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AJANKOHTAISTA
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Ripulointia - sama tauti vasikalla ja hoitajalla voi 
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Huippuosaaja Anne Anttila keskittyy ruokintaan
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Vieraita Pohjois-Koreasta

MAA- JA KOTITALOUSNAISET
Vuoden 2018 maisematekokilpailu

Otsikko kertoo, kuinka maatalouden neuvontaorganisaation henkilö-
kunnan kehityspolku on edennyt. Takana on 155 vuotta Vaasan läänin 
maanviljelysseuran perustamisesta aina nykyisen kaltaiseen ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan muodostumiseen.

ASIAKKAAMME, MAATILAT, OVAT MUUTTUNEET tänä aikana jopa enemmän kuin 
ProAgria. Valtaosa maatiloista on edelleen toimintamuodoltaan perheviljelmiä, mutta 
jatkuvasti suureneva osa on yhtiömuotoisia, yritysmäisesti toimivia maatalousyrityksiä.  
Parhaimmillaan toimimme nykyään asiakkaidemme sparraajina ja keskustelukump-
paneina. Tarjolla olevaa tietoa on netti pullollaan. Kaikki keinot eivät toimi kaikkialla. 
Sen vuoksi asiakkaat haluavat käydä keskustelua erilaisista tuotantomenetelmistä 
ja –tavoista ja niiden soveltamisesta omalle tilalle.

TIEDON VALTAVA MÄÄRÄ ON  saanut aikaan sen, että asiantuntijamme pystyvät 
pitämään itsensä ajan tasalla enää entistä kapeammasta sektorista. Asiantuntemus 
siis kapenee, mutta syvenee. Sen vuoksi aktiivisilla, kehittävillä tiloilla on ympärillään 
asiantuntijatiimit. Palveluja ei tietenkään tehdä tiimissä, mutta eri alojen osaajat ovat 
tietoisia asiakkaan tilanteesta ja siitä mitä kollegat asiakkaan kanssa ovat tehneet.

PALVELUKSESSAMME ON LÄHES 90 eri alan asiantuntijaa. On kysymys sitten esimer-
kiksi kasvintuotannosta, kirjanpidosta, kotieläintuotannosta, maisemasuunnittelusta, 
salaojituksesta, taloussuunnittelusta tai yhtiöittämisestä niin ProAgria Etelä-Pohja-
maasta löytyy tarvittavaa asiantuntemusta. Monipuolisuus on vahvuutemme. Siihen 
eivät monet organisaatiot Suomessa pysty. Me olemme olemassa teitä, jäseniämme 
ja asiakkaitamme, varten!

HAASTAVIEN VUOSIEN JÄLKEEN  investointirintamalla vaikuttaa olevan hieman 
piristymisen merkkejä. Investointitukia on budjetissa tälle vuodelle sama määrä kuin 
viime vuonnakin. Vuoden ensimmäinen investointitukihaku on jo takana. Kolme on 
vielä edessä. Kauttamme meni lukuisa määrä hakemuksia ensimmäiseen hakuun. 
Jos suunnitelmissasi on iso tai pieni investointi, niin asiantuntijoihimme kannattaa 
olla yhteydessä hyvissä ajoin, että tarvittavat suunnitelmat ja hakemukset saadaan 
tehtyä ajoissa ja kiireettä.

Menestyksekästä vuotta!

Neuvoja – 
Asiantuntija – Sparraaja

PROAGRIA ETELÄ -POHJANMAAN EDUSTAJISTO 2013-2017 piti 
joulukuussa viimeisen kokouksensa. Edustajiston kokouksessa 
valittiin uusia hallituksen jäseniä erovuoroisten tilalle. Pitkäai-
kainen hallituksen puheenjohtaja Merja Keisala jätti paikkansa. 
Hänen tilalleen hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2018-
2019 valittiin luomumaitoyrittäjä Maarit Noppa Ilmajoelta. 
Keisala valittiin kuitenkin jatkamaan työtään ProAgria Etelä-
Pohjanmaan hallituksen varsinaisena jäsenenä. Lisäksi hallituk-
seen valittiin jatkoon uudelle kolmivuotiskaudelle 2018-2020 
Juha Kantola Soinista ja Anssi Muilu Lapualta.

EDUSTAJISTON KOKOUKSESSA palkittiin Etelä-Pohjanmaan 
Maanviljelysseuran säätiön tunnustuspalkinnoin Yle Pohjan-
maan toimitus, naudanlihatuottaja Antero Ristimäki Seinäjoel-
ta sekä ProAgria Etelä-Pohjanmaan palkkahallinnon asiantun-
tija Kaarina Huovila. Uusi, juuri valittu, edustajisto vuosille 
2018-2021 kokoontuu ensimmäisen kerran keväällä 2018. Uu-
det valitut edustajat on listattu sivulla 6.

PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAA
SAI UUDEN PUHEENJOHTAJAN

Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuran säätiön tunnustuspal-
kinnot ojennettiin joulukuussa Yle Pohjanmaan toimitukselle, 
naudanlihatuottaja Antero Ristimäelle Seinäjoelta sekä 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan palkkahallinnon asiantuntija 
Kaarina Huovilalle.

HALLITUKSEN KOKOONPANO vuonna 2018 on seuraava (sulkeis-
sa varajäsen): pj Maarit Noppa, Merja Keisala (Anne Ojala), 
Päivi Hyppönen (Jukka Nuuja), Anssi Muilu (Juha Hakomä-
ki), Pekka Paavola (Rami Viita-Aho), Juha Kantola (Henna 
Turja), Jarkko Kaleva (Marjo Erlands) ja Henri Honkala (Arja 
Talvilahti). 

PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAAN 
HALLITUS 2018
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On mukavaa huomata elävänsä elämää, 
josta tykkää ja johon on tyytyväinen. On 
perhe, ystäviä, on maailman paras työ ja 

maailman puhtainta ruokaa pöydässä. Vaakaku-
pissa toisella puolella keikkuu kiire, haasteellinen 
talous, lompsa voi olla välillä aika köykäänen. Sit-
ten on valtava byrokratia, joka kuluttaa hirveästi 
energiaa. Meitä viljelijöitä, yrittäjiä ja  tuottajia on 
monenlaisia. Toiset tykkäävät tehdä paperityönsä 
itse, osa tekee käytännön töitä ja muistiinpanojen 
tekeminen ei kiinnosta pätkääkään. 

OLEMME TILALLAMME KÄYTTÄNEET koko uramme 
ajan ProAgrian asiantuntijoiden palveluita koko 
ajan enenevässä määrin (yli 25 vuotta). Tavoitteet 
ja tarpeet ovat muuttuneet vuosien kuluessa. Ar-
vostan puolueetonta organisaatiota ja asiantunti-
joita, jotka tietävät ja tuntevat meidät ja tilamme. 
En ole koskaan keksinyt, miksi en käyttäisi oman 
talon osaamista. Tavoite on yhteinen, asiakkaan 
etu (vai pitäisikö käyttää sanaa omistajan etu).

TÄMÄ VUOSI ALKOI eläinten hyvinvointikorvauk-
sen haulla. Neuvo 2020 -palvelun avulla päivitettiin 
omat muistikuvat ajantasalle, mihin ehk:ssa oikein 
sitoudutaan ja onko kaikki asiat varmasti kunnossa 
navetassa. Luotan myös siihen, että lähiaikoina tulee 
puhelu tai viesti, että olisi aika tehdä viljelysuunni-
telma. (Kylvösiemenet on kyllä jo ostettuna, muuten 
voi jäädä kylvöt haaveeksi.) Tukihaku, lohkokortit, 
tuotosseuranta, yhtiöittämisselvitys, salaojasuunni-
telmat, talouslaskelmat, luomun varastokirjanpito, 
ruokintasuunnitelmat, tilipalvelut, Mama-hankkeen 
opintomatka Saksaan ja paljon muuta... uskomat-
toman paljon palveluita samojen seinien sisältä 
kohtuulliseen hintaan. Ja mun lempparilause on-
kin: ”Saa nukkua yönsä rauhallisin mielin, kun ul
koistaa työt ammattilaisille, jotka osaavat asiansa 
ja pysyvät ajan tasalla säännöistä ja muutoksista.”

KUN KIRJOITAN TÄTÄ, eletään tammikuun loppua. 
Välillä lunta tulee taivaan täydeltä, toisinaan tiet 
ovat peilikirkkaat ja liukkaat. Yleisiä teitä pitää itse 
hiekoittaa, jos haluaa saada maitoauton pihaansa 

asti. Tästä tulee mieleen ajatus; miksei kaikkien tar-
vitse tehdä työtään... Luotsaamme mieheni kanssa 
luomumaitotilaa Ilmajoen Nopankylässä. Kaksin 
emme ehtisi ja jaksaisi kaikkia töitämme tehdä. 
Onneksi olemme saaneet luotettavia työntekijöitä. 
He mahdollistavat sen, että ehtii harrastaa muutakin 
kuin navettaa, mm. ProAgrian luottamustoimia. Talo 
on tuttu monelta kantilta. Vuosituhannen vaihteessa 
olen työskennellyt maitotilaneuvojana. Joitakin vuo-
sia olin mukana edustajistossa, puheenjohtajanakin. 
Nyt olen saanut aloittaa vuoden alussa hallituksen 
puheenjohtajana. Toivon teiltä muilta ammattitove-
reilta yhteydenottoja, jos jokin kaihertaa mieltänne, 
sekä hyvässä että pahassa. Mieluummin ottaisin vas-
taan positiiviset yhteydenotot, mutta ehkä kestän ne 
negatiivisetkin. 

AJANKOHTAISTA

Hallituksen puheenjohtajalta:  TYYTYVÄINEN NAINEN

Mietitkö esimerkiksi investointia, su-
kupolvenvaihdosta tai yhtiöittämistä? 
Kaipaatko uusia näkymiä tilasi tulevai-
suuteen? Uusi Neuvo 2020 maatilojen 
nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn 
parantaminen -osio voisi olla tilallesi 
vaihtoehto uuden pohdintaan. 

Kysy lisää asiantuntijoiltamme.

www.pohjanmaanpeltopaiva.fi

Seuraa tapahtumaa myös Twitterissä 
ja Facebookissa.

Leanista on hyötyä jokaiselle. Se on 
pieniä asioita arjessa, joita muuttamalla 
saadaan työtä ja kuluja vähennettyä ja 
tulosta parannettua. Lean parantaa työn 
mielekkyyttä ja ottaa työntekijät parem-
min mukaan yrityksen kehittämiseen.

Kirja myynnissä ProAgrian 
verkkokaupassa.

Kirjauutuus:

TUNNETKO JO LEAN:IN?
UUSIA NÄKYMIÄ 
EDESSÄ(KÖ)

Merkkaa jo kalenteriin: 

POHJANMAAN 
PELTOPÄIVÄ 26.7.2018 
YLISTAROSSA

MAARIT NOPPA

ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
hallituksen puheenjohtaja

1 

suomalaisella  
maatilalla

VÄHEMMÄN  ON ENEMMÄN

LEAN
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AJANKOHTAISTA

ProAgria Etelä-Pohjanmaan maatilajäsenyys kannattaa myös vuonna 2018. 

KAUAN ODOTETTU VALTAKUNNALLINEN 

kaikki ProAgrian ja Maa- ja kotitalous-
naisten jäsenjärjestöt huomaansa ottava 
Sense-jäsenrekisteri on valmis. Se on ilmainen 
jäsenjärjestöillemme ja on käyttöön otetta-
vissa heti parin tunnin koulutuksen jälkeen.

JÄSENREKISTERI ON KÄTEVÄ monel-
la tapaa. Sen avulla on helppo täyttää 
toukokuussa voimaan tulevan henkilö-
rekisterilain velvoitteet. Rekisterin kautta 
myös yhdistyksen viestintä ja jäsenlaskutus 
helpottuvat. Sense on käytettävissä tieto-
koneella tavallisen netitiselaimen kautta 
ilman mitään lisäohjelmia.

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖÖNOTOSSA 
suurin työ on naputella jäsenet tietoineen 

rekisteriin. Sen jälkeen uusien ja poistuvien 
jäsenten tietojen hallinnointi sekä tehtä-
vien muuttaminen käy käden käänteessä, 
kertoo Terhi Jaskari, joka myös kouluttaa 
jäsenrekisterin käytön eteläpohjalaisille.

KOULUTUKSIA PIDÄMME  seutukunta-
keskuksissa kevään aikana seuraavasti:
TI 6 .3.  klo 18.00-19.30  
Isonkyrön lukio, Kyrööntie 15.
KE 7.3.  klo 18.00-19.30  
Kauhajoen ”kauppis”, Prännärintie 17.
LA 10.3.  klo 10.00-11.30.  
Alavuden lukio, Kirkkotie 12.
TI 13.3.  klo 18.00-19.30.  
Kauhavan lukio, Kauppatie 109.
KE 14.3.  klo 18.00-19.30  
Alajärven lukio, Kaupintie 7.

LA 17.3. klo 10.00-11.30 Seinäjoki, 
Pruukin yhtenäiskoulu, Törnäväntie 26
WEBINAARI-KERTAUS netissä ke 28.3.  
klo 18.30-20.30. Nauhoite.
ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN viimeis-
tään edellisenä päivänä kello 10.00 men-
nessä: koulutus.ep@proagria.fi.

KAIKKIEN JÄRJESTÖJEMME TULEE  ot-
taa jäsenterkisteri käyttöön vappuun 2018 
mennessä, sillä henkilörekisterilaki tulee 
voimaan toukokuussa. Suosittelemme, 
että kustakin järjestöstä tulisi paikalle 
kaksi henkilöä, jotta jäsenrekisterillä olisi 
yhdistyksessänne heti alusta alkaen sekä 
käyttäjä että varakäyttäjä. Tervetuloa!

Y ritys/maatilajäsenenä saat 
palveluistamme 5 % alen-
nuksen. Kolmesti vuo-
dessa Posti kantaa laatik-

koon itua-jäsenasiakaslehtemme. 
Kuukausittain saat sähköpostiisi 
uutiskirjeemme. Maatilajäsenellä 
on myös äänioikeus edustajiston 
vaaleissa. Edustajisto käyttää ylin-
tä päätäntävaltaamme ja valitsee 
keskuudestaan vuosittain hallituk-
seemme jäseniä.

