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esä 2012 muistetaan suuressa osassa 

maakuntaa sateisuudestaan.Varsinkin 
korjuusäät olivat poikkeuksellisen hanka-
lat. Jos takavuosina viljaa korjattiin hymys-
sä suin ja pyöräytettiin satsia kuivurissa 
pari tuntia, niin nyt noiduttiin puimurin 

kiinnijäämisiä ja isoa öljylaskua. Kunnollista korjuukeliä 
toiselle säilörehusadolle odotettiin pitkään.  Syksyn lan-
nanlevitys tuotti vielä sitäkin enemmän ongelmia.  Tulva-
alueilla saatiin taas muistutus veden nopeasta ja isosta 
voimasta. 

Jos sateesta oli haittaa korjuussa, niin oli siitä hyötyä kas-
vulle pitkin kesää. Vielä 1970 – luvulla sanottiin, että mitä 
kuivempi kesä, sen parempi eteläpohjalaisille tiloille. Ny-
kyään tämä ei enää pidä paikkaansa. Peltojen humus on 
kulunut, ja monena vuonna maakunnan pelloilla satoa 
on rajoittanut kuivuus. Tänä vuonna vettä on ollut riit-
tävästi kasveille. Siksipä monin paikoin saatiin hyvä sato. 
Kun tänä kesänä luonto huolehti kasvien vedensaan-
nista, niin samaa tulosta voi edesauttaa kuivempina 
vuosina omilla toimenpiteillä. Säätösalaojituksella ja ni-
menomaan sen oikealla ja oikea-aikaisella käytöllä voi-
daan keskikesän kuivuutta torjua. Säätösalaojituksia on 

Pääkirjoitus

ProAgria tiedottaa - Kohti Farmaria

Maatalouden investointituet

Teetä viljelysuunnitelma ajoissa
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Jouluateria 

Yhteystiedot 

kaiken kaikkiaan vielä liian harvoilla pelloilla. Vaikka sää-
tösalaojitus olisikin pellolle tehty, niin siitä ei tehoa saa-
da, jos nimensä mukaista ”säätöä” ei hoideta riittävän 
aikaisin. 

Olipa kyseessä salaojitus säädöllä tai ilman, niin  sen mer-
kitys on hyvin keskeinen Suomen ilmastossa. Ojituksen ja 
salaojituksen rooli on ratkaiseva pellon peruskunnolle, 
sen sadontuottokyvylle ja sitä kautta myös maatalouden 
ympäristövaikutuksille. Mitä parempi vesitalous, sitä pa-
rempi sato ja sitä parempi ravinteiden hyötykäyttö.  Tätä 
taustaa vasten on valitettavaa, että nykyiset salaojituk-
sen tukiehdot eivät edistä salaojitusta riittävästi. Ruuas-
ta tulee pulaa tulevina vuosikymmeninä. Pellot on siksi 
nähtävä kansallisvarallisuutena, joita pitää hoitaa pitkä-
jänteisesti riippumatta siitä, kuka tämän sukupolven ai-
kana pellon omistaa. Siksi on kummallista, että nykyinen 
yhteiskunnan tuki salaojituksen toteutukseen on sidottu 
maatalouden rakennetuen yleisiin sääntöihin, joka ehkäi-
see tuen saannin suurelta osalta kasvinviljelytiloja ja myös 
melkoiselta osin kotieläintiloja.  

a n t t i  s i l j a m ä k i
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Vuoden alusta erotimme tuotos-
seurannan ja ruokinnanohjauksen
omiksi palveluiksi. Suurin osa
tuotosseurantaan kuuluvista 
asiakastiloistamme osti myös 
ruokinnanohjauspalvelua. Uusi 
toimintamalli on tuottanut maitoa. 
Lue lisää keskiaukeamalta.
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P inta-alaa tapah-
tuma-alueel le 
on tullut lisää, 
jonka ansios-
ta liikkumista 

tapahtuma-alueella helpottaa 
kaksi siltaa. Toinen silta hal-
koo aluetta Farmarikadulla, 
toinen Kampusrannassa ta-
pahtuman pohjoisreunassa. 
Alueen laajentuminen Kam-
pusrantaan päin takaa sen, 
että kotieläinosastot ovat ken-
ties jopa aiempaakin näyttä-
vämpiä muun muassa upean 
rantalaidunnusmahdollisuu-
den vuoksi. 

Farmari 2013 tarjoaa asi-

aa ja eLämyksiä . Näyttelyn 
sisällöstä on tulossa hyvin 

kattava niin asia kuin elämys-
puolellakin, toteaa näyttely-
päällikkö Henri Honkala.

Farmari on kiinnostanut 

jo lukuisia näytteilleasettajia. 
Listassa on monia merkittäviä 
maatalousyrittäjille tärkeitä 
yrityksiä. Myös tapahtuman 
pääyhteistyökumppanit ovat 
oman alansa kärkinimiä Suo-
messa. Julistamme yhteis-
työkumppanit ensi vuoden 
puolella.

seinäjoeLLa FarmareiLLa on 

oLLut taPana onnistua. Tä-
mä vaikuttaa siihen, että maa-
kunta on hyvin sitoutunut ta-
pahtumaan. Seinäjoen Farma-
ri saa tälläkin kertaa varmasti 

AiKA hAKEA sUKUTilATUNNUKsiA

kesän 2013 Farmarissa jaetaan Perinteisiä sukutiLa -

tunnuksia . Hakuaika päättyy helmikuun lopussa. Suku-
tilatunnuksen saa toimiva maa- tai metsätila, joka on ollut 
samalla suvulla vähintään 200 vuotta. Omistaja voi hakea 
sukutilakunniakirjaa ja -viiriä tai aiemmin myönnetyn kun-
niakirjan uusintaa, hänen lähisukulaisensa Sukupolvien  
ketju -taulua sekä pöytämallista pienoissukutilaviiriä.

toimi näin :

•	 tuLosta tarvitsemasi hakulomake ProAgria Etelä-Poh-
janmaan kotisivuilta (www.proagria.fi/ep) tai pyydä se 
ProAgria Etelä-Pohjanmaasta (yhteystiedot alla). 

•	 hanki kirkkoherranvirastosta virkatodistus tilasi hal-
tijoista niin pitkältä ajalta kuin tietoa on. Kunniakirjaa 
uusittaessa todistuksessa tulee näkyä lisättävien hen-
kilöiden nimet ja sukulaisuussuhde edellisen kunnia-
kirjan saajaan. Myös puolisoiden entiset sukunimet on 
mainittava.

•	 Lähetä hakemus liitteineen viimeistään 28.2.2013 os. 
ProAgria Etelä-Pohjanmaa, Kaisa Viitala, Huhtalantie 2, 
60220 Seinäjoki.

•	 Proagria keskusten Liitto huoLehtii tarvittavasta 
tutkimuksesta ja tunnusten hankkimisesta ja laskuttaa 
kulut hakijalta.

•	 sukutiLatunnukset LuoVutetaan Farmari 2013 

-näytteLyn sukutiLajuhLassa, josta tiedotetaan 
erikseen.

Lisätietoja antaa Kaisa Viitala, puh. 040 680 3418 
tai kaisa.viitala@proagria.fi. 

kiitosta siitä, että laadukkaassa 
tapahtumassa on hyvin am-
mattiasia esillä, sanoo näyt-
telyn johtaja Antti Siljamäki 
usean Farmarin kokemuksella.
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Maatalouden investointituet 
2013 – Mitä voin tehdä?

juhani torkko 

talousagronomi
erkki riihikangas

talousasiantuntija 

os olet suunnitellut 
investointia vuosille 
2013-2014 niin nyt 
on oikea aika toimia. 
Uuden ohjelmakau-
den alkaessa tuki-
en haun alkamis-
ajankohdasta ei ole 

varmaa tietoa. Aikaisemmin 
ohjelmakauden muuttuessa 
haku on käynnistynyt vasta 
loppuvuodesta. Investointi-
tukea on mahdollista hakea 
vuonna 2013 esimerkiksi lyp-
sykarjatalouteen, salaojituk-
seen tai konesuojaan. Tukea 
myönnetään lainan korkotu-
kena ja avustuksena.

Muutoksena vuoteen 2012
tulee uusiutuvan energian 
käytön edistämiseksi tar-
koitettuun lämpökeskusten 

tukeen. Jatkossa 35 prosentin 
enimmäistuki hyväksyttävis-
tä kustannuksista voidaan 
myöntää kokonaan avus-
tuksena, kun se aiemmin 
on myönnetty 20 prosenttia 
korkotukena ja 15 prosenttia 
avustuksena. 

Järjestämme Investointi-
en toteuttamiseen, kannat-
tavuuteen ja rahoitustukien 
hakuun keskittyvän ajan-
kohtaispäivän Seinäjoella 
30.11.2012. Tervetuloa mu-
kaan. Lisätietoja ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan kotisivuil-
la kohdassa tapahtumat.  

J
Rahoituksen ohjelmakauden 2007-2013 viimeinen 
hakuvuosi käynnistyy tammikuussa.

