairastut tai sinulle
sattuu tapaturma?

lahitapiola.fi/maatilayrittajanturva

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