OHESSA ON LUETELTUNA  vuoden 
2018 jäsenedut. Saat ne kotiisi pi-
an jäsenlaskun kera. Jäsenmaksu 

vuonna 2018 on maatilajäseneltä 80 
euroa ja henkilöjäseneltä 25 euroa.  
 
JOS ET OLE VIELÄ JÄSEN, voit liittyä 
jäseneksi lähettämällä postia maija.
lemettinen@proagria.fi. Voit myös 
liittyä henkilöjäseneksi. Henkilöjä-
sen saa myös itua-lehdet ja uutis-
kirjeet, mutta ei muita alla olevia 
etuja. 

Maatilajäsenille rahanarvoisia etuja

MERVI MÄKI -NESTE on valittu 
Maa- ja kotitalousnaisten kes-
kus ry:n hallituksen puheen-
johtajaksi seuraavaksi kaksi-
vuotiskaudeksi. Hän seuraa 
tehtävässään Maija Silvennois-
ta. Mervi Mäki-Neste toimii 
myös Etelä-Pohjanmaan maa- ja 
kotitalousnaisten johtokunnan 
puheenjohtajana. Hän työsken-
telee Keskustanaisten pääsih-
teerinä osittain Helsingissä ja 
osittain kotoa käsin Alavuden 
Sapsalammilta. 

MERVI
MÄKI-NESTE 
NAISTEN PUHEEN-
JOHTAJAKSI

PROAGRIAN NIMITYSUUTISET

JUHA -MATTI TOPPARI
palvelupäällikkö kasvi-, sika- ja siipi-
karjatilat. Toppari on työskennellyt 
aiemmin ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
myyntipäällikkönä.

ERJA LEHTINEN
asiantuntija, tilipalvelut, Suupohja

JUSSI MÄNTYSALO
luomukasvintuotannon asiantuntija

JÄSENJÄRJESTÖMME OHOI! UUSI JÄSENREKISTERI ON VALMIS

TERHI JASKARI

toiminnanjohtaja

MIIA LENKKERI-TAMMINEN

viestintäpäällikkö

VUODEN 2018 JÄSENEDUT MAATILAJÄSENILLE
• PROAGRIA ETELÄ -POHJANMAA : 

5 % alennus palveluista*, 
asiakaslehti, uutiskirje

• HOTELLI -RAVINTOLA ALMA : 
kuponkietuna kaksi a la carte-
annosta yhden hinnalla

• LAPUAN KANKURIT:  
10 % alennus verkkokaupasta 
koko vuoden ajan

• RAVINTOLA TRAHTEERI : 
kuponki etu lähiruokalounaasta

• SEILAB : 10 % alennus  
viljavuusanalyyseistä

• SEINÄJOEN PIKA -PESU :  

10 % alennus verkkokaupasta 
koko vuoden ajan

• TAITO ETELÄ -POHJANMAA : 

kuponkietu Taitopaja-osallistu-
misesta ja tuote-etuja 
*(Max 1000 €/palvelu/kertalas
kutus. Alennus ei koske seuraa
via tuotteita: tilakäyntimaksut, 
EVIRA:n tarkastukset, hanke
osallistumismaksut, koulutukset 
ja ruiskujen testaukset sekä ali
hankintana teetettävät palvelut). 
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VAALIT

P roAgria Etelä-Pohjanmaa 
ry:n edustajiston vaali 
käytiin postiäänestyksenä 
20.11.-4.12.2017. Edusta-

jisto on ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
korkein päättävä toimielin. Edusta-
jistossa on 40 jäsentä. Uusi edusta-
jisto valittiin vuosiksi 2018-2021. 
Vaalien ääniharavaksi nousi 4H-
toiminnanjohtaja ja agrologi Suvi 

Rantala Kauhavalta. Äänestyspro-
sentti oli peräti 43,8 %.

– Olemme äänestysprosenttiin hy-
vin tyytyväisiä, kommentoi toimi-
tusjohtaja Henri Honkala.

Äänestysalueina olivat Järvialue, 
Kauhava, Kyrönmaa, Seinäjoen 
seutu ja Suupohja. Äänestysalueet 

takaavat sen, että koko ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan toiminta-alue on 
edustettuna edustajistossa. ProAgria 
Etelä-Pohjanmaa on viljelijöiden ja 
maaseutuyrittäjien tarpeisiin vastaa-
va asiantuntijaorganisaatio. 

SUUPOHJAN VARSINAISET EDUSTAJAT KOTIKUNTA  VARAEDUSTAJAT KOTIKUNTA

Sakari Anu Maitotilan emäntä Isojoki Köykkä Raila Kauhajoki

Rintakomsi Matti Maanviljelijä Teuva Peltoniemi Timo Teuva

Ojala Asko Maatalousyrittäjä Kauhajoki Yli-Korhonen Jarmo Kauhajoki

Luopa Juhani Maanviljelijä Teuva Köykkä Raila Kauhajoki

Pääkkönen Pirkko Maidontuottaja Kauhajoki Ranta Niko Kauhajoki

Mäki-Uuro Ville Maatalousyrittäjä Kauhajoki Tervahartiala Sanna Kauhajoki

Holma Sabine Maitotilan emäntä Teuva Peltoniemi Timo Teuva

KAUHAVAN VARSINAISET EDUSTAJAT KOTIKUNTA VARAEDUSTAJAT KOTIKUNTA

Rantala Suvi Agrologi, 4H-toiminnanjohtaja Kauhava Hautamäki Jarmo Kauhava

Hanhimäki Jorma Maanviljelijä Kauhava Tapio Jaakko Ilmajoki

Erkkilä Leena Emäntä Kauhava Hautamäki Jarmo Kauhava

Pellinen Esko Maanviljelijä Kauhava Puska Sami Seinäjoki

Korkiatupa Tuula Maanviljelijä Kauhava Kaidesoja Sari Lapua

SEINÄJOEN SEUDUN VARSINAISET EDUSTAJAT KOTIKUNTA VARAEDUSTAJAT KOTIKUNTA

Istolahti Päivi Maidontuottaja Seinäjoki Puska Sami Seinäjoki

Savunen Sanna Maatalousyrittäjä, emäntä Ilmajoki Kujala Elina Kurikka

Kontola Jussi Maatalousyrittäjä, agrologi Lapua Kaidesoja Sari Lapua

Kytölä Kai Maatalousyrittäjä Kurikka Heikkilä Jaana Kurikka

Pitkäranta Juhani Maatalousyrittäjä Seinäjoki Kankaanpää Tero Seinäjoki

Yli-Hannuksela Lauri Maanviljelijä, agrologi Ilmajoki Tapio Jaakko Ilmajoki

Markkila Esko Maanviljelijä Kurikka Kulmala Teemu Kurikka

Rajamäki Hannu Maatalousyrittäjä Seinäjoki Palomäki Ossi Ilmajoki

Ulvinen Ilpo Maatalousyrittäjä Lapua Erkkilä Marja-Liisa Lapua

Marttila Saara Maanviljelijä Kurikka Koivisto Heikki Kurikka

Puska Tiina Maanviljelijä, pääkäyttäjä Ilmajoki Yrjänäinen Minna Ilmajoki

Hantula Outi Maatalousyrittäjä Seinäjoki Väli-Kohtamäki Kari Kurikka

Halkosaari Tuomo Maanviljelijä Ilmajoki Nikkola Esko Ilmajoki

Torniainen Lotta Maatalousyrittäjä Lapua Isoluoma Matti Lapua

Kurikka-Oja Vesa Maatalousyrittäjä Kurikka Ilvessaari Merja Kurikka

Ylinen Hannu Maatalousyrittäjä Seinäjoki Metsäranta Juha Kurikka

Ristiluoma Leena Emäntä Kurikka Männikkö Sami Kurikka

JÄRVIALUEEN VARSINAISET EDUSTAJAT KOTIKUNTA VARAEDUSTAJAT KOTIKUNTA

Ahde Liisa Maatalousyrittäjä Lappajärvi Harju Timo Alavus

Haarala Vesa Maatalousyrittäjä Ähtäri Mäki-Neste Mervi Alavus

Pajala Ville Maanviljelijä Alajärvi Anttikoski Tuomas Evijärvi

Leikkari Pasi Agrologi Alajärvi Niemenaho Kirsi Soini

Sironen Matti A. Maanviljelijä Evijärvi Saarinen Johanna Soini

Vuoriluoma Ari Agrologi Alavus Harju Timo Alavus

Kyrönlahti Maija Maitotilayrittäjä Vimpeli Mäki-Neste Mervi Alavus

Mäyry Esa Maatalousyrittäjä Kuortane Anttikoski Tuomas Evijärvi

KYRÖNMAAN VARSINAISET EDUSTAJAT VARAEDUSTAJAT KOTIKUNTA

Knuuttila Jussi Maanviljelijä Laihia Kankaanpää Juha Laihia

Ikola Timo Maatalousyrittäjä Isokyrö Hissa Kati Isokyrö

Hakala Anne Yrittäjä Vaasa Mäenpää Pekka Isokyrö

HENKILÖKUNNAN VARSINAISET EDUSTAJAT KOTIKUNTA VARAEDUSTAJAT KOTIKUNTA

Vihonen Erkki Luomuasiantuntija Seinäjoki Asunmaa Riikka Kauhajoki

Kananoja Arja Asiantuntija, kasvintuotanto Kurikka Kallioniemi Satu Seinäjoki

UUSI EDUSTAJISTO ON VALITTU

TERHI JASKARI

toiminnanjohtaja
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OMISTAJANVAIHDOKSET

KULUVANA VUONNA ON viimeinen 
mah dollisuus hakeutua luopumistu-
elle. Aloitustuki ja verotuksen huojen-
nukset sukupolvenvaihdoksissa jatku-
vat ennallaan.

PÄÄTÖKSEN LUOPUMISTUESTA VOI 
hakea 58 vuotta täyttänyt viljelijä, 
joka täyttää vaaditut ehdot. Luopu-
misen voi toteuttaa myymällä maa-
tilan alle 40-vuotiaalle jatkajalle tai 
pellot lisämaiksi jo aloittaneelle lähi-
sukulaiselle. 

JATKAJALTA EDELLYTETÄÄN  ikära-
jan ohella maatalouden koulutusta 
ja riittävän yrittäjätulon saavuttamis-
ta tilalta. Yrittäjätulo on osoitettava 
liiketoimintasuunnitelmalla. 

VUODEN LOPPUUN AIKAA
Luopumistuelle siirryttäessä maatila 
on myytävä jatkajalle tämän vuoden 
loppuun mennessä. Ennakkopäätöstä 
luopumistuesta voi hakea kaksi vuotta 
ennen ikärajan täyttymistä. Näin vii-
meiset luopumistuelle pääsevät ovat 
vuonna 1960 syntyneitä. Uinuvan 
lutu-oikeuden voi saada hakuhetkellä 
viisi vuotta nuorempi puoliso eli vii-
meistään vuonna 1963 syntyneet.

LUOPUMISTUEN PÄÄTTYESSÄ  vil-
jelijöiden eläkevaihtoehdoiksi jäävät 
osittainen varhennettu vanhuuseläke, 
jonka voi saada 61-vuotiaana sekä 
normaali myel-työeläke, jonka saa 
vanhuuseläkeiän täyttyessä.

HUOJENNUKSET ENNALLAAN
Verotuksessa olevat spv-huojennuk-
set jatkuvat ennallaan. Maatilan 
ostajalla on mahdollisuus lahjavero-
huojennukseen, jos maatila luovu-
tetaan lahjana tai lahjanluonteisella 
kaupalla. Myyjillä on puolestaan 
edellytykset luovutusvoittoverova-
pauteen, mikäli lähisukulaiselle myy-
tävä maapohja on omistettu yli 10 
vuotta. 

NUOREN VILJELIJÄN ALOITUSTUEN 
ehdot säilyvät ennallaan kuluvan ra-
hoituskauden loppuun saakka. Aloi-
tustukeen sisältyy myös kiinteistökau-
pan varainsiirtoverovapaus. 

OLAVI KUJA -LIPASTI

erityisasiantuntija,  
omistajanvaihdokset 

yhtiöittäminen, verotus

P ysyvä lakimuutos, jolla va-
rainsiirtovero maatilojen 
toimintamuodon muutok-
sista poistettiin, astui voi-

maan vuoden alussa. Veron poisto 
helpottaa huomattavasti maatilan 
järkevän toimintamuodon valintaa.

Yhtiöittämisissä toinen paljon kes-
kustelua aiheuttanut aihe on lahjan-
luonteisella kaupalla ostetun maati-
lan hankintamenon määräytyminen. 
Laskentasääntö muuttui viime vuo-
den alussa voimaan tulleen tulovero-
lain 47 § muutoksen myötä.

HANKINTAMENO MUUTTUI

Aiemmin lahjana saadun omaisuu-
den hankintameno määräytyi lahjoi-
tushetken käyvän arvon mukaan. La-
kimuutoksen jälkeen hankintameno 
määräytyy sen arvon mukaan, jonka 
perusteella lahjavero on määrätty. Tä-
mä niin sanottu spv-arvo on vain mur-
to-osa omaisuuden käyvästä arvosta.

LAHJALUONTEINEN KAUPPA

Lahjanluonteisessa kaupassa lahja-
osuuden lisäksi maksetaan jonkin ver-
ran kauppahintaa. Tällaisen kaupan 
hankintameno koostuu vastikkeen 
osalta kauppahinnasta ja lahjan osal-
ta spv-arvosta. Lahjanluonteisessa 

kaupassa hankintameno muodostuu 
selvästi korkeammaksi kuin puhtaan 
lahjan kyseessä ollessa. Valtaosa maa-
tilojen sukupolvenvaihdoksista teh-
dään lahjanluonteisina. 

SIIRTOARVO

Omaisuuden hankintameno määrit-
tää pellon ja metsän siirtoarvon osa-
keyhtiöön. Siirtoarvolla on merkitys-
tä oman pääoman muodostumiseen 
perustettavassa osakeyhtiössä. Tämä 
taas vaikuttaa mahdollisuuteen nos-
taa osinkoa yhtiöstä. Mikäli oma pää-
oma jää negatiiviseksi, voi tämä olla 
esteenä maatilan yhtiöittämiselle.