Investointitukea haetaan 
vuosittain neljällä 
hakukierroksella.
Nuoren viljelijän aloitustukea ja 

rakennetun maatalouskiinteistön 

hankinnan tukea voi hakea 

jatkuvasti. 

Vuoden 2013 

hakukierrokset: 

•	 1.	hakuaika	
        2.1.−1.2.2013
•	 2.	hakuaika	

11.2.−28.3.2013
•	 3.	hakuaika	

15.4.−16.8.2013
•	 4.	hakuaika	

2.9.−18.10.2013

TUEN hAKEmiNEN

M aa- ja metsätalous-
ministeriö on uu-
distanut asetuk-

sensa, joka koskee tuettavien 
lypsykarjatalousrakennusten 
rakentamista. Uusien, perus-
korjattavien ja laajennettavien 
parsinavetoiden, pihattojen 
sekä lypsy- ja maitohuoltotilo-
jen rakentamista koskevat tek-
niset ja toiminnalliset uudet 
vaatimukset astuivat voimaan 
tämän vuoden tammikuussa. 
Suurin muutos on se, että nyt 

annetaan pelkästään määrä-
yksiä. Pihaton ja parsinavetan 
parsien ja nuorkarjan karsinoi-
den mitoitusvaatimukset ovat 
muuttuneet oleellisesti isom-
miksi. Pihaton lantakäytävien 
ja välikäytävien mitoitukset 
on nyt määritelty ikäryhmit-
täin. Lypsykarjarakennuksen 
sijoituspaikka, sekä rakennuk-
sen toiminnallisesti sisäiset 
ja ulkoiset kulkureitit tulee 
suunnitella huolellisesti. Uu-
den lypsykarjarakennuksen 

TUETTAviEN lyPsyKArjANAvEToidEN rAKENTAmisEN 
vAATimUKsET ovAT mUUTTUNEET

sisäkorkeuden on oltava vä-
hintään 2,7 metriä ja peruskor-
jattavissa kohteissa 2,2m. 

Lue lisää muista muutoksista 
kotisivuiltamme.  

Lisätietoa : 

eLina tiinanen 

rakennusinsinööri
elina.tiinanen@proagria.fi

Farmari aluekartta 2013. 

TiENATKAA rAhAA FArmArissA!

M aatalousnäyttely on perinteisesti oiva rahake-
ruupaikka yhdistyksille. Niin on myös Seinäjo-
en Farmarissa 2013.

Tarjoamme kökkätöitä maakunnan eri järjestöille. Tunne-
tusti Farmarissa tehdään kökkätöitä hyvässä hengessä ja mu-
kavassa seurassa. Moni kiittelee tapahtumaa myös siitä, että 
toisin kuin monessa muussa maakunnan kesätapahtumassa, 
Farmarissa saa paiskia yhteisen hyvän eteen päiväsaikaan. 
Eli kauniit kesäyöt jäävät muuhun tarkoitukseen, naurahtaa 
talkootyövoimasta vastaava Terhi Välisalo.

Toivomme jo nyt yhteydenottoja kökkätyövoimasta. Kun 
on ajoissa liikenteessä, pääsee itse hieman vaikuttamaan 
siihen, minkälaista talkootyötä pääsee tekemään.

LISÄTIETOJA: 
Terhi Välisalo, 
terhi.valisalo@proagria.fi. 
Viestiin tunnukseksi KÖKKÄTYÖVOIMA. 

Farmari 2013 valtaa Seinäjoki Areenan ympäristön 3. – 6.7.2013. Farmari esittäytyy komeana vahvalla alkutuotantoalueella. 

FarMari lEvittäytyy 
koMEana joEn MolEMMin Puolin
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kuVassa iLoa ja energiaa Farmarista 2006.  Anne-Mari 
Jouppila ja Kati Petersen-Waris vastasivat silloin Farmari Pubista.
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Farmari 2013

•	 On keskellä kauneinta  
kesää 3 – 6.7.2013

•	 Tarjoaa asiaa päätösten  
tueksi ja elämyksiä 
viihdykkeeksi.

•	 Esittäytyy jo nyt osoit-
teessa www.farmari.net,  
Farmari on myös Face-
bookissa sekä Twitterissä.

•	 Osallistutko itse  
tapahtumaan asiakkaana 
vai tuletko kökkätöihin? 
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V älitilinpäätös kuuluu 
maatilan loppuvuo-
den hyviin rutiinei-

hin. Sen avulla ennakoidaan 
kuluvan vuoden verotusta.

Verotettavan tulon kehit-
tyessä tasaisesti vuodesta 
toiseen päästään veronmak-
sussa vähimmällä. Maatilan 
verotettavaa tulosta voidaan 
säädellä järkevästi ajoite-
tuilla myynneillä ja ostoilla. 
Välitilinpäätöksen avulla 
näitä toimia voidaan suun-
nitella hyvissä ajoin ennen 
vuodenvaihdetta.

Välitilinpäätöksen ja tulok-
sen tasauksen merkitys on 
suurimmillaan silloin, kun 

taloudessa on isoja vaihte-
luja. Tällä hetkellä muutok-
sia aiheuttavat satovahingot, 
kohonneet rehu-, energia- ja 
lannoitekustannukset sekä 
alhaiset tuottajahinnat. Väli-
tilinpäätökselle on siten nyt 
erityistä tarvetta.

Välitilinpäätös edellyttää 
tähän asti kertyneiden kuit-
tien kirjaamista. Verotettava 
tulos selviää, kun kirjanpidon 
lukuihin lisää arvion loppu-
vuoden tuloista ja menoista 
sekä muista kirjanpidon lisä-
yksistä ja vähennyksistä.  

Proagria

Tilipalvelut

oNKo väliTiliNPääTös jo TEhTy?

Alv-KANNAT mUUTTUvAT 
vUodENvAihTEEssA

H allitus esittää, et-
tä arvonlisävero-
kantoja nostetaan  

yhdellä prosenttiyksiköllä 
1.1.2013 alkaen. 

Uudet arvonlisäverokannat 
ovat: 23 % -> 24 %   13 % -> 
14 %    9% -> 10 %.

Uusia alv-kantoja sovelle-
taan jos tavara on luovutettu 
tai palvelu suoritettu 1.1.2013 
tai sen jälkeen. Eli luovutus-/
suoritusajankohta ratkaisee 
käytettävän alv-prosentin. 
Sovellettavan prosentin suh-
teen kannattaa olla tarkkana 
vuoden vaihteessa mm. en-
nakkolaskujen kohdalla.

Alv-kantojen muutos ei 

vaikuta kuluvan vuoden kir-
janpitoon.  Ensi vuoden kir-
janpidossa sen sijaan on kah-
denlaisia verokantoja, joten 
saapuvat ja lähtevät laskut 
kannattaa tarkistaa huolella 
ja tositteet on muistettava 
kirjata oikean verokannan 
mukaan. Muutos edellyttää 
myös uuden alv-prosentin 
muuttamista uusiin maksu- ja 
tilityslomakkeisiin. Verohal-
linto antanee asiasta ohjeen 
loppuvuodesta. 

Lue lisää muista muutoksis-
ta kotisivuiltamme. 

V äkilannoitteiden 
h i n n o i t t e l u n 
siirryttyä kausi-
hinnoitelluksi 
on viljelysuun-

nittelun ajankohta entistä tär-
keämpää. Markkinatilanteen 
mukaan lannoitteiden hinnat 
ovat yleensä alkukaudella 
alimmillaan ja nousevat käyt-
tökautta kohti. Yleensä myös 

viljamarkkinoiden hintojen 
muutokset heiluttavat lan-
noitehintoja. Kohdistamalla 
tuotantopanosten hankinnan 
ajankohdan oikein voi säästää 
huomattaviakin summia.

Viljelysuunnitelma kannat-
taa tilata ajoissa jos sen vuok-
si, että suunnitelman hintaan 
lisätään 1.3.-15.5. välisenä 
aikana 30 euron suuruinen 

kausilisä.
Muutamme ensi vuonna vil-

jelysuunnittelun hinnoittelun 
hehtaariperusteiseksi. 

Lisätietoja asiasta 
www.proagria.fi/ep
ja neuvojilta. 

tEEtä viljElysuunnitElMa 
ajoissa ja säästät
Ensi vuoden viljelysuunnittelun aika on jo käsillä. Oikealla ajoituk-
sella ja hyvällä suunnittelulla voi kuitenkin säästää huomattavasti.

yhtEistyötä ja 
Markkinointia

uosi 2012 aLkaa oLLa 

LäheLLä PäätePistettä.

 Viime vuonna samaan 
aikaan ilmestyneessä kolumnissa 
oli ihmetyksen aiheena keliolot. 
Veikkaan monen silloin jo ajatel-
leen, että näitä huonommiksi ei 
kelit enää voi mennä. Luonto on 
meille tänäkin vuonna voimansa 
näyttänyt. Jotain kai tässä itsekin 
alkaa oppia. Kelien suhteen omat 
vaikuttamismahdollisuudet ovat 
nolla. Kannattaa paremminkin 
keskittyä hoitamaan niitä asioi-
ta, joissa omat teot edesauttavat 
omassa ammatissa pärjäämistä. 

Meillä keskityttiin nurmiosaami-
seen  päättymäisillään olevassa 
Nurmi-Artturi projektissa. Lisä-
mausteen tämän kesän korjuu-
seen toi osallistuminen Yaran 
järjestämään Grass Prix kilpai-
luun. Tässä kisassa pätee vanha 
sanonta, mitä mittaan sitä voin 
parantaa, erinomaisesti. Satoa 
analysoitiin ja peltoa lannoitet-
tiin tiedon pohjalta. Keskisadok-
si kisalohkolta hehtaaria kohti 
saatiin yli 12 000  kg kuiva-aine 
satoa. Suomessa satotaso on 

keskimäärin reilut 4000 kg, joten 
tekemistä löytyy niin meidän tilal-
ta kuin muiltakin tiloilta tulevina 
vuosina.

Kovaa kohua nostattanut Valion 
mainos on kirvoittanut kommen-
tin jos toisenkin keskustelupals-
toilla. Antaako markkinointi tuo-
tannosta liian ruusuisen kuvan? 
Sen uskallan sanoa, jotta kaikki 
päivät eivät varmasti yhtä hert-
taisia ole. Kuluttaja haluaa yhä 
enemmän tietoa tuotannosta. Nyt 
on meillä tuottajilla peiliin katso-
misen paikka. Luotammeko me 
aivan liikaa osuuskuntamme te-
kemään markkinointiin? Meidän 
itsekin on asian eteen jotain teh-
tävä. Jos ei teidän tilanne vielä ole 
avannut oviaan vierailijoille, on 
siihen oikea hetki nyt. Kuluttajille 
oikeaa tietoa ja kokemuksia siitä, 
mistä se maito ja liha ruokalau-
taselle päätyy. Meidän tilallamme 
vierailijoita on käynyt viimeisen 15 
vuoden aikana useita. 

Tänä vuonna moni koululaisryh-
mä on saanut tutustua, missä 
vasikat ja lehmät asuvat. Näistä 

vierailijoista on pakko nostaa esiin 
ryhmä erityislapsia. Minun päivä-
ni, oikeastaan koko loppusyksyni 
oli kruunattu, kun näin heidän 
onnelliset ilmeensä. Rehellisyy-
den nimissä kerrottakoon, jotta 
työtähän vierailijoiden vastaanot-
tamisesta on, mutta toistaiseksi 
tunnemme olevamme voittavana 
osapuolena.

Aamut voivat olla monenlaisia. 
Tänä syksynä meille teki aamuhe-
rätyksen ensimmäistä kertaa po-
liisi. Olin itse lähdössä varhaisju-
nalla kohti Helsinkiä kummipojan 
rippikirkkoon. Yhtä aikaa herätyk-
sen kanssa alkoi Isännän puhelin 
soida. Poliisi ystävällisesti ilmoitti 
hiehojemme juoksevan valtatiel-
lä. Täysi pimeys, juna lähtee pian, 
hiehoja ei missään. Kovahermoi-
sena matkaan kohti Helsinkiä ja 
soittotarkastuksia tilanteesta pit-
kin matkaa. Osaaviin käsiin jätin 
homman, hiehot löytyivät kohta 
päivän valjettua rauhassa pellolta 
makaamasta.

Seesteisemmän loppuvuoden 
toivossa, Liisa. 

PuheenVuoro - itua 4/2012

Liisa VuoreLa

V

maa- ja kotitaLousnaiset 100 Vuotta 

emäntäPäiVät  13.2.1928  Etelä-Pohjanmaa oli edelläkävijöitä naisten järjestäytymisessä, 
joskin asiaa ajoi lähinnä miehistä koostunut maanviljelysseuran johtokunta. Seinäjoen emän-
täpäivillä 1928 Rautatieläisten talon (nyk. ravintola Alma) salissa perustettu edustuksellinen 
Maatalousnaisten keskusjohtokunta oli mallina Maatalousseurojen keskusliitolle naisjärjestön 
organisoinnissa.

Etelä-Pohjanmaa oli edelläkävijöitä naisten järjestäytymisessä. 
Ennen ensimmäistä maailmansotaa alkanut toiminta naisten 
järjestäytymiseksi eteläpohjalaisissa maamiesseuroissa kasvatti 
nopeasti naisjäsenten ja -osastojen määrää, mutta laatu ei seurannut 
perässä. Vuonna 1915 mainittiin, että naiset olivat järjestäytyneet  
jo 19 maamiesseurassa, mutta”osastot ovat olleet olemassa  
enimmäkseen nimeksi ja harvemmat niistä ovat vuoden aikana 
voineet kehittää mainitsemisen arvoista toimintaa”. 

kaisa ViitaLa

historiantutkija
Pekka tuomisto

kasvintuotantoagrologi

Proagria

Tilipalvelut

Talven paras sijoitusvinkki

www.maanparannus.comTEKNologiAA mAATilojEN NAisillE

E teläpohjalaiset maati-
lojen emännät saavat 
seuraavan vuoden ai-

kana tilaisuuden opiskella ti-
lalla tarvittavaa teknologiaa.

— Oppia kertyy esimerkiksi 
traktorien käytöstä ja huollosta, 
viljelysuunnittelusta, kasvin-
suojelusta sekä tuorerehun kor-
juusta ja säilönnästä. Tavoittee-
na on, että naisilla olisi mahdol-
lisuus osallistua vielä nykyistä 
monipuolisemmin tilan töihin, 
projektipäällikkö Sanna Kan-
kaanpää Frami Oy:stä kertoo. 

Nicekone-hankkeen tar-
ve on noussut esiin useal-
la taholla, mm. Agro living 
labissa, missä on hyödyn-
netty viljelijöistä koostuvaa 
tuotetestausverkostoa.

— Tilakoon kasvaessa emän-
nät osallistuvat entistä tasa-
veroisemmin isännän kanssa 

maatilan kaikkiin töihin. Siksi 
on tärkeää, että myös naiset hal-
litsevat erittäin pitkälle vietyihin 
teknologisiin ratkaisuihin perus-
tuvien työkoneiden käytön ja 
tuotantolaitosten ohjauksen.

Lyhyen teoriaosuuden jäl-
keen koneiden käyttöä pääsee 
aina treenaamaan käytännös-
sä. Koulutustilaisuuksien li-
säksi naiset pääsevät opinto-
matkoille maatalouskoneita 
valmistaviin yrityksiin ja 
eri tuotantosuuntien tiloil-
le. Hankkeessa järjestetään 
myös ulkomaan opintomatka 
Saksaan Agritechnica 2013 
–messuille.

Nicekone-hanketta toteut-
tavat  yhteistyössä Frami Oy 
ja Sedu Aikuiskoulutus. Pää-
rahoittajana on Etelä-Pohjan-
maan Ely-keskuksen maaseu-
turahasto.  

MAANVILJELYSKOKOUKSEEN

Täten kutsutaan kunnioittaen Etelä-Pohjanmaan 
maanviljelijöitä ja tämän maakunnan maataloutta 

harrastavia henkilöitä ottamaan osaa

ProAgria Etelä-Pohjanmaan

Seinäjoen pitäjän Elinkeinotalolle 
tiistaina joulukuun 11. päivänä 2012 klo 13.00.

Vuonna 1863 perustettu Vaasan läänin maanviljelysseura järjesti 
1800-luvun l opulle vuosittaisen kesä- eli maanviljelyskokouksen, 
jossa keskusteltiin a jankohtaisista ” aineista”. M aanviljelysseuran 
perillinen ProAgria Etelä-Pohjanmaa valmistautuu 
150-vuotisjuhlavuoteensa toteuttamalla keskustelutilaisuuden 
2010-luvun puitteissa.

M aanvilje-
lysseura 
r y h t y i 
1920-lu-
v u l l a 

rohkaisemaan naisten järjes-
täytymistä mm. perustamalla 
osastojen tueksi johtokunnan 
alaisen kotitalousvaliokun-
nan. Tämä vilkastutti toi-
mintaa, ja jotkut osastot jopa 
palkkasivat paikallisen koti-
talousneuvojan omin varoin 
tai maanviljelysseuran tuella. 

Pian todettiinkin, ettei epäit-
senäinen kotitalousvaliokunta 
kyennyt toimimaan naisten 
hyväksi tarpeeksi laajasti. 
Niinpä johtokunta päätti pe-
rustaa valtionavun turvin toi-
mivan naisosastojen keskus-
johtokunnan, jonka naisosas-
tojen edustajat valitsisivat. 

Maanantaina 13.2.1928 Sei-
näjoella pidetyillä emäntäpäi-
villä nelisatapäinen maakun-
nan naisten joukko valitsi en-
sin väliaikaiseen ja sittemmin 

vakinaiseen keskusjohtokun-
taan lapualaisen emäntä Alii-
na Lahdensuon, vähäkyröläi-
sen opettaja Selma Karhulan, 
Kauhajoen kotitalousopiston 
johtajatar Hilja Massisen ja 
ilmajokelaisen emäntä Fiina 
Hopiavuoren.  