Maatilan yhtiöittämistä valmistel-
taessa on aina välttämätöntä hakea 
ennakkoratkaisua verottajalta. Näin 
varmistutaan siirtoarvon oikeasta 
määrittelystä sekä edellytyksistä va-
rainsiirtoverovapauteen. 

Yhtiöittämiseen muutoksia
Varainsiirtovero poistui, 
siirtoarvon laskenta kiristyi

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

Tieteestä TIETOA

1000 siemenen paino ILMAISEKSI 
itävyystutkimuksen yhteydessä keväällä 2018!

Viljojen DON- ja valkuaisanalyysit meiltä!

Löytyykö pannuhuoneestasi 
unohtuneita maanäytteitä? 
- Lähetä meille analysoitavaksi!

Uudistuneet kotisivut 
osoitteessa www.hortilab.fi

UUTUUS!

HUOM!

Katso pätevyysalue www.finas.fi

Maatilan yhtiöittäminen muuttui edullisemmaksi, 
kun varainsiirtovero poistettiin. Omaisuuden 
siirtoarvon laskentaan on myös tullut muutoksia.

OLAVI KUJA -LIPASTI

erityisasiantuntija, omistajanvaihdokset 
yhtiöittäminen, verotus

LUTU PÄÄTTYY, SPV JATKUU

OTA YHTEYTTÄ:
www.aluetaito.fi
0408383281

 POHJATUTKIMUKSET
 MAANRAKENNUSTÖIDEN

SUUNNITTELU
 VIHERSUUNNITTELU
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Maatiloilla on takanaan taas 
taloudellisesti haastava 
vuosi. Satoa jäi korjaamat-

ta ja myös laatutappioita on esiin-
tynyt. Kuivauskustannukset ovat 
olleet jopa kolminkertaisia nor-
maalivuoteen nähden. Tuottajahin-
nat eivät ole edelleenkään tuotan-
tokustannuksia vastaavalla tasolla. 
Monilla tiloilla mietitäänkin sitä, 
miten jatkossa tilaa voidaan kehit-
tää ja yleensä talou dellisesti pärjätä.

TUOTTAJAHINTOIHIN JA TUKITASOON 
ei viljelijä juurikaan itse pysty 
vaikuttamaan, joten tehostamista 
ja säästöä täytyy hakea tilan kus-
tannusrakenteesta.  Tuet tulevat 
laskemaan jo lähivuosina. Muut-
tuvat kustannukset eli siemen-, 
lannoitus-, kasvinsuojelu- ja kui-
vauskustannukset muodostavat 
viljan tuotantokustannuksista 

noin kolmanneksen. Muuttuvat 
kustannukset ovat välttämättömiä 
tuotannon kannalta eikä niistä voi 
säästää ilman, että se näkyy sadon 
määrässä ja laadussa. Tarkastelun 
alle kannattaa ottaa mieluummin 
tilalla maksettavat vuokrahinnat 
sekä mahdollisesta ylikoneel-
listamisesta aiheutuvat kiinteät 
kustannukset ja lainanhoitoku-
lut. Liian kalliilla ostetut lisämaat 
voivat myös aiheuttaa vuosien 
maksuvalmiusongelmia.

VILJELY

T odelliset keskiarvohin-
nat Etelä-Pohjanmaalla 
jäävät kuitenkin kauas 
näistä huippuhinnoista. 

Voimakkaimmilla maatalousalueil-
lakaan 700 euron vuokrat eivät ole 
keskiarvohinta.

LUONNONVARAKESKUS ON kerän-
nyt maatiloilta tietoa vuoden 2016 
vuokrahinnoista satotutkimuksen 
yhteydessä. Etelä-Pohjanmaan kes-
kihinta on 260 euroa hehtaarilta. 
Tavanomaisessa tuotannossa keski-
arvo oli 258 euroa ja luomutiloilla 
284 euroa hehtaarilta. 

KESKIARVO 223 EUROA

Tuotantosuunnittain korkeinta vuok-
raa maksettiin sika- ja siipikarjatiloil-
la sekä avomaan tuotannossa. Koko 
maan vuokrahintojen keskiarvo oli 
223 euroa hehtaarilta. Kalleinta vuok-
ramaa oli Varsinais-Suomessa. Siellä 
peltomaa maksoi 350 euroa hehtaaril-
ta. Edullisimmat vuokrat olivat Kai-
nuussa, jossa keskiarvo oli 98 euroa 
hehtaarilta.

KANNATTAAKO YLIHINTAINEN MAA?

Tilan taloutta pyritään usein pa-
rantamaan tuotantoa laajentamalla. 
Ylihintainen lisämaa ei kuitenkaan 
tilan taloutta kohenna. Se saattaa sen 
sijaan viedä pohjan viljelyn kannat-
tavuudelta. Kun määrittää lisämaasta 
maksettavaa vuokraa tai ostohintaa, 
tulee ottaa huomioon pellon sijainti, 
ojitus, lohkokoko, pellon satopoten-
tiaali sekä viljeltävä kasvi. 

Usein kalliita vuokria perustellaan 
lannanlevitys- tai rehualatarpeella. 
Kasvinviljelytilat ovat kuitenkin 
useilla alueilla valmiita ottamaan 
lantaa vastaan. Kiinnostusta saattaa 
olla myös yhteistyöhön rehuntuo-
tannossa.

KANNATTAA SELVIT TÄÄ , millaisen 
vuokrahinnan oma tila kestää. Apu-
na voi käyttää esimerkiksi tuotanto-
kustannuslaskelmaa, jossa huomi-
oidaan tilakohtaisesti katetuotto eri 
kasveja viljeltäessä. Vuokrahintoja 
sovittaessa pitää muistaa ettei tule-
van ohjelmakauden tukitasoista ole 

vielä tietoa. Lähivuosina maatalou-
den rakennekehitys kiihtyy ja maa-
taloustuotannon lopettavia tiloja 

on yhä enemmän. Lisämaata onkin 
tulossa tarjolle lähivuosina nykyistä 
enemmän. 
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Maksatko vuokramaistasi liikaa?

SELVITÄ TUOTANTOKUSTANNUKSET!

Tunnetko tilasi kustannukset? Oman tilan viljelykasvien tuotantokustannuksia 
ja kestävää vuokratasoa tai koneinvestointeja voidaan selvittää Neuvo 2020 
-palvelun avulla. Maksat palvelusta vain arvonlisäveron osuuden. Tuotanto-
kustannuslaskelman avulla löytyy tilan kannattavin kasvi. Saatua tietoa voi 
hyödyntää myös viljelysuunnittelun tukena. Valtakunnallisesta lohkotieto-
pankista saadaan lisäksi alueellista ja valtakunnallista vertailutietoa omien 
laskelmien tueksi ja vertailupohjaksi. Kysy lisää asiantuntijoiltamme!

Peltojen vuokrahinnat ovat puhuttaneet maatiloilla tänä talvena. Voimakkaimmilla 
maatalousalueilla vuokraa saatetaan maksaa jopa 700 euroa hehtaarilta. 

ONKO VILJELYSI KUSTANNUSRAKENNE 
KOHDALLAAN?

KAIJA ALA -LUUKKO

talousasiantuntija
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VILJELY

Maidon laatu:
• Paras pesu monipuolisten säätöjen ja pyörivän  

pesupään ansiosta
• Jäätymisen esto myös pienille maitomäärille
• Tukenasi Kylmäkärjen osaava huoltoverkosto

Taloudellisuus:
• Nopea asentaa ja taloudellisin käyttää integroidun  

kylmäkoneiston ja pesuautomatiikan ansiosta
• Kysy lisätiedot myyjältä

MYYNTI / HUOLTO, KYLMÄKÄRKI OY

Järvelä: Jarkko Mäkelä 041 440 1172
Tomi Mustasalo 041 440 1176
Veli Pekka Poutanen 041 440 1179
Hämeenlinna: Juha Karjalainen 041 440 1177
Seinäjoki: Ville Kamppila 050 307 0002
Jyväskylä: Juha Mikkonen 040 450 1020
Petäjävesi: Markku Järvenpää 041 440 1174
Perho: Ari Viitala 040 905 2552
Kaustinen: Pasi Leskinen 040 519 5756
Toholoampi: Taito Karihtala 0400 333 955
Nivala: Kimmo Palovaara 0400 286 781
Oulu: Joonas Hietala 045 773 48748

WEDHOLMS-TILASÄILIÖIDEN ETUJA:

www.kylmakarki.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 

TUTTUUN TAPAAN JÄRJESTÄMME  ke-
vään aikana useita kasvinsuojelukou-
lutuksia ja tutkintotilaisuuksia. Kas-
vinsuojelututkinto pitää uusia viiden 
vuoden välein. Nyt vanhenevat siis 
vuoden 2013 tutkinnot. Toteutamme 
koulutukset siten, että jokaisen kou-
lutuspäivän päättää tutkintotilaisuus. 
Koulutukset alkavat kaikilla paikka-
kunnilla kello 10.00 ja päättyvät kello 
14.30 mennessä.

KOULUTUKSET
SEINÄJOKI la 17.2.2018, Kampus-
talo, Kalevankatu 35
TUURI ti 20.2.2018, Hotelli Onnen 
Tähti, OnnenTie 7
KAUHAVA to 22.2.2018,  
LSK-Business Park Oy, Sotakoulun-
tie (seuraa hotellin opasteita)

ISOKYRÖ la 10.3.2018, Koulukeskus, 
ruokala, Kyrööntie 15
SEINÄJOKI la.9.6.2018, Kampus talo, 
Seinäjoki-sali, Kalevankatu 35

ILMOITTAUDU :  

www.proagria.fi/ep/tapahtumat,
koulutus.ep@proagria.fi tai  
puh 040 706 3386. Ilmoittautuessa 
pitää kertoa tila- ja y-tunnus. 

ONKO VILJELYSUUNNITELMA JO KUNNOSSA TILALLASI?  Olisiko sitä  
aika tarkistaa? ProAgria Etelä-Pohjanmaan asiantuntijan tekemän  
viljelysuunnitelman 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

TEE TILAUS ENSI TILASSA, jotta saat suunnitelmasi ajoissa!  
Kaikilla viljelysuunnittelijoilla on käytössään myös Tukipuntari, jolla voimme 
arvioida tilasi saamat EU-tuet uudella ohjelmakaudella. 

KASVINSUOJELUTUTKINTO pitää uusia viiden vuoden välein.

Hoida kasvinsuojelu-
tutkinto kuntoon

PEKKA TUOMISTO

kasvintuotannon asiantuntija

VILJELYSUUNNITTELUN AIKA ON NYT!
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T iivistymisriskejä voidaan 
kuitenkin vähentää käyttä-
mällä renkaissa töihin so-
pivia ilmanpaineita, lisää-

mällä työkoneisiin renkaita tai vaih-
tamalla nykyiset renkaat matalapai-
nerenkaiksi. Joissain tilanteissa paras 
ratkaisu on koneketjun keventäminen 
tai työkoneiden leveyksien sovittami-
nen toisiinsa. Maan tiivistymisriskejä 
vähentämällä voidaan parantaa sato-
tasoja ja viljelyn kannattavuutta. Ren-
gastuksen suunnittelu tilatasolla on 
kuitenkin monimutkainen ja moni-
vaiheinen prosessi. Hyvän ratkaisun 

löytämiseen tarvitaan aikaa ja hyviä 
työkaluja.

TIETOPAKETTI TIIVISTYMISESTÄ

OSMO ja JärkiPelto hankkeet järjes-
tivät talvella 2017-2018 kolmipäi-
väisen kurssin maan tiivistymisen 
välttämisestä ja maatalousrenkai-
den mahdollisuuksista. Kurssin 
pohjalta on koottu raportti, joka 
käsittelee maan tiivistymistä ja sen 
ehkäisemistä sekä tilan renkaiden 
kehittämistä teoreettisella ja käytän-
nönläheisellä tasolla. Keskiössä ra-
portissa on koneketjuajattelu, jossa 

tarkastellaan yksittäisten koneiden 
sijasta koko tilan koneistusta ja py-
ritään tunnistamaan ne työvaiheet 
ja koneet, jotka aiheuttavat suurim-
mat riskit maan rakenteelle. 

RAPORTTI TARJOAA  tutkittuun tie-
toon pohjautuvia työkaluja renkai-
siin ja maan tiivistymiseen liittyvän 
päätöksenteon tueksi. Toivomme, 
että raportista on hyötyä muillekin 
viljelijöille. 

MAAN RAKENNE

JUKKA RAJALA

TUOMAS MATTILA

OSMO-hanke

MAAN TIIVISTYMISRISKEJÄ  
VOI VÄHENTÄÄ

TIIVISTYMISLASKURI KERTOO MAAN TIIVISTYMISRISKEISTÄ. Suurimmat tiivistymisriskit aiheutuvat lietelannan levityksestä, puinnista 
ja kynnöstä.

Maan tiivistyminen on yleistyvä ongelma. Sitä eivät epävakaat säät 
ja kasvavat maatalouskoneet ainakaan helpota. 

LUE LISÄÄ 

Miten vältän maan haitallisen 
tiivistymisen maatalousrenkaiden 
avulla? Raportteja 175. 

Helsingin yliopisto, 
Ruralia Instituutti
http://maan-kasvukunto.fi    > 
Tutkimusraportteja

Lietteen levitys
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VILJELYKIERTO

V iljapainotteisella tilalla her-
neen, härkäpavun ja kauran 
lisääminen viljelykiertoon 
lisää monipuolisuutta ja 

tuo paljon hyötyjä kasvinvuorotuksen 
näkökulmasta. Muun muassa paljon 
viljellyn ohran tautipaine pienenee, 
herne ja härkäpapu sitovat maahan 
typpeä seuraavan vuoden kasvin 
käyttöön. Erilaiset kasvit ovat hy-
väksi myös maan rakenteelle. Syvä-
juurisemmat kasvit parantavat maan 
ilmavuutta ja usein myös maan vesi-
taloutta. 

MITÄ VILJELLÄÄN?

Tämän tavoitteen tukena on Moni-
puolisuutta viljelykiertoon-hanke. 
Sen avulla kartoitetaan herneen, här-
käpavun ja kauran tuotantoa Etelä-
Pohjanmaalla. Selvityksessä on myös 
viljelyn nykytila eli kuinka viljellään 

ja kuinka onnistutaan. Hankkeessa 
tarkastellaan myös talouslukuja ja 
kannattavuutta eri vuosina eri tiloil-
la. Etsitään erityisesti onnistumisen 
reseptiä: mitkä toimet ovat kannatta-
vimpia ja missä olosuhteissa?