Keskusjohtokunta loi nais-
ten toiminnalle tukevat puit-
teet, niin että vuonna 1936 
maanviljelysseurassa oli jo 
enemmän nais- kuin miesjäse-
niä ja naisosastojakin melkein 
yhtä monta kuin maamiesseu-
roja. Keskusjohtokunta järjesti 
kursseja, emäntäpäiviä, kesä-
juhlia, edustajainkokouksia 
sekä yhteisiä joulumyyjäisiä ja 
organisoi kotitalousalan opis-
kelijoiden harjoittelun. Erityi-
sesti huomiota herätti naisten 
taloudellisuus: he kasvattivat 
osastojensa tuloja samaan ai-
kaan, kun maamiesseurojen 
tulot vähenivät. 

Etelä-Pohjanmaan maata-
lousnaisten järjestäytyminen 

oli mallina koko maalle. 
Maanviljelysseura esitti puu-
tarha- ja kotitalousneuvontaa 
keskustelunaiheeksi Maatalo-
usseurojen keskusliiton edus-
tajainkokouksessa, ja myös 
puheenjohtaja Edvard Björ-
kenheimin jäsenyydellä kes-
kusliiton valtuuskunnassa oli 
vaikutuksensa. Vuonna 1929 
perustettiin keskusliittoon ko-
titalousvaliokunta, joka muut-
tui 1933 edustajapohjaiseksi 
Maatalousnaisten keskusjoh-
tokunnaksi. Naisjärjestö aloitti 
toimintansa valtakunnalisesti 
täydellä teholla.  

Kirjoittaja tekee ProAgria 

Etelä-Pohjanmaan ja sen 

edeltäjien 150-vuotishistoriaa,  

joka ilmestyy syksyllä 2013.

Seuraa kirjan syntyä: 

http://blogit.proagria.fi/ep/

maamiesseuraan/
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10.12. Luomukotieläintuotteita markkinoille, 
Tervajoki 
Hinta 20 e/hlö + alv, hankealueen ulkopuolisille
40 e/hlö + alv.
Lisätietoja: Ulla Maija Leskinen 040 504 5591.   

12.12. Luomuviljapäivä, Seinäjoki
Hinta 20 e/hlö + alv, hankealueen ulkopuolisille 
40 e/hlö + alv.
Lisätietoja: Erkki Vihonen 040 678 7689.

Hankkeessa tulossa vuonna 2013 mm.:
 
l 10.-15.2. Opintomatka Saksaan
Opintomatkalla tutustutaan saksalaisiin luomu-
tiloihin, jatkojalostukseen ja markkinointiin sekä 
Biofach-luomumessuihin.
Lisätietoja: Erkki Vihonen 040 678 7689 sekä 
www.proagria.fi/ep > Tapahtumat

29.11. Maatilan sopimukset, Seinäjoki
Hinta 20 e/hlö + alv, hankealueen ulkopuolisille 
40 e/hlö + alv.
Lisätietoja: Olavi Kuja-Lipasti 040 127 2420.

3.12. Työajankäyttö sikatilalla, Alavus  
Hinta 20 e/hlö + alv, hankealueen ulkopuolisille 
40 e/hlö + alv.
Lisätietoja: Johanna Sippola 0400 264 448. 

3.12. Tuotannon käynnistyminen lihanauta-
tilalla investoinnin jälkeen, Kauhava
Koulutuksen kesto: 7 kokoontumiskertaa, 3 h kerrallaan. 
Koulutuspaketin hinta 100 e/hlö + alv. Hankealueen 
ulkopuolisille hinta 150 e/hlö + alv.
Lisätietoja: Marjut Viitasalo 040 353 0227.

Hankkeessa tulossa vuonna 2013 mm.:
 
l 16.1. Kriisin johtaminen ja poikkeama-
tilanteen hallinta, Seinäjoki
Yhteistyössä ETT. Hinta 20 e/hlö + alv, 
hankealueen ulkopuolisille 40 e/hlö + alv.
Lisätietoja: Marjut Viitasalo 040 353 0227. 

l Helmikuussa 
Toiminnan benchmarking 
Paikkakunta määräytyy osallistujien mukaan. Sisältö 
ja rakenne: Neljän tilan tilakierros, jossa osallistujat 
edustavat eri tuotantosuuntia. Aloitusteemana on 
ulkopuolisten resurssien hyödyntäminen. 
4 kokoontumiskertaa. Hinta yht. 60 e/hlö + alv. 
Lisätietoja: Marjut Viitasalo 040 353 0227. 

l Maaliskuussa
Maakunnallinen lihaseminaari, Seinäjoki
Hinta 20 e/hlö + alv, hankealueen ulkopuolisille 
40 e/hlö + alv.
Lisätietoja: Marjut Viitasalo 040 353 0227. 

l Maaliskuussa 
Lihantuottaja julkisuudessa, Seinäjoki
Hinta 20 e/hlö + alv, hankealueen ulkopuolisille 
40 e/hlö + alv.
Lisätietoja: Maija Yliaho 040 529 0832. 

l Maalis-huhtikuussa
Käsittelykoulutusta lihakarjalle 
Lisätietoja: Marjut Viitasalo 040 353 0227.

28.11. Ruokinta kohdalleen ja lehmät
tuottamaan
Pienryhmäkoulutus luomuruokinnassa oleville seos-
rehutiloille ja luomuruokintaan aikoville seosrehu-
tiloille. Hinta 20 e/hlö + alv, hankealueen ulkopuoli-
sille 40 e/hlö + alv.
Lisätietoja: Johanna Mäntyharju 040 5121 901 ja 
Lea Puumala 044 7143 677.

29.11. Onnistunut umpiruokinta - kannattava 
maidontuotanto -pienryhmäkoulutus
Hinta 20 e/hlö + alv, hankealueen ulkopuolisille
40 e/hlö + alv.
Lisätietoja: Maria Ikola 040 7619 770.

30.11. Lypsykarjatalouden investointipäivä, 
Seinäjoki
Hinta 20 e/hlö + alv, hankealueen ulkopuolisille
40 e/hlö + alv.
Lisätietoja: Juhani Torkko 0400 589 569.

30.11. Hiehojen ruokinnan ABC 
-pienryhmäkoulutus *TÄYNNÄ*
Pienryhmä on täynnä, seuraava pienryhmä järjes-
tetään heti, kun ilmoittautuneita on vähintään 
viideltä tilalta. Pienryhmätapaamisen hinta 20 e/hlö 
+ alv, hankealueen ulkopuolisille 40 e/hlö + alv.
Lisätietoja: Arja Kujala 040 759 8618.

5.12. Mikä maidossa maksaa? Kauhajoki
Pienryhmätapaamisen hinta 20 e/hlö + alv, 
hankealueen ulkopuolisille 40 e/hlö + alv.
Lisätietoja: Juhani Torkko 0400 589 569.

10.12. Torju tartunnat ja tienaa, Kuortane 
11.12. Torju tartunnat ja tienaa, Kurikka 
Koulutuksen hinta 20 e/hlö + alv, hankealueen 
ulkopuolisille 40 e/hlö + alv.
Lisätietoja: Merja Ilomäki 040 570 7900.

Hankkeessa tulossa vuonna 2013 mm.: 

l Tulossa alkuvuodesta:
Torju tartunnat ja tienaa! -koulutus, Lappajärvi

l 15.1. Helpotusta näytteenottoon ja enna-
kointia maidon laatupoikkeamiin, Jalasjärvi
Ut-pienryhmien ll-tapaaminen.
Kohderyhmänä parsinavetat ja lypsyasematilat.

l 22.1. Ut- ja maidontuotannon hygienia 
-pienryhmä, Kyrönmaa 
Kohderyhmänä parsinavetat.

l 30.1. Ut- ja maidontuotannon hygienia 
-pienryhmä, Härmä 
Kohderyhmänä robottinavetat.

l 31.1. Tuotantoympäristön hygienia ja 
utareterveyden aloituspäivä, Seinäjoki 
Kohderyhmänä kaikki maitotilat.
Koulutusten hinta 20 e/hlö + alv, hankealueen 
ulkopuolisille 40 e/hlö + alv.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Merja Ilomäki 040 570 7900.

l 19.-21.2. Kotimaan opintomatka
Matkalla tutustutaan lypsyrobotti- ja lypsyasema-
pihatoihin mm. töiden hallintaan ja organisointiin, 
navetan toiminnallisuuteen liittyvistä näkökulmista 
sekä vieraillaan hiehokasvattamotilalla.
Lisätietoja: Johanna Mäntyharju 040 5121 901.

l Maaliskuussa Opintomatka Ruotsiin
Lisätietoja: Lea Puumala 044 7143 677.

l 2.-5.4. Lehmähavaintoseminaari, 
Joep Driessen, Ähtäri

Katso tapahtumista lähempänä: 
www.proagria.fi/ep > Tapahtumat

28.11. Hevosyrityksen asiakaspalvelu, Seinäjoki
Kouluttajana Minna Martin-Päivä.
Hinta 20 e/hlö (sis. kahvin), käteismaksu.
Lisätietoja: Nanne Korpivaara 040 161 2552.

4.12. Suomenhevosen kantakirjaaminen, 
luento, Seinäjoki
Hinta 15 e/hlö (sis.kahvin), käteismaksu.
Lisätietoja: Nanne Korpivaara 040 161 2552.