PYSY KUULOLLA JA SEURAA : 

www.proagria.fi/monipuolisuutta
viljelykiertoon. Kotisivuille kerä-
tään hankkeen aikana kertyvää tie-
toa: puheenvuoroja ja esityksiä sekä 
havaintoja. 

NOORA LAITILA

kasvintuotannon asiantuntija

Herneelle, härkäpavulle ja kauralle on kysyntää
Etelä-Pohjanmaalla herneen, härkäpavun ja kauran kysyntä kasvavat. Niiden viljelypinta-aloja olisikin 
mahdollisuus lisätä. Sadon onnistuessa ne tarjoavat kilpailukykyisen vaihtoehdon muille viljoille.

FAKTA
KAURAA VILJELLÄÄN ETELÄ -POHJANMAALLA noin 48 000 hehtaarilla (2016). 
Keskisato on ollut 3,4 tn (2016). Satopotentiaali kauralla on kuitenkin yli kak-
sinkertainen; satokisoissa yli 8 tn/ha. Satotaso on avain kannattavuuteen, mutta 
ei millä hinnalla hyvänsä. Oman tilan optimaalista satotasoa kannattaa miettiä: 
millaisilla panostuksilla saisin vielä parempia tuloksia?

KAURA MIELLETÄÄN HELPOSTI VILJAKSI, joka sietää hapanta maata. Se 
päätyykin usein niille lohkoille, joilla ohra tai vehnä ei menesty. Kaura kuitenkin 
hyötyy paremmista viljavuusluokista eli kannattaa kokeilla kauraa sielläkin, missä 
pH on kunnossa. 



”Nukun yöni hyvin. Työni on 
kestävyyslaji. Sitä varten itsestä 

täytyy pitää huolta.
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Tie tähän pisteeseen on ollut 
määrätietoista aina vuodesta 
2009 alkaen. Halua ja intoa on 
pitänyt löytää, sillä Antero Ris-
timäki on oman ”kukkulansa” 
päälle kasvattanut liiketoimin-
taansa tyhjästä. Tarina on hyvin 

epätyypillinen, sillä mies ei ole jatkanut oman 
sukunsa tilaa tai elinkeinoa, vaan on ostanut ti-
lansa maat vieraalta, eikä takataskussakaan ole 
maatalousalan tutkintoa. 

OSTIN VIERAALTA KAHDEKSAN HEHTAARIA 

maata vuonna 2011. Sitä edelsi parin 
vuoden suunnittelu ja lupien hakeminen. Kiti-
nojalla on perheeni kasvitila, mutta sitä ei ollut 
järkeä muuttaa lihakarjalle sopivaksi. Olin Atri-
alla päivätöissä ja pohdin mistä saisin ammatin 
ja elannon itselleni. Olin kokeillut intin jälkeen 
agrologin opintoja, mutta ne eivät olleet mun 
juttuni. Atrialla töissä ollessa oli aikaa pohtia 
tulevaa. Kävin aina vapaalla tutkimassa ympäri 
Suomea, minkälaisia ratkaisuja lihakarjatiloilla 
oli. Jostakin olin saanut päähäni että nautojen 
kasvattaminen olisi oma juttuni.

TÄLLÄ TONTILLA OLI isot kalliot. Rakentaminen 
alkoi kallioiden räjäyttämisellä. Nyt täällä onkin 
hyvä ja kestävä pohja, kun kalliomurske ajettiin 
tontin pohjaksi. Halpaa hommaa se ei ollut, tu-
hatlappusia paloi. Alussa oli vain yksi pihatto, 
sen jälkeen pihattoja on tullut tontille lisää, ku-
ten myös konevarastoja.

VUOSIEN VARRELLA OLEN JUTELLUT ja kysellyt 
muilta viljelijöiltä vinkkejä nautojen kasvatuk-
seen. Vinkkien vaihtaminen kannattaa, ettei tee 
virheitä. Halvin keino on kysyä. 

TÄLLAISELLA T ILALLA ON VAIKEA SAADA  ko-
nehankinnat kannattavaksi. En ole halunnut 
kiinnittää niihin paljoa rahaa. Vain päivittäisiin 
koneisiin olen investoinut, peltokoneisiin laitan 
rahaa vain pakosta. Urakoitsija ajaa koneita ja ol-
laan koetettu sitä kautta hakea oikea-aikaisuutta 
tekemiseen. Tilan omat pellot ovat nurmentuo-
tannossa ja pelloista saadaan kolme satoa kasvu-
kaudessa. Viljan viljelyä en näe tärkeänä, vaan 
tarvittavan viljan ostan muualta. Viljaa on hel-
pompi ostaa kuin viljellä itse.

PITKÄÄN OLEN HAKENUT oikeaa miehitystä. Nyt 
se on vakiintunut kahteen: Minä ja työntekijä 
pyöritämme tilan arjen. Se on hyvä työnjako. 
Pääasia on hoitaa eläimet hyvin. Paperityöt vie-
vät omasta työpäivästäni ison osan. Jos tuntuu, 
että työt painaa tilalla liikaa päälle, eikä asioita 
ehditä tehdä hyvin, soitetaan urakaitsija apuun. 
Olen tarkka siitä, kuka täällä tekee töitä. Onneksi 
apuna on luotettava urakoitsija. 

YRITTÄJÄNÄ TIEDÄN mitä haluan. Esittelen vaih-
toehtoja ja ajatuksiani tilan kehittämisestä Pro-
Agrian asiantuntijoille. Tärkeää on saada keskus-
telun kautta uutta tietoa ja ajatuksia oman työn 
tueksi. Olen tuttu näky ProAgrian käytävillä.
Maksan mielelläni laadusta ja siitä, että saan yh-
deltä yhteistyökumppanilta monenlaista apua 
arkeeni.

KUKKULAN 
KUNINGAS

Antero Ristimäen erilainen tilatarina

MIIA LENKKERI-TAMMINEN

viestintäpäällikkö

Seinäjoella Kitinojan kylässä mäen päällä on rykelmä sinisiä 
halleja. Ohikulkija ei halleihin näe, mutta hämmästyisi varmasti 
jos tietäisi niiden sisällä olevan yli 1000 nautaa. 
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TUOTOSSEURANTA

KATTO- JA SEINÄPELLIT
sekä alumiiniprofiilit

suoraan asiakkaille edullisesti ja nopeasti

Taipaleen Teräs Oy
Linjalantie 4, 43700 Kyyjärvi

P. 040 8235938, 0400 661379

• Katto- ja seinäprofiili, myös tiilikuviot sekä asennustarvikkeet
• Kattoturvatuotteet • Katto- ja seinätikkaat  

• Asennuspalvelu • Kuljetus
www.ylistaronpeltituote.net

Sutelantie 61400 YLISTARO Puh. (06) 474 0203, fax (06) 473 1241

YLISTARON PELTITUOTE KYP alvelusta vastaa ProAgria Kes-
kusten Liitto. Asiakkaalla on nyt 
yksi valtakunnallinen numero, 
johon hän voi soittaa, kun tuotos-

seurannan asioissa jokin askarruttaa, tai 
kun hän haluaa antaa palautetta ja kehi-
tysehdotuksia tuotosseurantaan.  Palvelu 
otetaan käyttöön helmikuun alussa. Asia-
kaspalveluun voi ottaa yhteyttä myös säh-
köpostilla: tuotosseuranta@proagria.fi.

ASIAKASHYÖDYT

• Palveluasiantuntijat ovat tavoitetta-
vissa joka arkipäivä klo 8.15-16.00

• Palveluasiantuntijat keskittyvät 
tuotosseurantaan, jolloin heidän 
osaamisensa asiasta on syvää

• Asiakaspalvelijat pitävät yhteyttä 
asiakkaisiin

• Kustannukset pysyvät kurissa 

PROAGRIA KESKUSTEN TUOTOSSEURANNAN 
asiantuntijat vastaavat jatkossakin tie-
don tallentamis- ja koelypsypalveluista 
ja myös heiltä voi edelleen kysyä tuotos-
seurantaan liittyvistä asioista. 

TUOTOSSEURANNAN 
ASIAKASPALVELU UUDISTUU

ARJA TALVILAHTI

palvelupäällikkö

Tuotosseurannan asiakaspalvelua ollaan uudistamassa. 
Tasalaatuisen palvelun aikaansaamiseksi tuotosseuran-
nan tiedon laadun valvonta ja asiakaspalvelu on yhdis-
tetty yhdeksi kokonaisuudeksi.

TUOTOSSEURANNAN ASIANTUNTIJAT  

ETELÄ -POHJANMAALLA OVAT 

Auli Yli-Rahnasto  p. 040 5262 467
Mirva Pietilä  p. 043 825 0524
Päivi Paloneva  p. 043 825 6327
Sanni Rintamäki  p. 043 825 8508
(automaattilypsytilat)

TUOTOSSEURANNAN ASIAKASPALVELU 

arkipäivisin kello 8.15-16.00 
puh (09) 8566 5980 
tuotosseuranta@proagria.fi
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PELTO

Useammalla tilalla eläinten 
olosuhteita parannettai-
siin ilman hyvinvoin-
tikorvaustakin. EHK:n 

kautta tulevat eurot toki laittavat 
miettimään mihin ensin tehdä pa-
rannukset.  Tilojen kanssa on käy-
ty eläinten hyvinvointiin liittyviä 
asioita läpi Neuvo 2020 -palvelulla.  
Tämän jutun oheen on listattu asi-
oita, joita on eläinten hyvinvoinnin 
kohentamiseen liittyen tullut nave-
toissa vastaan. 

KAIKELLA ON SYYNSÄ

Eläinten hyvinvointiin vaikuttavat 
muutkin tekijät kuin minimilain-
säädäntö. EHK-toimenpiteet ovat 
monien muiden asetusten ja lakien 
jälkeen hyvin helposti ymmärrettä-
viä. Monenmoisilla kirjanpidoilla 
saamme läpinäkyvyyttä tuotannol-
lemme. Kaikella on syynsä, miksi 
mikäkin asia pitää kirjanpidollisesti 
todistaa. 

EHK:SSA MAKSETAAN KORVAUSTA 
eläinsuojelulainsäädännön vähim-
mäisvaatimusten ylimeneviltä toimil-
ta, joista aiheutuu tuottajalle lisäkus-
tannuksia, ja jotka edistävät eläinten 
hyvinvointia. Parressa ja pihatossa 
saadaan hyviä tuotannollisia tuloksia. 
Olosuhteisiin vaikuttamalla on aina 
mahdollisuus parantaa oloja. Tilalla 
pitää olla "eläinsilmää", jotta huomaa 
onko eläimillä kaikki kunnossa. 

PARANEVATKO OLOT?

Käytännössä pitää tarkkaan tuuma-
ta, paranevatko eläinten olot ja mil-
lä toimenpiteillä. Karsinan leveydet 
ja pituudet ratkaisevat ilmanvaih-
don lisäksi, onko kumimaton laitto 
sinne edes hyvä idea. Ongelmia voi 
myös aiheutua lannan kulkeutumi-
sessa ritilöiden alta, koska kuivempi 
lanta tahtoo vaan kerääntyä keolle.  
Eläimet täytyy pitää puhtaina niillä 
keinoilla, mitkä kullakin tilalla ovat 
mahdollisia.

JUOMAVEDEN JATKUVA SAANTI

Uudessa eläinsuojelulaissa on mää-
ritetty jatkuvan juomaveden saannin 
vaatimus eläimen pysyvässä pitopai-
kassa. Mitä tämä tarkoittaa tiloilla, 
joilla osa eläimistä on vain osan aikaa 
ulkona kasvatettavana (esim. igluissa 
vasikka-ajan hengitystiesairauksien 
vuoksi)? Mikä on riittävä määrä, kun 
laissa puhutaan juomaveden jatku-
vasta saannista?

IMAGOJUTTUJA

Suomessakin toivotaan kauppaan ja 
tuotteisiin merkintöjä, jotka kertovat 

perustason ylittävistä vaatimuksis-
ta eläinten hyvinvoinnissa. Meillä 
on mahdollisuus olla vaikuttamassa 
maatalouden imagoon mm.  antamalla 
tuotantoeläimille mahdollisuus käyt-
täytyä lajille ominaisella tavalla. 

Artikkeli on osa  
Tietoiseksi EUtuista
hanketta.

Pari sanaa eläinten 
HYVINVOINTIKORVAUKSESTA

TIINA SOISALO

Huippuosaaja

ELÄINTEN HYVINVOINTIA EDISTÄVIÄ ASIOITA NAVETOISSA :
• Parsien ympärillä olevat levyt pois. Näin ilma kiertää paremmin myös  
 makuualueilla.
• Liukkauden poisto käytäväritilöiden raidoituksella tai kumimatolla. 
• Poikimakarsinoiden mitoitusten kohentaminen.
• Ruoan saannin varmistaminen ruokintatilaa lisäämällä.
• Vesipisteiden määrän tsekkaus: onko niitä riittävästi. 

Eläinten hyvinvointikorvaus 2018-toimenpiteissä on päästy vauhtiin. Muutoksia vuoteen 
2017 ei nautojen osalta tullut. Pitää vain muistaa tekemänsä valinnat ja sisäistää niistä 
koostuvat toimenpiteet. 

TIINA SOISALO TYÖNSÄ ÄÄRELLÄ isokyröläisellä Ojalan tilalla muutama vuosi sitten. Kuvassa Jukka ja Marjo Ojala. Ojalan tilan tarinan voit lukea 
googlettamalla: Tiina toi meille palkkapäivän. Löydät jutun myös kotisivuiltamme syöttämälle sen nimen hakukenttään.
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T avoitteet voivat olla esi-
merkiksi enemmän mai-
toa meijeriin, vähem-
män työtä, kestävämmät 

lehmät tai parempi yrittäjätulo. Jo-
kaisella maitotilalla tavoite määrit-
tyy omaksi, yrityksen pitkän tähtäi-
men suunnitelmien ja tavoitteiden 
mukaan. 