13.12. Minustako hevosenomistaja? Seinäjoki 
Koulutus on maksuton.
Lisätietoja: Nanne Korpivaara 040 161 2552.

Hankkeessa tulossa vuonna 2013 mm.:

l 9.1. Vadelman satotaimien käyttö
l 10.1. Mansikan tunnelituotanto 
Molemmissa paikkana Lepaan Puutarhaoppilaitos, 
Hattula. Luennoitsijana Graham Moore, Iso-Britannia.

l 15.-16.1. Erikoismarjojen viljely, Jalasjärvi 
(lakka, puolukka, ahomansikka, karpalo, saskatoon, 
mustikka)

l 22.1. Erikoismarjojen viljely 
(mesimarja, aronia, tyrni) 

Helmikuussa tulossa:

l Marjakasvien lajikevalinta

l Mansikan ja vadelman kasvihuonetuotanto 

l Omenan viljely 
l Opintoretki: Tuloksellisen tilan toiminta, 
2 pv, tutustumiskohteina laatupalkitut puutarhatilat 
Pohjois-Savossa.

l Maaliskuun puolivälissä Tunneliviljelyn kurssi

Lisätietoa tapahtumista: Arja Raatikainen 050 377 9530.

KOULUTUSKALENTERI
maaseuturahasto

Ilmoittautuminen koulutuksiin:
Puh. 040 706 3386, 

koulutus.ep@proagria.fi tai
www.proagria.fi/ep > Tapahtumat

Tarkemmat koulutusohjelmat 
hintatietoineen, ja kaikki hankkeiden 
ajankohtaiset tapahtumat, koulutus-

päivät ja opintomatkat löydät 
ympäri vuoden kotisivuiltamme: 

www.proagria.fi/ep > Tapahtumat

Lisää Luomua -hanke

Lihatilan talous -hanke

Koulutukset ja tilaisuudet ovat osa ProAgria Etelä-Pohjanmaan MaitoPisnes-, Lisää Luomua-, Lihatilan talous-, MarjaTsemppi- sekä Hevoosella vaan -koulutushankkeita. 
Hevoosella vaan -hankkeen toteuttavat yhdessä Sedu Aikuiskoulutus ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa.

MarjaTsemppi-hanke

MaitoPisnes-hanke Hevoosella vaan -hanke

— Tärkeintä on kuitenkin 
intohimo sitä kohtaan, mitä 
tekee. Kukaan muukaan ei tee, 
jos et itse tee.

taVoitteita Pitää oLLa

Itsensä johtaminen ja jatkuva 
tavoitteiden asettaminen on 
osa hyvää johtamista. 

— Olla paras on tulostavoi-
te. Yksi tavoite on harjoitella 
laadukkaasti. Koskaan ei ole 
tavoitteena pelätä, vaan pitää 
haastaa ja uskaltaa kehittyä. 
Taustalla pitää olla aito usko 
tekemiseensä.

Luottamus ja oikeudenmu-
kaisuus ovat tiimin johtamisen 

N äin todettiin 
l o k a k u u n 
alussa Fra-
milla järjes-
tetyssä Liha-

tilan johtaminen – koulutus-
päivässä, jossa pelikuvioita 
laitettiin kuntoon ammatti-
johtajien oppien mukaan. 
Päivän pääluennoitsijan, 
maajoukkuevalmentaja Jukka 
Jalosen viesti oli selkeä. ”Pi-
tää rakastaa voittamista enem-
män kuin vihaa häviämistä.”

Jalonen puhuu positiivisen 
johtamisen puolesta. 

— Kun puhuu siitä, mitä 
haluaa tapahtuvan, eikä siitä, 

mitä ei saa tehdä, todennäköi-
semmin porukka tekee niin 
kuin haluat. Eli jos koko ajan 
jauhaa, ettei saa ottaa tyhmiä 
jäähyjä, niin niitähän tulee. 
Parempi sanoa, että otetaan 
vain fiksuja jäähyjä, pelataan 
eteenpäin omalla alueella, 
pysytään rauhallisina. Silloin 
tiukassakin paikassa toimi-
taan todennäköisesti oikein.”

— Johdon ammattitaito 
ratkaisee pelin, mutta ilman 
hyviä pelaajia, tai yrityksessä 
työntekijöitä, on aika vaikea 
pärjätä. Myös talousasioiden 
pitää olla hanskassa”, Jalonen 
painotti. 

avainsanoja tiloillakin. Jokai-
selle pelaajalle annetaan sel-
lainen rooli, jossa hän pystyy 
käyttämään omia vahvuuksi-
aan hyväkseen. Kenenkään ei 
myöskään saisi alkaa pelätä 
epäonnistumisia. 

— Tyhmiä virheitä ei voi 
tehdä. Virheet pitää kestää 
ja yrittää uudelleen, Jalonen 
korostaa. 

— Johtajan pitää uskaltaa 
myöntää myös omat virheen-
sä, nostaa käsi pystyyn ja sa-
noa, että sorry, minä mokasin.

Palaute tehdystä työstä on 
tärkeää. 

— Hyvää palautetta tulee 

vaan annettua liian harvoin. 
Tämä on ihan sama muual-
lakin kuin kiekkokaukalossa, 
kuten vaikkapa kotioloissa.

Luentonsa lopuksi Jalonen 
muistutti, että viimekädessä 
jokainen on oman onnensa 
seppä.

— Ja erinomaisuus huoma-
taan. Jääkiekkoa ei voi pelata 
salaa hyvin. Eiköhän se mene 
niin muillakin aloilla, muis-
tutti Jalonen yleisön nyöky-
tellessä tyytyväisenä. 

maija yLiaho

kotieläinagronomi

tilalla PElikuviot kuntoon
Hyvillä johtajilla on paljon yhteistä, oli heillä vedettävänä sitten lihatila, viinitila tai jääkiekkojoukkue. 

Lihatuottajien johtamisPäiVän Luennoitsijat yhteisPotretissa Vasemmalta Tomas Gäddnas, Juha Lehto, Ari Nopanen, Jukka jalonen ja Jorma Keijonen.

saksan oPintomatkaLta osaamista Luomuun

Luomuviljelijöillä ja kaikilla luomusta kiinnostuneilla 
on nyt mahdollisuus lähteä tutustumaan saksalaisiin 
luomutiloihin, jatkojalostukseen ja markkinointiin 
sekä Biofach-luomumessuihin 10.–15.2.2013 järjes-
tettävällä Saksan opintomatkalla. 

Matkanjohtajana toimii pitkän uran luomun 
saralla tehnyt Ruralia-instituutin erikoissuunnit-
telija ja luomuviljelijä Jukka Rajala. Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 
14.12.2012: Erkki Vihonen p. 040 6787 689 tai 
erkki.vihonen@proagria.fi.

Opintomatka on osa ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
Lisää Luomua -koulutushanketta. Opintomatka 
järjestetään yhteistyössä Luomulla Etumatkaa 
Etelä-Savolle -hankkeen, Helsingin yliopiston Ru-
ralia-instituutin sekä ProAgria Etelä-Savon kanssa. 
Tervetuloa mukaan mielenkiintoiselle opintomat-
kalle! 

tiLakouLutusta LihantuottajiLLe

Kun olet osallistunut ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
Lihatilan talous -hankkeen koulutuspäiviin, olet 
oikeutettu tilakohtaiseen koulutukseen. Kutsu 
meidät keskustelemaan sinua kiinnostavista ai-
heista. Voimme tilakoulutuksena laatia esimerkik-
si seuranta-, vertailu-, tai tuotantokustannuslaskel-
mia, laatia vuosibudjetin tai tarkastella tilan koko-
naisuuden hallintaa taloudellisesta näkökulmasta.  
Soita ja kysy lisää: Marjut Viitasalo /
p. 040 353 0227. 

uutta Potkua heVosyritysten

asiakasPaLVeLuun

Sedu Aikuiskoulutuksen ja ProAgria Etelä-Poh-
janmaan heinäkuussa käynnistämä Hevoosella 
vaan -koulutushanke on päässyt hyvään vauhtiin. 
Hankkeessa järjestetään erityyppisiä lyhytkursseja 
kaikille hevosalan toimijoille. Marraskuussa he-
vosyrittäjille suunnatussa koulutuksessa syven-
nytään hevosyrityksen asiakaspalveluosaamisen 
kehittämiseen sekä haastaviin asiakaspalvelutilan-
teisiin. Kouluttajana toimii rautaisena hevosalan 
kehittäjänä tunnettu ratsastuskouluyrittäjä Minna 
Martin-Päivä.

Hevosyrityksen asiakaspalvelu -koulutus järjes-
tetään Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan Elinkeinota-
lolla Huhtalantiellä keskiviikkona 28.11. kello 
9.30 ja se päättyy viimeistään kello 17.30. Koulu-
tuksen hinta 20 euroa/hlö (käteismaksu) sisältää 
kahvitarjoilun. Lounas on omakustanteinen.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset 25.11.mennessä: 
hevostalousneuvoja Nanne Korpivaara, p. 040 161 
2552, nanne.korpivaara@proagria.fi.

Lisätietoa Hevoosella vaan -koulutuksista: 
www.seduaikuiskoulutus.fi, www.proagria.fi/ep, 
www.seinajoenravit.net, www.ratsastus.fi/pohjan-
maa. 

tiLakouLutusta tarjoLLa LuomutiLoiLLe

Tilakoulutus-nimikkeellä tarkoitetaan asiakkaan luo-
na tapahtuvaa koulutusta. Tilakäynti suunnitellaan 

tilan omien tarpeiden mukaiseksi. Tilakoulutusta-
pahtuma voi olla yhden tai useamman osaajan käynti 
riippuen käsiteltävästä asiasta. Edullinen koulutus-
käynti kannattaa hyödyntää. Koulutuksen voi tilata 
Lisää Luomua -hankkeen toiminta-aikana, eli vuoden 
2014 loppuun asti. Tilakoulutusta voi tilata, kun on 
osallistunut Lisää Luomua -hankkeen järjestämään 
tapahtumaan. 

Tilakoulutusta voit saada muun muassa seuraa-
vissa aiheissa: sadon määrän ja laadun paranta-
minen, uudet viljelykasvit (vilja/nurmi), erilaiset 
viljelytekniikat, tuotannon kannattavuus, markki-
nointi, maisemanhoito, rehuntuotanto ja käyttö, 
maidontuotanto, sikatalous ja naudanlihantuotan-
to sekä tilojen välinen yhteistyö.
Ota yhteyttä ja kysy lisää, tai jos olet ollut hank-
keen koulutuksissa, tilaa nyt edullinen tilakäynti 
tilallesi!

Erkki Vihonen / p. 040 678 7689, 
erkki.vihonen@proagria.fi
Ulla Maija Leskinen / p. 040 504 5591, 
ulla-maija.leskinen@proagria.fi
Jari Luokkakallio / p. 0400 297 235, 
jari.luokkakallio@proagria.fi 

ViLjan kuiVausta uusiutuVaLLa 

energiaLLa to 13.12.2012 seinäjoeLLa. 

Kysy lisää Mikko Kraatari 
p. 040 137 3599, 
mikko.kraatari@proagria.fi 
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suunnitellaankin tilan kans-
sa sovittavien tavoitteiden ja 
aikaisemmin saavutettujen 
tulosten pohjalta. Paketin to-
teutuksessa hyödynnetään 
useamman henkilön osaamis-
ta ja yhteistyötä tehdään myös 
kotieläinneuvojan kanssa. 

suunniteLmat tarkentuVat

Viljelysuunnitteluun kuuluu 
tavoitteiden mukainen tuotan-
totarvikkeiden käytön suun-
nittelu.  Lannoituksen lisäksi 
suunnittelussa otetaan huomi-
oon rehujen tarve, käytettävät 
kasvilajit ja lajikkeet sekä kas-
vinsuojeluaineet ja – menetel-
mät. Tuotantopanosten käyt-
töä suunniteltaessa huomioi-
daan myös niiden käytön oi-
kea ajoitus ja kohdentaminen 
sekä karjanlannan ravinteiden 
tehokas hyödyntäminen. 

Erittäin tärkeää on, että 
viljelysuunnittelu ei jää vain 
pöydän ääressä laadittavak-
si tulosteeksi. Syksyllä tai 
talvella etukäteen laadittu 
viljelysuunnitelma tarken-
netaan myöhemmin keväällä 

H yvä sato 
alentaa tuo-
t a n t o k u s -
tannuksia ja 
järkevillä la-

ji- ja lajikevalinnoilla sekä vil-
jelytoimenpiteillä on mahdol-
lista päästä huipputuloksiin.

 ProAgria Etelä-Pohjanmaa 
tarjoaa kolmea eritasoista pal-
velukokonaisuutta työkaluksi 
nurmiviljelyn suunnitelmal-
liseen kehittämiseen. Nämä 
nurmipaketit ovat NurmiKas-
vu, NurmiTuotto ja NurmiToi-
minta. Paketit eroavat toisis-
taan laajuuden osalta tarjoten 
sopivan ratkaisun tilalle kuin 
tilalle – niin laajentavalle 
kuin nykyisellä tuotannol-
laan jatkavalle. Luonnollises-
ti nurmipaketti sopii myös 
luomutilalle.

ProAgrian rehuntuotanto-
paketti kattaa palvelut niin 
suunnittelun, seurannan kuin 
tulosten arvioinnin osalta. Tii-
viisti kotieläintuotantoon yh-
distyvä rehuntuotantopaketti 
on monipuolinen palveluko-
konaisuus, jonka tavoitteena 

on tuotannon kehittäminen 
ja maitotilan kannattavuuden 
parantaminen.

yhteistyötä

Nurmipaketin myötä saat tila-
si käyttöön ProAgrian asian-
tuntijoiden laajan tietotaidon. 
Nurmipaketit auttavat löytä-
mään ratkaisuja tuotantokus-
tannusten alentamiseen ja tuo-
tannon kannattavuuden pa-
rantamiseen. Nurmipaketeissa 
kiinnitetään huomiota pelto-
jen tuottokyvyn tuntemiseen. 
Viljelysuunnittelu perustuu ti-
lan toteutuneisiin tuloksiin ja 
suunnittelussa huomioidaan 
tilakohtaiset tavoitteet. Tavoit-
teet liittyvät useimmin sadon 
määrän ja laadun parantami-
seen, mutta painopiste voi ol-
la myös tuotannon taloudessa, 
tuotannon tehokkuudessa, tai 
jossain muussa nurmirehun 
tuotantoon liittyvässä asiassa.  
Tarkoituksena on, että viljely-
suunnittelu ei jää pelkästään 
viranomaisvaatimusten täyt-
tämisen tasolle. Nurmipa-
keteissa viljelytoimenpiteet 

sami siLLanPää

kotieläinagrologi

nurMista EnEMMän ja ParEMPaa
-nurmipaketit rehuntuotannon kehittämiseen
Säilörehu on maitotilan tärkein rehu, jonka tuottamiseen, korjuuseen ja säilöntään kannattaa panostaa.

osta nurmiPaketit ProagriaLta Saat käyttöösi osaajiemme laajan tietotaidon.

PaLkittu mies Juhani Pitkäranta sai vuoden 2012 valtakunnallisen 
nurmipalkinnon KoneAgriassa. 

Tee hyvä sato ja 
alenna kustannuksia! 

Mikä on VYR?

V uonna 2003 perustet-
tu Vilja-alan yhteis-
työryhmä on maa- ja 

metsätalousministeriön ja 
suomalaisen vilja- ja öljykas-
viketjun yhteisorganisaatio. 
VYR:n toiminnan tavoitteena 
on vuorovaikutuksen ja yh-
teistyön lisääminen kotimaan 
vilja- ja öljykasvisektorilla ja 
sektorin toiminnan kehittä-
minen. Jäsenistö on vuosien 
varrella laajentunut yli 40 
organisaation ryhmäksi ja se 
käsittää koko vilja- ja öljykas-
viketjun alkutuottajista (MTK, 
SLC) viljakauppaan ja panos-
tuottajiin, mukana ovat myös 
neuvontajärjestöt ja tutkimus. 

Viljamarkkinaseurantaa 
ja viljelyoppaita VYR:ssä 
seurataan viljamarkkinoiden 

tapahtumia ja muita sektoria kä-
sitteleviä aiheita ja niistä kirjoite-
taan uutisjuttuja vyr.fi sivustolle 
viikoittain. Sihteeristö toimittaa 
lisäksi kerran kuukaudessa il-
mestyvää Viljaviesti markkina-
katsausta. Keväällä 2012 julkais-
tiin laaja viljakaupan ja sopimus-
viljelyn opas, joka löytyy myös 
vyr.fi sivuilta.

VYR:ssä toimii neljä eri 
työryhmää, viljamarkkinatyö-
ryhmä, viljelyn kehittämistyö-
ryhmä, luomuviljatyöryhmä 
ja turvallisuustyöryhmä, jotka 
koostuvat jäsenistön kunkin 
alan ammattilaisista. Ryh-
mätöinä on tehty useita huo-
neentauluja ja viljelyoppaita 
viljelijöille (mm. 2012 rypsin 
ja rapsin viljelyopas), laadit-
tu kotimaan viljatase-arvioita, 

tehty markkina-analyysejä ja 
parannettu ketjun toimijoiden 
markkinaosaamista, seurattu 
systemaattisesti hometoksii-
nien esiintymistä viljasados-
sa ja selvitetty pullonkauloja 
luomuviljamarkkinoilla. Työ-
ryhmien töiden tuloksia (mm. 
viljelyoppaat) löytyvät vyr.fi 
sivuilta.

a jankohta ista  syksyLL ä 

2012 VYR:ssä on tänä vuonna 
päivitetty Kansallista viljastra-
tegiaa vuosille 2012–2020. Stra-
tegiassa kuvataan kotimaisen 
viljasektorin kehitysnäkymiä, 
haasteita ja mahdollisuuksia tar-
kastelujakson aikana. Strategia 
valmistuu marraskuun aikana 
ja se on luettavissa vyr.fi sivus-
tolta.  

www.carawayfinland.fi

Teemme parhaillaan

viljelysopimuksia, 

soita heti 050 444 0524 

Kjällberg

Kiinnostaako
Kuminanviljely?