PULLONKAULAT ESIIN JA  

TAVOITTEET KIRKKAIKSI

Karjatsekki on palvelu, joka auttaa 
maitoyrittäjää tunnistamaan oleel-
lisen tekemisen tavoitteeseen pää-
semiseksi. Kartoitettaessa navetan 
käytäntöjä asiantuntijan kanssa 
tunnistetaan usein pullonkaulat, 

jotka tällä hetkellä kannattaa pois-
taa, jotta tavoitteet saavutetaan. 
Asiakas ja asiantuntija arvioivat 
yhdessä, mitkä pullonkaulat pois-
tetaan ensimmäisenä. Asiantuntija 
tekee oman ehdotuksensa käytän-
nön tekemisistä, jotka pitää tehdä, 
jotta tulokset paranevat. Lisäksi 
asetetaan aikataulutavoite, jolloin 
asian pitää olla kunnossa. Tekemi-
set jäävät asiakkaalle konkreettisesti 
esille tekemisen vuosikelloon, joka 
voi olla navetan valkotaululla kaik-
kien nähtävillä. 

RAHASSA MITATTAVAA HYÖTYÄ

Oma Karjatsekki-asiantuntija aut-
taa maitoyrittäjää myös tulosten 

seuraamisessa ja tsemppaa muutok-
sessa. Asiantuntijat pitävät aktiivi-
sesti yhteyttä ja auttavat saavutta-
maan tavoitteet ja tulokset. 

– Karjatsekin hinta tuottaa siihen 
laitetun rahan nopeasti takaisin. Pi-
loteissamme ensimmäisen Karjat-
sekki-käynnin hinnan sai takaisin 
jo seuraavassa kuussa parantuneena 
tuotoksena. Karjatsekin hyötyä ku-
vaa yhden maitoyrittäjän toteamus, 
jonka mukaan maitotuotos kasvoi 
huimasti kun noudatettiin asiantun-
tijan antamia neuvoja esimerkiksi 
ruokinnasta, kertooProAgria Kes-
kusten Liiton johtava asiantuntija 
Sanna Nokka.

KARJATSEKIN AVULLA SAAT selville 
oleellisen tekemisen. Säästä itseä-
si, keskity oleelliseen ja saavuta 
tuloksia. 

KARJATSEKKI

SANNI VIRTANEN

 kotieläintuotannon asiantuntija

Karjatsekin kautta kehityspolulle

TULE MUKAAN PROAGRIAN BM-PIENRYHMÄÄN  automaattilypsytilan tuot-
tavuuden parantamiseksi. Oletpa automaattilypsyä pohtiva tai juuri aloit-
tanut tila, pidemmän kokemuksen automaattilypsystä omaava yhden tai 
useamman robotin tila – jokaiselle löytyy sopiva pienryhmä: Robo startti, 
Robo +, Robo 3+

PIENRYHMÄT TAPAAVAT KUUSI KERTAA  kahden vuoden aikana. Ensimmäiset 
pienryhmätapaamiset jo maaliskuussa!  

KYSY LISÄÄ JA ILMOITTAUDU :

Satu Sillanpää p. 040 672 4567
Johanna Mäntyharju  040 512 1901
Heli Ojala 043 826 9462

ROBO-PIENRYHMÄT STARTTAAVAT!

www.proagria.fi/ep

Sovitaan tekemiset 
ja seuranta

Katsotaan yhdessä 
läpi navetta ja eläimet

Käydään läpi tunnus-
luvut ja tulokset - miten 
näkyy navetassa?

Mietitään yhdessä, 
mitkä ovat maidon-
tuotannon pullon-
kaulat?

Mietitään keinot 
pullonkaulojen 
poistamiseksi

Karjatsekki on uusi palvelumme, joka on ensimmäinen askel tuottoisalle kehityspolulle.
Siinä lähdetään liikkeelle maitoyrittäjän tavoitteesta.
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Hertta ja Diandra ovat uu-
simmat lajikeluetteloon 
hyväksytyt timoteilajik-
keet.  Hertta on pohjoisen 

tyypin lajike, jonka talvenkestävyys 
on erinomainen pohjoisinta Suomea 
myöten.  Sen sadontuottokyky on 
parhaimmillaan kevätsadossa. Nii-
ton jälkeinen jälkisato on hieman 
keskimääräistä pienempi. 

DIANDRAN KEVÄTSATO on keski-
määräistä pienempi, mutta hyvän 
jälkikasvukyvyn ansiosta sen ko-
konaissato on parhaiten lajikkei-
den, Grindstadin ja Rakelin tasolla.  
Pohjanmaalla ei ole esiintynyt mer-
kittäviä talvituhoja, mutta pohjoi-
semmassa Suomessa talvituhoja on 
esiintynyt keskimääräistä enemmän. 

KORKEAN KEVÄTSADON ANSIOSTA 

Hertta sopii kahden niiton kor-
juustrategiaan.  Diandran syys-
painotteinen kasvu antaa parhaat 
sadot kolmen korjuun strategias-
sa.  Hertta on myöhäinen lajike, 
joka aloittaa tähkinnän 2-3 päivää 
myöhemmin kuin aikaisimmat la-
jikkeet Grindstad ja Rakel.   Hertan 
sadon laatu on korkea sekä kevät- 
että syyssadoissa.   Diandran ke-
vätsadon sulavuus on hyvä, mutta 

syysadoissa sulavuus on keskimää-
räistä pienempi.

SATOISAT SANTTU JA TORED

Kotimainen Santtu ja ruotsalainen 
Tored ovat uuden sukupolven sa-
toisia nurminatalajikkeita, joiden 
satotaso on noin 5 % Kasperia suu-
rempi. Molempien lajikkeiden jälki-
kasvukyky on erinomainen.   Santun 
kevätsato on korkea ja yhdessä Klaa-
ran kanssa se on 1. niitossa satoisin 
lajike.  Lajikkeet säilyttävät sadon-
tuottokykynsä myös vanhemmissa 
nurmissa. Kolmannen vuoden nur-
missa satoero muihin nurminatala-
jikkeisiin kasvaa entisestään.  

SANTUSSA JA  TOREDISSA  ei ole 
esiintynyt Pohjanmaan korkeudella 
suuria talvituhoja.  Santtu on ollut 
erityisen talvenkestävä Kainuun ja 
Lapin runsaslumisilla alueilla. 

TOREDIN JA SANTUN kevätsadon su-
lavuudet samanaikaisessa korjuussa 
ovat olleet keskimäärin muiden nur-
minatalajikkeiden tasoa. Syyssato-
jen sulavuus on ollut hieman muita 
nurminatalajikkeita alhaisempi. 

PUNA -APILAT

Puna-apilan lajikevalikoima 

lisääntyi viime vuonna kahdella 
uudella lajikkeella.  Raisa on erit-
täin satoisa kotimainen tetraploidi 
lajike.  Sen talvenkestävyys on hyvä 
pohjoisinta Suomea myöten. Hyvän 
talvenkestävyytensä ansiosta Raisan 
ensimmäisen niiton sato on korkea 
ja hyvän jälkikasvukykynsä ansios-
ta Raisan kokonaissato on lajilistalla 
olevista lajikkeista kaikkein suurin.  

SELMA ON DIPLOIDEISTA lajikkeista 
satoisin. Lajikkeen talvituhot ovat 
olleet kolmella pohjoisimmalla vil-
jelyvyöhykkeellä pieniä.  Selman 
kevätsato on diploideista lajikkeis-
ta korkein ja sen jälkikasvukyky on 

hyvä.  Kevät ja syyssadon sulavuus 
on hyvää keskitasoa.  Syysadon val-
kuaispitoisuus on hieman keskimää-
räistä suurempi.

SEKÄ RAISA ETTÄ SELMA  ovat koh-
tuullisen aikaisia lajikkeita.  Molem-
mat lajikkeet säilyvät hyvän talven-
kestävyytensä ansiosta hyvin myös 
vanhemmissa nurmissa. 

Artikkeli on osa Nurmesta tulosta
hanketta.

NURMI

MARKKU NISKANEN

Luonnonvarakeskus 

Uudet nurmikasvilajikkeet  
OVAT SATOISIA

KOTIMAINEN SANTTU on uuden sukupolven satoisa nurminatalajike.
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LUOMU

L uomumarkkinat ja luomu-
kulutus ovat kasvaneet ko-
valla vauhdilla niin Euroo-
passa kuin Pohjois-Ameri-

kassa. Tämä on lisännyt myös vil-
jatuotteiden markkinoita runsaasti. 
Muutaman viime vuoden aikana 
luomutuottajahinnat ovat nousseet 
maailmalla jopa ennätyksellisen 
korkeiksi.

LUOMUKULUTUKSEN LISÄÄNTYMINEN 
on lisännyt vetovoimaa entisestään 
luomutuotantoon. Tämä on nähtä-
vissä monissa maissa luomutilojen 
sekä luomupinta-alojen kasvuna. 
Myös luomumarkkinoihin maail-
malla reagoidaan vahvemmin, joten 
kilpailu luomumarkkinoista kasvaa. 
Lisäksi paikallisiin luomumarkki-
noihin vaikuttaa myös luomutuot-
teiden tuonnin ja viennin aiheutta-
mat markkinaheilahdukset.

LUOMUTILOJEN  sekä luomupinta-
alan kasvu lisäävät markkinoille 
tulevien tuotteiden määrää, joka 
vaikuttaa tuottajahintaan lähes 
välittömästi, vaikka markkinoilla 
olisikin kysyntää. Nämä tekijät nä-
kyvät varsinkin tällä hetkellä Suo-
men luomumarkkinoilla laskevina 
hintoina.

JALOSTAMALLA PARAS HINTA

Toisaalta esimerkiksi rukiista ja 
vehnästä on todennäköisesti pulaa 
tämän vuoden syksyllä, joten näi-
den tuotteiden osalta hinnat nouse-
vat. Lisäksi kotimaisia luomumark-
kinoita löytyy myös tilojen välisille 
kaupoille, sillä luomukotieläintilo-
jen rehun tarve kasvaa vuosittain. 
Tämä on hyvä huomioida vaikka-
pa viljelykiertoa suunniteltaessa. 
Toki parhaimmat hinnat tuotteil-
le saadaan jalostamalla tuotteet 

pidemmälle ja markkinoimalla ne 
vapaille markkinoille.

LUOMUHINNAT LASKEVAT

Tulevaisuudessa luomutuotteiden 
hinnat laskevat niin kuluttajille 
kuin myös tuottajille, mikä tarkoit-
taa myös tulonmenetystä tuottajille. 
Toisaalta se takaa myös tuotteiden 
menekin ja mahdollisuuden jalos-
taa luomutuotteita uusiksi tuot-
teiksi ja näin saada lisäarvoa myös 
tuottajille. Uudet tuotteet tarvitse-
vat kuitenkin laadukkaita raaka-
aineita ja siihen on jokaisen tilan 
pyrittävä panostamaan, jotta tuot-
teista voidaan saada myös lisäarvoa. 
Tähän tulisikin jokaisen luomutilan 
panostaa, sillä tietoa ja taitoa on jo 
olemassa monipuolisesti tutkijoilla, 
asiantuntijoilla, yrityksillä ja toisil-
la viljelijöillä. Laadun lisäämisellä 
ja hyvällä markkinatietoisuudella 

sekä erikoistumisella voi saada jää-
mään tilalle ne eurot, jotka hintojen 
laskiessa katoaisivat.

LUOMUTUOTANTOON ja sen mah-
dollisuuksiin sekä uuteen tietoon 
kannattaa tutustua erilaisissa tapah-
tumissa, joita järjestetään runsaasti 
kevään 2018 aikana. Perustietoja saa 
parhaiten luomuperuskurssilta. Ter-
vetuloa tutustumaan luomuun!

Luomuviljamarkkinat 
kasvavat vauhdilla

ERKKI VIHONEN

luomukasvintuotannon asiantuntija
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V iime vuoden haasteelliset 
korjuut vaikuttivat myös 
siemenmarkkinoille. 
Suuri osa siemeneksi 

tarkoitetuista eristä ei täyttänyt sie-
menviljan vaatimuksia, tai jäi osin 
kokonaan korjaamatta. Luomusie-
mentä on tällä hetkellä saatavilla, 
mutta uhkana on, että se loppuu 
kesken. Viime kasvukausi myös ko-
rosti eri lajikkeiden ominaisuuksia.
 
Nyt kannattaakin arvioida lajik-
keiden ominaisuuksien merkitystä 
tilakohtaisesti. Hyvin suunnitel-
luilla lajikevalinnoilla pystytään 
tasaamaan kasvukauden aikaisia 
työhuippuja. Siemenhankinnoissa 
pitää olla hyvissä ajoin liikkeellä ja 
varmistaa halutun kylvösiemenen 
saatavuus, sillä parhaimmat lajik-
keet loppuvat ensimmäisinä.

PEITTAAMATON SIEMEN?

Luomutiloilla on kuitenkin mah-
dollisuus tavanomaisen, peittaa-
mattoman kylvösiemenen käyt-
töön. Lupaa täytyy hakea erikseen 
ELY-keskukselta perusteluineen. 

Perusteluina voi olla vaikka se, et-
tä luomuna saatavat lajikkeet eivät 
sovi tilan maalajeille. Tai ne eivät 
sovellu käyttötarkoitukseen, kuten 
esimerkiksi elintarvikkeeksi. 

RAVINTEET KUNNIAAN

Paraskaan lajike ei takaa hyvää 
tulosta. Ravinteiden merkitystä ei 
koskaan voi liikaa korostaa. Tarkista 
oman tilan lohkojen ravinnetilanne, 
sekä lannoitustarve ja ota myös se 
huomioon laji- ja lajikevalinnoissa. 
Tulemme järjestämään kevään aika 
luomuravinteisiin keskittyvän tilai-
suuden Seinäjoella. 
Seuraa tapahtumailmoittelua 
www.proagria.fi/ep/tapahtumat. 

Menestystä kasvukauteen! 