Caraway Finland Oy puhdistaa ja jalostaa kuminaa Närpiössä (Porin ja
Vaasan välillä). Tuotanto perustuu sopimusviljelyyn, jota nyt 5000 ha.

Tasaa työhuippuja
- puinti ennen viljoja

Monivuotinen kasvusto
- vähemmän työtunteja

Hyvä esikasvi
- parantaa maan rakennetta
- vähentää viljan tauteja

Tasaa työhuippuja
- puinti ennen viljoja

Monivuotinen kasvusto
- vähemmän työtunteja

Hyvä esikasvi
- parantaa maan rakennetta
- vähentää viljan tauteja

Sama kalusto kuin 
viljalla

Hyvä kannattavuus

Nyt myös torjunta-
aineet jotka toimivat

Sama kalusto kuin 
viljalla

Hyvä kannattavuus

Nyt myös torjunta-
aineet jotka toimivat

6  maaviesti  4/2010
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tai kesällä kasvustokäynnillä 
tehtävien havaintojen poh-
jalta. Kasvustokäynneillä 
arvioidaan laajasti tilan vil-
jelyolosuhteita, peltojen kas-
vukuntoa ja viljelytoimen-
piteiden onnistumista. Nur-
mipaketteihin kuuluu aina 
kasvustokäynti tilan pelloilla 
vähintään kerran kasvukau-
den aikana.  Oleellinen osa 
nurmikokonaisuutta on myös 
tiivis yhteydenpito tilan ja 
neuvojan välillä. Vaikka pa-
ketteihin kuuluvia palveluita 
tehdään osittain toimistotyö-
nä, neuvoja on kuitenkin ti-
lan tukena viljelyasioissa aina 

tarvittaessa.  Nurmipaketit an-
tavat viljelijälle myös hyvän 
lähtökohdan oman osaamisen 
kasvattamiseen!

Nurmipaketeista voit kysyä 
lisää omalta neuvojaltasi tai 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
nurmiviljelyyn erikoistuneil-
ta kasvintuotantoagrologeilta.  

Kysy lisää: Sari Vallinhovi,  
Sami Sillanpää, Arja   
Kananoja, Hannu Kivisaari 
(yhteystiedot takakannessa).

	  	   NurmiKasvu	   NurmiTuotto	   NurmiToiminta	  
Viljelysuunnitelma	   *	   *	   *	  
Kasvilaji-‐	  ja	  lajikesuunnittelu	   *	   *	   *	  
Lohkokirjanpito	   *	   *	   *	  
Kasvinsuojelusuunnitelma	   *	   *	   *	  
Korjuuaikanäytteiden	  
arviointi	   *	   *	   *	  
Kasvustokäynti	   *	  (2	  krt)	   *	   *	  
Rehutarvelaskelma	   *	   *	   	  	  
Tuotantokustannuslaskelma	   *	   *	   	  	  
Peltoviljelyn	  strategia	   *	   	  	   	  	  
Rehuntuotannon	  
koneketjujen	  suunnittelu	   *	   	  	   	  	  
	  

S einäjokinen maidontuottaja Juhani 
Pitkäranta on ollut aktiivisesti mu-
kana nurmentuotannon kehittämis-

hankkeissa, muun muassa parhaillaan toi-
mivassa NurmiArtturi – hankkeessa. Pit-
kärannan tilalla panostetaan nurmenvilje-
lyyn. Määrän lisäksi pitää panostaa myös 
laatuun, tavoitteena on saada kiitettävää 
rehua kaikissa olosuhteissa. Osoituksena 
tilan esimerkillisestä nurmituotannosta 
Laidunyhdistys ry:n säätiö luovutti tilalle 
valtakunnallisen nurmipalkinnon Kone-
Agria –näyttelyssä. 

Pitkärantaa on pitkään harmittanut ylei-
nen suhtautuminen nurmiviljelyyn, nur-
mituotanto on usein leimattu aliarvioivaan 
sävyyn ”vain heinänviljelyksi”. Vähitellen 
asenteet kuitenkin ovat muuttumassa, 

NUrmiviljElyyN KANNATTAA PANosTAA
varsinkin kun laadukkaan nurmirehun 
merkitys maidontuotannossa huomioi-
daan. Neuvonnan osalta Pitkäranta arvos-
taa kasvustokäyntejä, joissa tilan ulko-
puolinen henkilö ei sorru niin sanottuun 
tilasokeuteen, vaan pystyy arvioimaan 
pellon kasvukuntoa luotettavasti. Kas-
vustokäyntejä yhdessä neuvojan kanssa 
onkin tehty useina vuosina. Pitkärantaa 
kiinnostaa myös tuotannon talous ja ko-
toisen rehun hinta selvitetään vuosittain. 

— Nämä asiat kuuluvat nurmipakettei-
hin, ja niitä kannattaa hyödyntää, sanoo 
Pitkäranta. 

— Nurmineuvonnassa on nykyään ai-
empaa enemmän resursseja ja mm. kehi-
tyshankkeiden myötä osaamisen taso on 
hyvä.” 
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arja taLViLahti

palvelupäällikkö 

riNTAlAN sANNAllA 
jA mAUrillA oN 
KoKEmUKsiA 
rUoKiNNANohjAUs 
KAsvU PAKETisTA 

TiKAN TilAllA oN ollUT 
KäyTössä KAsvU-PAKETTi

riNTAKomsi mTy osTi 
rUoKiNNANohjAUs
 TUoTTo- PAKETiN 

Vesa t ikka on Luomumaidontuot taja  

kurikasta. Luomutilalla on ruokinnansuunnit-
telussa omat haasteensa, kun kotoisten rehujen 
täydentämismahdollisuus on rajallinen luomu-
säädösten takia.

tikan maatiLaLLa on tänä vuonna ollut käy-
tössä Ruokinnanohjaus Kasvu paketti, jossa 
neuvojalla on mahdollisuus paneutua ruokin-
nansuunnitteluun ja ruokintasuunnitelman 
toimivuuteen laajasti.  Kotieläinasiantuntija 
Johanna Mäntyharju on tehnyt tilalle ruokinan-
suunnittelua. Tilalle on tehty useita päivälaskel-
mia, joista nähdään tilan ruokinnan onnistumi-
nen. Eläimet on kuntoluokitettu ja navetassa on 
käyty katsomassa ruokinnan toteutusta useam-
man kerran.  Ruokinnansuunnittelussa on ol-
lut mukana ruokinta-asiantuntija Lea Puumala 
Työtehoseurasta.

Vesa Tikan mukaan on ollut tosi hyvä homma, 

Rintakomsin tilalla on tänä vuonna ollut käy-
tössä ruokinnanohjauksen Tuotto paketti. Mat-
ti Rintakomsi kertoi kokemuksiaan palvelusta.  
Neuvoja käy tilakäynnillä navetassa katsomassa 
tuotantoa. Neuvojan tilakäynti sujuu nopeasti ja 
keskittyy olennaiseen. Heidän tilansa vakituinen 
neuvoja on Kirsi Mattila-Löppönen, mutta tilalla 

rintaLan tiLaLLa on Vuosi sit ten käyt-

töönotet tu kahden robotin naVet ta . 

Tilalle haluttiin täyden palvelun paketti ruokin-
nanohjauksesta, jotta tuotanto saataisiin mah-
dollisimman nopeasti käyntiin. 

että navetassa on käyty useammin tänä vuonna 
ja eläimiä on kuntoluokitettu. Tilalla on alettu 
ottaa enemmän rehunäytteitä, joiden pohjalta 
suunnitelma on tehty. Nyt näyttää siltä, että on 
löydetty hyvä rehustusratkaisu, sillä maidon pi-
toisuudet ovat nousseet ja eläimet ovat terveem-
piä. Myös maitomäärä on kääntynyt nousuun. 
Tikan tilalla jatketaan Vesan mukaan ensi vuon-
nakin saman palvelun käyttöä. 

on käynyt myös Teija Onkamo-Hill.  Neuvojat 
laittavat aktiivisesti tilakäyntien välillä sähkö-
postia ja viestiä tulee myös erilaisista ajankoh-
taisista asioista. Paljon myös soitellaan tilakäyn-
tien välillä. Matti Rintakomsi on tyytyväinen 
nykyiseen palveluun. Maidon pitoisuudet ovat 
nousseet, kun ruokinnan energiapitoisuutta on 
nostettu ja maitomäärä on pysynyt hyvällä ta-
solla. Matin mukaan ruokinnanohjauksesta voisi 
saada  vieläkin enemmän irti,  jos olisi itse aktii-
visempi ja  ottaisi enemmän säilörehunäytteitä. 
Matti totesi myös, että rehufirmoja kannattaa 
kilpailuttaa rehuhankinnoissa.

rintakomsin tiLan neuVoja on kotieläinag-
rologi Kirsi Mattila-Löppönen. Kirsi kertoi te-
kevänsä ennen tilakäyntiä päivälaskelman, jos 
saa tilalta ennakkoon yhden päivän rehunku-
lutuksen. Päivälaskelman pohjalta on jo ennen 
tilakäyntiä faktaa tilan ruokinnasta. Hän myös 
valmistautuu tilakäyntiin katselemalla verkko-
palvelusta tilan tuloksia ja analysoimalla niitä.