 

 
   

  
 

  

Meiltä 
suomalainen 
Rypsipuriste, 

irtona/
700 kg sk

 

OSTAMME 
hyvälaatuista
RYPSIÄ 

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

LUOMU

www.proagria.fi/ep

LUOMUSIEMEN 
SAATTAA LOPPUA 
KESKEN

JUSSI MÄNTYSALO

luomukasvintuotannon asiantuntija

ILMOITTAUDU 
LUOMUPERUSKURSSILLE
SUOSITTU LUOMUPERUSKURSSI alkaa Seinäjoella 
maaliskuussa. Ilmoittaudu mukaan 
2.3.2018 mennessä.

www.proagria.fi/ep/tapahtumat
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AJANKOHTAISTA

VUOHENMAIDON TARVE KASVAA

VUOHI- JA LAMMASTALOUS

Eteläpohjalaisella Juustopor-
tilla on kasvava tarve saada 
vuohenmaitoa. Tällä hetkellä 
yritys käyttää vuohenmaitoa 

1,5 miljoonaa litraa vuosittain ja toi-
veena olisi jossakin vaiheessa saada 
määrä nousemaan merkittävästi, sil-
lä kysyntää vuohenmaitotuotteille 
on myös muualla Euroopassa. 

– Tehtävää vuohenmaidontuotan-
non lisäämiseksi ja sen tuotannon 
parantamiseksi on runsaasti. Vuohi-
tiloilla ei ole esimerkiksi 15 vuoteen 
ollut  tuotosseurantaa, kertovat Milla 
Alanco-Ollqvist ja Sanni Virtanen 
ProAgria Etelä-Pohjanmaalta.

PROAGRIA ETELÄ -POHJANMAA  ja 
Juustoportti ovatkin yhdessä ryh-
tyneet kehittämään vuohitaloudes-
ta kilpailukykyistä vaihtoehtoa. 
Tehtävälistalla on muun muassa 
kehittää tiloille malli tuotosseuran-
taan ja pureutua määrällisesti sekä 

laadullisesti parempaan vuohen-
maidon tuotantoon. 

– Tilojen toimintatavoissa ja mai-
don laadun hallinnassa on kehitet-
tävää. Kotimaista vuohitietoutta 
on saatavilla vähän. Hankkeessa 
etsitään ja kootaan tietoa sekä koti-
maasta että ulkomailta aloittavien ja 
laajentavien tilojen tarpeisiin.

TOIVEENA ON , että ajan kuluessa 
vuohenmaidontuotannosta tulisi 
joillekin tiloille täysin pääelinkei-
no. Suomi-vuohi tosin lypsää vähän. 

– Nyt tiloilla maitoa tuotetaan 
mututuntumalla ja tarvetta olisi saa-
da maidon laatu korkeatasoiseksi. 
Kun vuohenmaitotuotteet kypsyvät 
meillä puolikin vuotta, työ saattaa 
mennä hukkaan jos raaka-aineen 
laatuongelmat tulevat esille vasta 
siinä vaiheessa, kertoo Ari Alho-
koski Juustoportista.

JUUSTOPORTILLA ON  iso keräily-
alue vuohenmaidolle. Kauimmai-
nen maitoa tuottava tila on Loviisan 
seudulla. Tällä hetkeä vuohenmai-
toa Juustoportille toimittaa kahdek-
san tilaa. 

– Toivomme, että vuohenmaidon 
tuotanto saataisiin turvattua ja tilat 
pärjäisivät. Siten mekin saisimme 

vastattua tuotekysyntään. Enem-
mänkin vuohenmaitotuotteita me-
nisi, jos raaka-aine riittäisi. 

Artikkeli on osa Vuohitalous  
elinkeinoksihanketta.

Tavoitteellisesti vuohenmaitoa tuottavia on vähän

MIIA LENKKERI-TAMMINEN

viestintäpäällikkö

PROAGRIA ON MUKANA kansainvälisen lammashankkeen teossa 
(NPA - Best place for sheep). Hankkeeseen on suunniteltu muun muassa 
ruokintaan sekä markkinointiin liittyvät osiot. Hankkeessa on partnereita 
Islannista, Färsaarilta, Pohjois-Irlannista ja Pohjois-Skotlannista. Hanke 
alkaa luultavammin syksyllä 2018.  Sen hallinnoijana on Savonia AMK.

MILLA ALANCO -OLLQVIST

erityisasiantuntija

Suomessa on 160 vuohitilaa. Monille vuohet ovat sivuelinkeino, joten tavoitteellisesti 
maitoa tuottavia tiloja on vähän. 

TULOSSA ON KANSAINVÄLINEN 
LAMMASHANKE

PROAGRIA ETELÄ -POHJANMAA JA JUUSTOPORTTI toteuttavat yhdessä Vuohitalous elinkeinoksi-hanketta. 



itua  1 • 2018 21

Kryptosiporidioosi on tauti, 
joka saa sekä vasikan että 
hoitajan mahan sekaisin. 
Viimeisen parin vuoden 

aikana tämä taudin aiheuttaja on 
tullut yhä yleisemmäksi erityisesti 
Etelä-Pohjanmaalla sekä vasikoissa 
että hoitajissa. Ihmisillä tätä tautia 
ei osata aina epäillä eikä tutkia, ja 
tauti voi olla joillekin hengenvaa-
rallinen vieden tiputukseen ja jopa 
usean kuukauden sairaslomalle. 

CRYPTOSPORIUM PARVUM aiheuttaa 
5-15 päivän ikäisillä vasikoilla run-
saan, usein kellertävän tai vaalean, 
pahalta haisevan, limaa sisältävän 
ja vetisen usean päivän kestävän 
ripulin. Vasikat ovat apaattisia, ruo-
kahaluttomia ja kuivuneita. Vasikat 
paranevat n. 10 päivän sisällä ripu-
lin alkamisesta, mutta niiden kasvu 
on heikentynyt ja niitä uhkaa alira-
vitsemus. Joskus kryptosporidoosi 
voi lisätä myös vasikkakuolleisuut-
ta. Yhteisinfektio toisen ripulin ai-
heuttajan, esimerkiksi rotaviruksen 
kanssa, pahentaa tilannetta. 

SAIRASTUNEITA VASIKOITA  hoide-
taan kuten muistakin syistä ripuloi-
via vasikoita. Vasikoita tulisi juot-
taa usean kerran päivässä ja antaa 
maidon lisäksi myös elektrolyytti-
juomaa korvaamaan menetettyjä 
elektrolyytteja. Varsikin, jos olosuh-
teet ovat kylmät, vasikat tarvitsivat 
enemmän myös energiaa eli maitoa 
lämmön tuottoa varten kuin tavan-
omaisesti. Tarvittaessa vasikat on 
letkutettava tai jopa nesteytettävä 
suonensisäisesti eläinlääkärin toi-
mesta. Imuhaluttomalle, seisovalle 
vasikalle voi antaa bikarbonaattia eli 
soodaa, koska vasikan elimistö hap-
pamoituu kuivuessaan. Tämä voi 
palauttaa imurefleksin. Krytospo-
ridoosiin on olemassa myös lääke, 
joka voi vähentää ripulioireilun 

määrää. Tätä voi käyttää tilapäises-
ti ennen kuin pesut saadaan tehtyä 
vasikkaosastolla.

KRYPSTOSPORDIUM ON LOINEN , 
jonka elinkiertoon kuuluvat ookys-
tat, jotka ovat hyvin sitkeitä. Tar-
tunnan saaminen talvella kylmästä 
jatkuvatäytteisestä vasikkaosastosta 
on aika epätoivoinen tehtävä, mutta 
tautia aiheuttavia ookystia voi vä-
hentää poistamalla ripuliulosteita 
mekaanisest, kuivittamalla hyvin 
sekä pesemällä vesikupit ja juot-
tovälineet kuten tutit. Vasikoiden 
varhainen ja riittävä ternimaidon 
saanti on myös ennalta ehkäisyn 
perusasioita. Vastasyntyneelle kan-
nattaa juottaa kolme kertaa hyväksi 
todettua ternimaitoa ensimmäisen 
24 tunnin sisällä syntymästä, vaik-
ka muuten vasikat käytännön syistä 
juotettaisiinkin vain kaksi kertaa. 

Näin varmistetaan että vasikka voi 
saada riittävästi vasta-aineita.

VASIKKAOSASTON PESU  kannattaa 
tehdä keväällä tai kesällä ilmojen 
lämmetty, koska osasto on saatava 
myös kuivatuksi. Vasikat on saata-
va pois väliaikaisesti pesujen ajak-
si. Lämpimissä vasikkaosastoissa 
kuivatukseen voi käyttää lämpö-
puhaltimia, ja jos vasikat saadaan 
väliaikaisesti toiseen paikkaan, voi 
pesua silloin yrittää myös talvella. 
Olennaista pesuissa on myös käyt-
tää sellaisia desinfioimisaineita, ku-
ten Neopredisania tai Kilcox extraa, 
jotka tehoavat krytptosporidiumiin. 
Ennen pesua kannattaa myös pois-
taa kaikki rikkonaiset vanerit ym. 
kuluneet puuosat, koska niitä on 
vaikea saada puhtaaksi kryptospori-
diumista. Samalla kannattaa miettiä 
voitaisiinko jatkuva täyttöineosasto 

muuttaa systeemiksi, jossa pikku-
vasikat ovat aina kaksi viikkoa yk-
sin puhtaassa yksilökarsinassa ja 
esimerkiksi väliseiniä poistamal-
la saadaan karsinoita yhdisteltyä 
isommiksi sitä mukaa kun vasikat 
kasvavat. Tällä vähennetään tauti-
painetta pikkuvasikalle.

TIEDÄTKÖ SINÄ MITÄ ripulia vasik-
kasi sairastavat? Pelkästään tämän 
taudin takia kannattaa vasikoiden 
ripulin syy selvittää ottamalla 
sontanäytteitä ripuloivista vasi-
koista laboratorioon tutkittavaksi. 
Näytteet voi lähettää esimerkiksi 
Eviraan tai Movettiin tutkittavak-
si. Ripuloivia vasikoita olisi hyvä 
olla näytteenotto hetkellä kolmesta 
viiteen kappaletta. On myös hyvä 
muistaa tämän taudin olemassaolo, 
jos itselle ilmaantuu vakavia vatsa-
taudin oireita. 

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

www.semex.fi

LAATUA TILAN
JALOSTUSTYÖHÖN

Semex Finland Oy | Viikatetie 3, 91900 Liminka | puh. 040 550 7643 | sari.alhainen@semex.fi

RIPULOINTIA 
- sama tauti vasikalla ja hoitajalla voi 
olla hengenvaarallinen
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TUKIEHDOT

V uosi 2018 on päässyt hy-
vin rullailemaan aluil-
leen. Vuoden 2018 tu-
kiehdot antavat kuitenkin 

vielä odotuttaa itseään. Jotakin vihiä 
tulevasta olen saanut ELY-keskuksen 
koulutuksessa. Isompia merkittäviä 
muutoksia ei ole luvassa eli nor-
maalilla särmien hionnalla men-
nään. Lopulliset tukimuutokset jul-
kaistaan myöhemmin keväällä eli 
toiveikkaana olen, että saamme ne 
kevään itua-lehteen mukaan.

TÄLLÄ OHJELMAKAUDELLA useaan 
otteeseen muutetun saneerauskas-
vin korvausehdot ovat tämän hetken 
tiedon mukaan jälleen muuttumas-
sa. Tänä vuonna saneerauskasvin 
korvauksen saisi ainoastaan niiltä 
kasvulohkoilta, joilla on ollut vuo-
sina 2015, 2016 tai 2017 perunaa, 
sokerijuurikasta tai avomaan puu-
tarhakasveja. Maatilatason 25 % 
enimmäiskorvausala pysyy kuiten-
kin todennäköisesti ennallaan.

VAIKKA SANEERAUSKASVIN korvaus-
ehdot muuttuvat useammin kuin 
sammakon paikkatieto äkeen alla, 
niin muistuttaisin, että saneeraus-
kasvia voi kylvää myös ilman edellä 
mainittujen tukiehtojen täyttymistä-
kin. Tällöin korvaustaso on sama kuin 
mm. ohralla tai säilörehunurmella, 
mutta vastaavasti edullinen perusta-
miskustannus ja maata parantava vai-
kutus säilyvät ilman korkeampaa kor-
vaustasoakin. Myös saneerauskasville 
kylvetyille aloille saa kasvipeitteisyys 

korvauksen kunhan tekee oikeat laji-
kevalinnat.

MYÖS MUITA MUUTOKSIA tukieh-
toihin on todennäköisesti tulossa ja 
valtakunnallisesti tunnettua pykälä-
viidakon korpisoturia lainatakseni, 
ensi kuun jälkeen on jo huhtikuu. 
Toivottavasti kaikki muutokset ovat 
sitä ennen tiedossa. 

P eltokasvien kasvinsuojelu 
2018 -kirja ilmestyy helmi-
kuussa helpottamaan kas-
vinsuojeluaineiden valintaa 

ja vertailua. Kirja kuvaa viljelykas-
veittain peltokasvien, avomaan vi-
hannesten ja mansikan rikkakasvien, 
kasvitautien ja tuholaisten torjun-
taan markkinoilla olevat kasvinsuo-
jeluaineet, niiden käyttösuositukset 
ja hehtaarikustannukset.
 
Kirja opastaa oikeista torjunta-
ajoista viljelykasvin kehitysvaiheen 
mukaan sekä tautien ja tuholaisten 

torjunnan kynnysarvoista. Uutuute-
na kirjassa on nyt myös asiaa luon-
nonmukaisen tuotannon kasvinsuo-
jelumenetelmistä ja -valmisteista.

TULOSSA PELTOKASVILAJIKKEET 2018

Viljelysuunnittelun avuksi maalis-
kuussa ilmestyy Peltokasvilajikkeet 
2018 -kirja. Kirja kokoaa uusimmat 
tiedot maassamme viljeltävistä pel-
tokasvien lajikeominaisuuksista ja 
erityispiirteistä. Julkaisu auttaa va-
litsemaan sopivimmat viljelykasvit 
ja lajikkeet tilan olosuhteisiin.

MUISTA MYÖS 

MAATALOUSKALENTERI 2018

Vielä ehdit tilata Maatalouskalen-
terisi ProAgrian verkkokaupasta. 
Suosittu Maatalouskalenteri sisältää 
kalenterin, muistikirjan ja kattavan 
alan tietopaketin samoissa kansissa.
Tilaa tuotteet ilman toimitusmak-
sua ja tutustu monipuoliseen vali-
koimaan ProAgrian verkkokaupassa 
www.proagriaverkkokauppa.fi.

Käytännön Maamiehen tilaajat saa-
vat edellä mainitut kirjat ja kalente-
rin kestotilaajaetuna. 

NIKO LUIKKU

kasvintuotannon asiantuntija

Pientä hienosäätöä tulossa tukiehtoihin

• Täydentäviin ehtoihin kuuluvaa viherkesannon määritelmää muutetaan.  
 Määritelmää muutetaan siten, että yksinomaan viljalla, öljy- tai 
 valkuaiskasveilla tai näiden kasvien siemenseoksilla kylvettyä peltoa ei voi  
 jatkossa hyväksyä viherkesannoksi.
 
• Valtion uusjakolohkot ovat saamassa korvauskelpoisuuden 5 ha:iin asti.

• LHK-sitoumuskorvausta alennetaan 5 €/ha.

• Sadonkorjuuvelvoite avomaan vihanneksille pohjoisen tuen osalta.
 
• Saneerauskasvin käyttöön tulee lisää rajoituksia.
  - Saneerauskasvikorvaus voidaan maksaa vain sellaisille kasvulohkoille,
 joilla perunaa, juurikkaita ja avomaan puutarhakasveja on ollut vuosina  
 2015, 2016 tai 2017.
 
• Sika- ja siipikarjatalouden tuki on haettavissa jo maaliskuussa.
  - Tänä vuonna sika- ja siipikarjatalouden lopullisen tuen 
 hakeminen poistuu päätukihausta. Sekä lopullista tukea että ennakkoa  
 voi hakea helmi–maaliskuun vaihteessa avautuvassa haussa.

Monipuolista kasvinsuojeluasiaa yksissä kansissa 

– nyt mukana myös luomu

POIMINTOJA TULEVISTA TUKIEHDOISTA

PROAGRIAN ASIANTUNTIJAT NIKO LUIKKU JA TUOMAS PENNALA ovat 
tyytyväisiä ettei tukiehtoihin tule isoja muutoksia.



itua  1 • 2018 23

Seosrehuruokinta on huip-
puosaaja Anne Anttilan lei-
pälaji. Työpäivät koostuvat 
ruokinnan suunnitteluun 

liittyvistä asioista. 

– Tiloilla pohdin asiakkaiden 
kanssa, minkälaisia kotoisia rehu-
ja on käytettävissä ja minkälaisilla 
ostorehuilla niitä olisi järkevintä 
täydentää. Työni on ennen kaikkea 
kumppanuutta asiakkaiden kanssa, 
keskustelut ovat tärkeitä. Yhdessä 
pohditaan esimerkiksi syitä siihen, 
miksi maitotuotos on tippunut ja 
pohditaan ruokinnan suunnittelua 
esimerkiksi eläinten terveysongelmat 
huomioiden, Anne Anttila summaa.

RUOKINNAN SUUNNITTELULLA  py-
ritään ylläpitämään ruokinnassa 
hyvää perustasoa, mutta toisinaan 
asiantuntijoiden apua tarvitaan 

myös korjaamaan vääränlaisen ruo-
kinnan aiheuttamia ongelmia.
 – Toivoisi toki ettei työ olisi vain 
tulipalojen sammuttelua. Välillä työ 
on kuitenkin sitä, että asiantuntija 
hälytetään apuun korjaamaan tilan-
ne, ennen kuin se etenee pahem-
maksi. Etenkin pitkäaikaisten asi-
akkaiden kanssa työ on toisenlaista. 
Yhdessä pohditaan ruokinnan päi-
vityksiä, Anttila kertoo.

PUOLUEETONTA RUOKINTANEUVONTAA

Jalasjärveltä kotoisin oleva Anttila 
tahtoi opintojen jälkeen palata ta-
kaisin Etelä-Pohjanmaalle. 

– Se on ollut selvää, että tänne 
tahdon opintojen jälkeen palata.

ANTTILA HAKI TÖIHIN ProAgria Ete-
lä-Pohjanmaahan siksi, että tahtoo 
olla mukana tilojen arjessa. Anttilan 
mielestä ruokinnan suunnittelussa 
on tärkeää puolueettomuus ja riip-
pumattomuus.

– Arvostan sitä, että pystymme 
miettimään käytettävissä olevia rehu-
ja puolueettomasti eri toimijoilta. Toi-
nen vahvuus on iso asiantuntijoiden 
joukko eri aloilta. Jos jokin talouteen 
tai viljelyyn liittyvä asia mietityttää, 
niin siihen saa varmasti vastauksen 
kollegoilta, Anttila kertoo.

KESKUSTELUJA JA KONKRETIAA

Mikä on parasta työssäsi?
– Se hetki, kun pääsee asiakkaan 

kanssa yhteyteen. Silloin kokee, että 
minusta on oikeasti jotakin hyötyä. 
Asiakkaat saattavat toisinaan suo-
raan sanoa, että ovat tykänneet. Se 
on myös palkitsevaa, kun asiakkaat 
haluavat oikeasti kuulla, mitä miel-
tä olen asiasta ja tekevät muutoksia 
toimintaansa sen mukaisesti, Ant-
tila pohtii. 

PELKÄT TILASTOT EIVÄT huippuosaa-
jalle riitä, vaan hän nauttii etenkin 
työn konkreettisista tuloksista. Tär-
keää on nähdä käytännössä, miten 
suunnitelmat toteutuvat ja millaisia 
tuloksia niillä on saatu aikaan.

–  Jos esimerkiksi teen paperille ruo-
kintasuunnitelman ja siinä on peri-
aatteessa kaikki ok, mutta toteutus 
ruokintapöydällä näyttääkin ihan 
erilaiselta, niin asiaa täytyy miettiä 
uudelleen, Anttila pohtii. 

RUOKINTA - AS IANTUNTI JAN T YÖN 
palkitsevuus syntyy konkreettisista 
onnistumisista.

– On hienoa nähdä, kun olen tehnyt 
esimerkiksi uuden ruokintasuunni-
telma tilalle ja sen jälkeen maito-
määrät nousevat. Vaikka maitomää-
rän nousu on monen asian summa, 
niin tulee tunne, että nyt on tehty 
yhdessä jotain hyvin ja oikein, Ant-
tila kiteyttää. 

T yönantajana toimivia 
maatiloja koskevat monet 
säädökset ja velvoitteet. 
Aluehallintovirasto tekee 

alueellamme nykyään tarkastuksia 
myös työnantajana toimiville maati-
loille. Velvoitteisiin kuuluu palkan-
maksun lisäksi muitakin vaatimuk-
sia. Laiminlyönneistä tulee jopa huo-
mattavia taloudellisia menetyksiä. 

TYÖEHTOSOPIMUS

Työsuhteessa noudatettava työehto-
sopimus kannattaa lukea tarkkaan. 
Noudatettava työehtosopimus pi-
tää mainita työsopimuksessa. Sopi-
muksesta saat tietoa palkan määräy-
tymisestä sekä muista työsuhteessa 
noudatettavista määräyksistä. 

HUOMIO TYÖTURVALLISUUTEEN

Kun tilalla on ulkopuolisia työnte-
kijöitä, työnantaja on velvollinen 
liittymään työterveyshuoltoon. Työ-
terveyshuolto koskee kaikkia työnte-
kijöitä. Työnantajalla pitää olla myös 
työterveyshuollon suunnitelma.

VARUSTEET

Työnantaja on velvollinen hankki-
maan työntekijöille työvaatteet- ja 
kengät sekä suojaimet. Työnanta-
jalla on myös velvollisuus valvoa, 
että suojaimia käytetään sekä opas-
taa niiden käytössä työympäristön 
haitta- ja altistustekijät huomioiden. 
Työturvallisuusriskien ja -haittojen 
arviointi kannattaa tehdä yhdessä 
työntekijöiden kanssa ja tuoda esiin 

niiden vaikutukset terveydelle.

KI INNOSTUITKO? Tule kuulemaan 
työnantajavelvoitteista ja niiden 
laiminlyönneistä aiheutuvista seu-
rauksista ke 28.3.2018 Etelä-Poh-
janmaan Elinkeinotalolle Seinäjo-
elle.  Lue lisää www.proagria.fi/ep/
tapahtumat

MUISTA NÄMÄ:

• Yli kuukauden kestävistä työso-
pimuksista on tehtävä kirjalli-
nen selvitys. Selkeintä on siis 
laatia aina työsopimus. 

• Työnantajan on laadittava 
työvuorolistat. Jos niihin tulee 
muutoksia, on ne kirjattava 
ylös.  

• Työtunneista täytyy olla yhteen-
veto sekä palkkalaskelmat. Palkan 
eri osat ja lisät on palkkalaskel-
massa eriteltävä tarkasti. Lisien 
sisällyttäminen tuntipalkkaan ei 
riitä. Huomiota tulee kiinnittää 
myös tasaustunteihin sekä pek-
kaspäivien toteutumiseen. 

• Lain mukaan työaikakirjanpitoa 
tulee säilyttää vähintään kaksi 
vuotta. 

Artikkeli on osa 
Kimpparenki 
hanketta.

Aluehallintovirasto tekee tarkastuksia myös maatiloille

KAIJA ALA -LUUKKO

talousasiantuntija

LEIPÄLAJINA RUOKINTA JA 
ASIAKKAAN SPARRAUS

T E K I J Ä T YÖ N TA K A N A

KUKA?
ANNE ANTTILA, Kurikan  
Jalasjärveltä
• Työskentelee ProAgria Etelä-Poh- 
 janmaalla huippuosaajana lypsy- 
 lehmien ruokinta-asioiden parissa. 
• Valmistui vuonna 2014 agrono- 
 miksi ruokintapuolelta Helsingin  
 yliopistosta
• Vuodesta 2014 proagrialainen

HUIPPUOSAAJA ANNE ANTTILA keskittyy työssään ruokintaan.
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K ehitysyhteistyö- ja lähetys-
järjestö Fida on toiminut 
Suomessa 1990-luvulta as-
ti. Fidan vetämään peruna-

projektiin liittyen saimme elokuun 
alussa vieraita Pohjois-Koreasta. 
Korealaisia oli kuuden hengen ryh-
mä. Mukana olivat myös Pasi Pitkä-
nen ja Katri Sannelvuo-Pitkänen, 
jotka lapsineen ovat asuneet maassa 
viime talvesta saakka, sekä maassa 
useasti vieraillut konsultti Eero 
Horstia.

KOREALAISRYHMÄSSÄ OLI maan ul-
koasiainministeriön kansainvälisen 
yhteistyön ja maatalousakatemian 
tutkimusjohtoa, paikallishallinnon 
edustajia sekä suuren yhteistilan 
johtaja. Valitettavasti vieraita ei 
saanut suoraan haastatella lehteen.

PERUNAN TUOTANTOMENETELMIÄ

Perunaprojekti keskittyy varsinkin 
siemenperunatuotannon, varastoin-
nin ja jatkojalostuksen kehittämi-
seen. Hankkeen neuvoilla onkin aloi-
tettu sähköttömien maakellareiden 
rakentaminen, joiden optimaalisesti 
pohjoiseen päin suuntautuvassa si-
säänkäynnissä on erillinen perunan 
idätystila. Silloin kun idätystilassa 
ei ole perunaa itämässä, sitä käy-
tetään vihannesten kasvatukseen. 

Itse varastossa voidaan, sen ollessa 
tyhjänä, viljellä esim. sieniä. Tämän 
tyyppisestä helposti rakennettavasta 
maakellarista on saatu hyviä koke-
muksia ja siemenperunan varastoin-
tiaikaa on saatu pidennettyä.

PERUNAN JATKOJALOSTUKSESSA on 
tavoitteena valmistaa perunahiuta-
leita tai jalostaa perunaa aasialaisil-
le paremmin maistuvaan muotoon, 
nuudeleiksi. Kiinassa perunanuu-
deli on jo melko yleistä.

PITKÄSEN MIELESTÄ LANNOITUS ja 
koneistus ovat perunantuotannon 
suurimmat pullonkaulat. Lannoi-
tus toteutetaan kompostin avulla, ja 
useimmiten sitä ei riitä määräysten 
mukaiseen 20 tonniin per hehtaari. 
Tasankoalueilla perunasta otetaan 
usein kaksi satoa, joista jälkimmäi-
nen menee seuraavan vuoden sie-
menperunaksi. Vuoristoalueilla on 
mahdollista saada vain yksi sato 
vuodessa.

POHJOIS -KOR E AS SA  KÄY T E TÄÄN 
Suomen tavoin melko pientä sie-
menperunaa, ja sato oli takavuosina 
vielä heikompi, kun siemenperunoi-
ta pilkottiin. Fidan neuvonnan kaut-
ta saatiin siemenperunoiden pilkko-
minen loppumaan, tämä tosin vaati 

hallinnollisen määräyksen. Tämä 
on hyvä käytännön esimerkki siitä, 
miten projekteissa saadaan kehitys-
tä aikaan mutta kehitysideat täytyy 
toteuttaa ylhäältä alaspäin.

VILJELYSUUNNITELMAT 

Pohjois-Koreassa ei ole perhevil-
jelmiä, vaan valtion omistamia 
maatiloja, osuuskuntatiloja. Toisin 
kuin tilatason viljelysuunnittelu 
Suomessa, Pohjois-Koreassa osuus-
kunnat lähettävät suunnitelman 
maakuntahallinnolle mitä kasveja 
halutaan viljellä ja millä pinta-alal-
la. Virkamiehet keräävät ”toivomus-
listan” jokaiselta viljelyä harjoitta-
valta yksiköltä ja tekevät tarvittaes-
sa muutoksia, jotta maakuntatasolla 
suunnitellut pinta-alat joka kasvilla 
toteutuisivat. Sen jälkeen osuuskun-
nat toteuttavat hallinnon antaman 
viljelysuunnitelman. Eli lohkotason 
viljelysuunnitelmia ei oikeastaan 
tehdä ja esimerkiksi maanäytteitä 
ei oteta juuri ollenkaan. Vieraat oli-
vat joka tapauksessa kiinnostuneita 
suomalaisesta viljavuusanalyysistä, 
ja yksi yhteistyöhankkeen tuloksis-
ta voikin olla, että Pohjois-Koreassa 
kehitetään maanäyteanalysointia.

PROAGR IA  E T E L Ä -POHJANMA AN 
entinen neuvoja, nykyään Lapualla 

perunaa viljelevä Jarmo Kattelus 
on vieraillut useasti Pohjois-Ko-
reassa. Siemenperunaprojektin 
asiantuntijana toiminut Kattelus 
sanoi tutkimuksen maassa olevan 
melko korkealla tasolla. Esimerkik-
si korkeimman siemenperunan ae-
roponista (ilmakasvatus) tuotantoa 
on tehty maassa jo ennen kuin sitä 
aloitettiin Suomessa. Tutkimus ja 
hallinto eivät kuitenkaan kommu-
nikoi viljelijän ymmärtämällä kie-
lellä. Juuri tähän väliin tarvittaisiin 
ProAgrian kaltaista organisaatiota, 
tasoittamaan tutkimuksen ja käytän-
nön välistä kuilua. 

KATTELUKSEN TILALLA käynnin jäl-
keen vieraiden matka jatkui ihmet-
telemään Itä-Suomen metsätaloutta.

Juhani Rahko toimii perunantuo
tannon asiantuntijana ProAgria 
EteläPohjanmaassa.

Saimme vieraita Pohjois-Koreasta

JUHANI RAHKO

kasvintuotannon asiantuntija

Kiinan tavoin myös Pohjois-Koreassa on huomattu perunan hyödyt. Valtio on alkanut panostaa 
perunan tuotannon kehittämiseen. Se on tarkoittanut myös sitä, että ulkomaalaiset toimijat 
pääsevät toteuttamaan kehitysprojekteja muuten hyvin suljetussa maassa. 

PERUNA

KOREALAISRYHMÄSSÄ oli maan ulkoasiainministeriön kansainvälisen yhteistyön ja maatalousakatemian tutkimusjohtoa, paikallishallinnon edustajia 
sekä suuren yhteistilan johtaja. Mukana olivat myös Pasi Pitkänen ja Katri Sannelvuo-Pitkänen sekä maassa useasti vieraillut konsultti Eero Horstia.
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V uoden maisemateko va-
litaan nyt neljättä kertaa. 
Kilpailun teema on ”Laita 
hyvä kiertämään”. Tänä 

vuonna kilpailulla halutaan erityi-
sesti edistää kiertotaloutta ja kiinnit-
tää huomiota hoidon jatkuvuuden 
turvaamiseen, kierrätettävien materi-
aalien ja rakennustarvikkeiden käyt-
töön ja hoitotoimenpiteistä syntyvän 
materiaalin jatkohyödyntämiseen.

M A A -  J A  KOT I TA LO U S N A I S T E N 
MKN:n maisemapalveluiden jär-
jestämässä kilpailussa myönnetään 
maakunnallisia Vuoden maisemate-
ko -tunnustuksia, jotka kilpailevat 
valtakunnallisesta tunnustuksesta. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee 
vuoden maisemateon valintaa. 

KERRO MAISEMASTA,  

HOIDA YMPÄRISTÖÄ

Laita hyvä kiertämään -teemaa on 
lupa toteuttaa vapaasti. Vuoden 
maisemateko on teko, joka nostaa 
esille paikallisen kulttuuriympäris-
tön arvoja ja ominaispiirteitä, lisää 
yhteisöllisyyttä ja edistää kohteen 
säilymistä tuleville sukupolville 
kestävällä tavalla.  

VUONNA 2017  valtakunnallinen 
Vuoden maisemateko tunnustus 
myönnettiin Kainuuseen Vienan rei-
tille. Vuonna 2016 kilpailun voitti 

Saarijärven Koskenkylä-Lehtola Kes-
ki-Suomessa ja vuonna 2015 Kunin-
kaanlähteen puhdistus Satakunnassa.

KILPAILUOHJEET

Lähetä kuvaus maisemateosta, työn 
tekijöistä ja perustelut työn merkityk-
sestä piirikeskusten maisema-asian-
tuntijoille. Liitä mukaan valokuvia ja 

mahdollisia lehtileikkeitä. Kilpailu-
aika päättyy 30.9.2018.

ALUEELLISET MAISEMATEOT valitaan 
loka-marraskuussa 2018. Valtakun-
nallinen voittaja julkistetaan Maa- ja 
kotitalousnaisten keskuksen varsi-
naisessa kokouksessa marraskuussa 
2018.

LISÄTIETOJA

Marika Turpeinen 
puh. 043 825 2410
marika.turpeinen@
maajakotitalousnaiset.fi
www.maajakotitalousnaiset.fi/
vuodenmaisemateko
#vuodenmaisemateko 

VASTA AN  sekä ProAgrian että 
Maa- ja kotitalousnaisten jäsen-
järjestöjen tukitehtävistä keskuk-
sessamme. Minulle voi soittaa ja 
kysyä neuvoa. Kohtuullista kor-
vausta vastaan voin tulla pohti-
maan yhdistyksenne tai osaston-
ne pulmia paikan päälle. Viestin 
myös järjestökentän ajankohtaisis-
ta asioista eri välineissämme. 

Toivon, että yhteydenoton kyn-
nys tuntuisi mahdollisimman 
matalalta, joten tartu luuriin tai 
tietokoneeseen!

Järjestöterveisin
TERHI JASKARI

0400 463 129
terhi.jaskari@proagria.fi tai
terhi.jaskari@maajakotitalous
naiset.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUUKAUPPA JATKUU  
VILKKAANA POHJANMAALLA! 
Olemme kiinnostuneita päätehakkuu-
leimikoista, joissa on yli puolet kuusta. 

NYT TALVIETU! 31.3.2018 mennessä 
yli 300 motin puukaupan tehneille 
tarjoamme joko istutusvälineet (putki  
ja vakka) tai laadukkaan talvitakin. 

Soita 044 712 1335 
www.epmmetsa.fi 

Laita hyvä kiertämään 

VUODEN 2018 MAISEMATEKO -KILPAILU

OTA YHTEYTTÄ 
JÄRJESTÖVASTAAVAAN!

ONKO OMASSA ELINYMPÄRISTÖSSÄSI vuoden 2018 maisemateko-ehdokkaita?
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R uokakurssien top neljässä 
ovat kurssit, joissa teh-
dään kasvis- tai liharuo-
kia, kootaan voileipäkak-

kuja tai opitaan uusia juttuja grillin 
äärellä. Äijien grillikurssi on yksi 
todellinen kestosuosikki, kertoo 
ruoka-asiantuntija Asta Asunmaa.

– Kursseilla uuteenkin tartutaan 
innolla sekä ennakkoluulottomasti, 
vaikka raaka-aineet eivät aina oli-
si kaikille ennestään niin tuttuja. 
Kotisirkkojen toimivuuttakin on 
kursseilla jo kokeiltu suklaakon-
vehdeissa. 

KURSSIT TARJOAVAT  mahdollisuu-
den uuden oppimiseen yhdessä. 
Tähän samaan yhtyy Sirkka Salmi 
Koskenkorvan maaseutunaisista. 

– Vietimme yhdistyksen naisten 
kanssa aikaa Astan vetämällä sushi-
kurssilla. Oli mukava, että yhdessä 
Astan kanssa pohtien saatiin koottua 
juuri meidän naisille sopiva kurssi.

OSALL ISTUAKSEEN KURSSE ILLE  ei 
tarvitse olla itsessään keittiön mo-
niosaaja, vaan jo kiinnostus ruuan-
laittoa kohtaan vie pitkälle. 

– Kurssilla ehdoton kohokoh-
ta oli, kun yhdessä maisteltiin ja 
arvioitiin, kuinka hyvin makujen 
kanssa onnistuttiin, naurahtaa Pau-
la Pitkäkoski, joka oli yhdessä Sei-
näjoen Liike- ja virkanaisten kanssa 
Arkimakuja-kurssilla. Kurssilla ope-
teltiin nopeita ja maukkaita arjen 
pelastusruokia. Ja parhaat ideathan 
tunnetusti syntyvät hyvän ruuan ää-
rellä, jolloin kotiin viemisiksi lähtee 
reseptien ohella hyviä niksejä toteu-
tettavaksi kotikeittiöön. 

Yllätä järjestämällä ruokakurssi!
Jos haussa on uusi tapa viettää aikaa porukalla, ruokakurssi on juuri sitä mitä haet. Ruokakurssi 
räätälöidään toiveidesi mukaan ja se toimii mukavana aktiviteettina vaikkapa sukutapaamisessa, 
yhdistysten illanvietoissa tai vaikkapa tyky-tapahtumana. 

SEINÄJOEN LIIKE- JA VIRKANAISET saivat vinkkejä arjen pelastusruoista. Kuvassa Tarja Kuoppala (vas.) ja Anne Koskiahde.

MITÄ? 
Ruokakurssit ovat rento tapa viettää aikaa ruoan äärellä ruoka-asiantuntijan johdolla.  
Kurssit on suunnattu erilaisille porukoille. Niiden sisällöt räätälöidään toiveiden mukaan.

MISSÄ? 
Kursseja järjestetään eri puolella maakuntaa. Kurssilaiset voivat kokoontua tilaajan varaamissa  
tiloissa tai Elinkeinotalon lounasravintola Trahteerissa. 

MITEN? 
Tutustu tarjontaan osoitteessa www.ruokakurssi.fi

MERJA TUUKKANEN

restonomiopiskelija



itua  1 • 2018 27

Yhteystiedotwww.proagria.fi/ep

JOHTO JA TUKIPALVELUT
Honkala Henri, toimitusjohtaja ...................................................... 040 827 7100

Lenkkeri-Tamminen Miia, viestintäpäällikkö ............................ 0400 159 118

Perälä Tuula, toimistosihteeri, 

ilmoittautumiset ja tuotetilaukset .................................................... 040 706 3386

Lokasaari Elina, talous- ja 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, taloushallinto, palkanlaskenta ... 050 378 1793

Ilonen Saija, asiantuntija, taloushallinto, ostoreskontra ............ 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

Ala-Luukko Kaija, talousasiantuntija ............................................ 040 832 3521

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

Perälä Marja-Leena, kasvintuotannon asiantuntija ................... 0400 166 200

Vihonen Erkki, luomukasvintuotannon asiantuntija .................. 040 678 7689

PERUNA - JA MARJATILAT

Jaakkola Anna-Kaisa, kasvintuotannon asiantuntija................. 040 525 0375

Luoma Markus, kasvintuotannon asiantuntija ............................ 0400 180 071

Raatikainen Arja, marjantuotannon erityisasiantuntija ........... 050 377 9530

Rahko Juhani, kasvintuotannon asiantuntija ............................... 043 825 0103

Vihlman Katariina, kasvintuotannon asiantuntija .................... 040 582 6775

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

Anttila Anne, valtakunnallinen huippuosaaja, 

lypsykarjan seosruokinta ................................................................... 043 825 0522

Ikola Maria, kasvintuotannon asiantuntija, nurmi, luomu......... 040 761 9770

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

Kujala Arja, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat   .......... 040  759 8618

Lämpsä Jarmo, talousasiantuntija,  maitotilat  ............................ 040 126 3481

Mattila-Löppönen Kirsi, kotieläintuotannon asiantuntija, 

maitotilat  ............................................................................................. 040 594 5745

Metsälä Johanna,  kotieläintuotannon asiantuntija, MaMa-hanke 043 826 8641

Morri Sari, kotieläintuotannon asiantuntija ................................. 043 826 8643

Mäntyharju Johanna, erityisasiantuntija, ruokinta, 

teknologia, luomu, maitotilat ............................................................ 040 512 1901

Norja Anja, talousasiantuntija, maitotilat ................................. 043 826 6770

Ojala Heli, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat .............. 043 826 9462

Onkamo-Hill Teija, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat .. 040 481 3818

Paloneva Päivi, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat ...... 043 825 6327

Perasto Seija, terveydenhuoltoeläinlääkäri, maitotilat  .............. 043 824 8030

Pietilä Mirva, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat  .......... 043 825 0524

Pihlaja Kaisa, kotieläintuotannon asiantuntija, maitotilat ......... 0438272343

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, asiantuntija, 

lihanauta- ja emolehmätuotanto ...................................................... 040 184 8166

Viitasalo Marjut, asiantuntija,  talous, nauta- ja lammastilat .. 040 353 0227

YRITYS, TUOTANTOTALOUS JA YMPÄRISTÖ
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 Ella, asiantuntija,  tilipalvelut Kauhajoki, Seinäjoki .......... 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

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

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

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

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

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

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@proagria.fi

www.proagria.fi/ep



Teho-DeTox
www.feedex.fi

Oy Feedex Ab, Teollisuuskatu 4, 68800 Kolppi  puh. 020 1984 820

Teho-DeTox on helppokäyttöinen ja laaja-
vaikutteinen täydennysrehu lypsylehmille ja 
hiehoille, kun hometoksiinitaso viljassa ja/tai 
nurmirehussa on haitallisen korkea.
Tuote sisältää hometoksiinien haittavaikutuksia 

®vähentävää Mycosorb A+  -toksiinisitojaa sekä 
pötsin toimintaa tukevia elävää hiivaa ja soodaa.

Annostus 200 g / lehmä / päivä
Jauheinen
25 kg säkki / 625 kg lava

Kalkituslaskuri:
www.ssab.fi/kalkituslaskuri

”Hangella on hyvä olla”, sanoi 
®maanparantaja ja lähti BESTON illa 

kalkitsemaan. Seuraa sinäkin jälkiä.

®BESTON  vauhdittaa 
kevättä ja peltotöitä. 
Kalkitse hangelle. 

®BESTON  on hyvä.

Vain hyvin hoidettu
maa tuottaa huippu-
satoa.

NORDKALKILLA 
KASVATETTU

Lisää kannattavuutta 
ja kasvuvoimaa! Pyydä 

Aito-kalkkitarjous 
maatalouskaupastasi.

www.nordkalk.fi

MTK:n jäsenenä saat lisäetuna Firstbeat 
Hyvinvointianalyysin. 

Kukaan ei täytä saappaitasi 
kuten sinä. 

Henkeä ei mitata rahassa,  
paitsi silloin, jos maatilan 
toiminta sellaisenaan päättyy 
vahingon sattuessa. 

LähiTapiolan Älyhenki-
vakuutus turvaa läheisesi 
ja auttaa sinua voimaan 
paremmin. Saat työkaluja 
levon, liikunnan, stressin ja 
ravinnon tasapainottamiseen 
elämässä.

Yrittäjähenki vie pitkälle, 
hyvinvointiasi turvaa 
Älyhenkivakuutus.
 
lahitapiola.fi/voiparemmin

Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Keskinäinen 
Vakuutusyhtiö, LähiTapiola Varainhoito, LähiTapiolan alueyhtiöt ja Firstbeat.  

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