– Tilakäynnillä katson eläimet, rehut ja tilakäyn-
nille ajankohtaiset asiat. Ruokintasuunnitelman 

Kysyimme Sanna Rintalalta, kuinka tilalla on 
onnistuttu.

– Sanna kertoi, että tuotostaso on noussut 
1000 kg aloituksesta, kun ruokinnansuunnittelu 
on systemaattista ja yhteydenotto on helppoa. 
Tavoitteena on vielä nostaa 1000 kg lisää tuotos-
tasoa. Kun ei olla itse ruokinnansuunnittelun 
asiantuntijoita, niin on hyvä että on joku johon 
ottaa yhteyttä. Siksi Rintalan tilalle ostetaan 
edelleen ruokinnanohjausta ProAgrialta.

tänä Vuonna tiLan ruokinnansuunnitteLu

käynnillä on kerran ollut mukana Lea Puumala. 
Lisäksi Sari Vallinhovi on ollut suunnittelemas-
sa rehuntuotantoa. Muuten paketin toteutukses-
ta on vastannut Satu Sillanpää. 

Satu kertoo, mitä tilalla on tehty: 
– Tilalle on tehty päivälaskelma ennen ruo-

kintasuunnitelman tekemistä. Ruokintaa on sää-
detty pitkin vuotta, jotta lehmät on saatu liik-
kumaan ja lypsämään. Tuotostaso on noussut. 
Säilörehun säilöntään on kiinnitetty huomiota, 
jotta nurmirehun syönti lisääntyisi ja tässä on 
päästy eteenpäin.

teen mielellään vasta toimistotyönä ja tilakäynti 
käytetään aktiiviseen kanssakäymiseen.  Asiak-
kaan tarve kuitenkin ratkaisee tilakäynnin si-
sällön. Jos esim. tukitarkastus on tulossa, niin 
silloin keskitytään siihen, kertoo Kirsi. 

– Tietokone on tilakäynnillä mukana, jos tar-
vitsee esim. päivittää omavalvontaa, mutta yhä 
useammin tietokonetta ei tarvitse tilakäynnillä 
avata, Kirsi jatkaa. 

– Joulukuuksi on sovittu kuntoluokitus. 
Muuten navettakäynnillä on katsottu eläimiä 
ja  ruokinnan toteutusta sekä hiehoja on kun-
toluokitettu. Hiehojen ruokintaan samoin kuin 
umpilehmien ruokintaan on panostettu ja päästy 
eteenpäin.

satu siLLanPää on käynyt tiLaLLa sään-

nöLLisesti 2 -3 kk VäLein. Hän kertoi oman 
tapansa ruokinnaohjauksessa:

 – Ennen ruokintasuunnitelmaa tehdään aina 
päivälaskelma ja navettakäynti, jotta nähdään 
mihin tilanteeseen ruokintaa suunnitellaan. 
Ruokintasuunnitelmaan tehdään muutoksia 
toimistolla sen mukaan, miten suunnitelma pe-
littää tilan palautteen mukaan. Rehujen vaihtu-
minen päivitetään suunnitelmaan toimistolla. 
Kivennäisten valintaan on käytetty Karjakom-
passin vertailua ja sen mukaan ostettu tilalle 
sopiva kivennäinen. Robottirehujen valinnassa 
Satu auttaa mielellään. 

Karjakompassi – ruokinnanohjauksen työkaluna on tullut tutuksi neuvojille ja sen avulla 
on mietitty ruokintaratkaisuja erilaisissa tilanteissa vajaan kahden vuoden ajan palvelupaketteina.

uLuneen Vuoden aikana asia -

kastiLoiLLamme on mietitty 

ruokinnan toteutusta isom-

Pina ja PienemPinä.  -– Vuo-
den alusta erotimme tuotosseu-
rannan ja ruokinnanohjauksen 
omiksi palveluiksi. Suurin osa 

tuotosseurantaan kuuluvista asiakastiloistam-
me osti myös ruokinnanohjauspalvelua, kertoo 
palvelupäällikkö Arja Talvilahti. 

– Meille on karttunut hyviä kokemuksia uu-
desta toimintamallista. Osaa asioista voisimme 

k
tehdä paremmin ja näitä asioita meidän pitää 
vielä kehittää, mutta suunta on oikea.  

Vuoden aikana on kertynyt paljon onnistu-
misia ruokinnansuunnittelussa, kun asioita on 
lähdetty tekemään uudella tavalla. 

– Neuvojat pystyvät nyt keskittymään ruo-
kinnansuunnitteluun, navetoissa käydään ti-
lakäynneillä entistä enemmän, rehunäytteiden 
tultua suunnitelmia päivitetään tarvittaessa 
hyvinkin nopeasti, kertaa Arja Talvilahti uutta 
toimintatapaa.  

Väkirehun hinnat ovat tänä syksynä lähes Proagria

ennätyksellisen korkealla. Säilörehua on tehty 
paikoin hyvinkin haasteellisissa olosuhteissa. 
Rehua kuitenkin on saatu yleensä paljon. Re-
hunäytteiden perusteella pystytään ruokintaa 
tarkentamaan, täydentämään oikein ja rehujen 
käyttöjärjestystä miettimään. Karjakompassi oh-
jelmalla rehun täydentäminen onnistuu tilan ta-
voitteiden mukaan. Tavoite voi olla esimerkiksi 
mahdollisimman paljon maitoa tai mahdollisim-
man suuri maitotuotto miinus rehukustannus. 

toiminta 

nykytuotannoLLa

jatkaViLLe tiLoiLLa 

•		Sähköiset	palvelut	verkossa
•		Ruokinnan	suunnittelu-	
    ja seuranta
•		Raporttien	tulkinta
•		Navettakäynnit
•		2	asiakastapaamista

tuotto 

enemmän tuottoa

nykyisistä Lehmistä 

& seinistä 

•		Sähköiset	palvelut	verkossa
•		Ruokinnan	suunnittelu-	ja
    seuranta sekä erilaisten 
    rehustusvaihtoehtojen 
    taloudellisuusvertailu
•		Raporttien	tulkintaa	ja	
    toimenpideehdotuksia
•		Navettakäyntejä
•		4	asiakastapaamista

kasVu 

aktiiVisesti 

kehittäViLLe tiLoiLLe

•		Rehujen	ja	peltoalan	
    tarvelaskenta
•		Rehujen	tuotanto-
    kustannuslaskelma
•		Ruokintastrategisten	
    vaihtoehtojen vertailu 
   (ml. teknologiset ratkaisut) 
•		Navettakäyntejä
•		Väh.	6	asiakastapaamista	
    vuodessa
•		Ruokinnansuunnittelu	ja	
   –seuranta sekä erilaisten 
   rehuvaihtoehtojen vertailu

uusi toiMintaMalli on 
tuottanut Maitoa

sanna ja mauri rintaLa 

ovat tyytyväisiä 
ostamaansa 
Kasvu-pakettiin. 
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ympäristölle aiheutuvia ris-
kejä. Hankkeessa on vuodesta 
2010 kehitetty menetelmiä, 
joilla maataloustuotannon 
päästöjä happamilla sulfaat-
timailla voitaisiin vähentää. 
Aikaisemminkin Pohjanmaan 
alueella on testattu erilaisia 
menetelmiä päästöjen käsit-
telemiseksi, mutta useimmat 
niistä (esimerkiksi kalkkisuo-
dinojat ja anaerobiset pohja-
padot) on todettu suhteellisen 
suuritöisiksi, kalliiksi ja muu-
tamassa vuodessa tehonsa 
menettäviksi.

Tänä vuonna ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan aloitteesta 
Seinäjoen varteen Rintalan 
alueen yhdelle lohkolle on 
asennettu muovikalvo pysty-
suoraan pellon ja ojan väliin 
hillitsemään pohjaveden pin-
nan laskua ja sulfidisavien 
hapettumista. Muovikalvo es-
tää veden virtaamista pellolta 

H appamat sul-
f aa t t imaa t 
(pH alle 4,5) 
ovat run-
saasti rikkiä 

sisältäviä savikerrostumia, 
jotka ovat syntyneet entiseen 
merenpohjaan, merenlah-
tiin ja jokisuistoihin baktee-
ritoiminnan sivutuotteena. 
Maankohoamisen seuraukse-
na happamia sulfaattimaita 
muokataan esim. viljelykäyt-
töön ja tällöin sulfidikerros-
tumat joutuvat kosketuksiin 
ilman hapen kanssa. Hapet-
tumisen myötä sulfaattimailta 
vapautuu maaperää ja vesis-
töjä happamoittavia yhdistei-
tä sekä sulfidikerrostumiin 
sitoutuneita metalliyhdistei-
tä. Happamia sulfaattimaita 
esiintyy yleisesti rannikko-
seudun alavilla pelto- ja suo-
mailla, mutta myös muualla 
maaston painanteissa.

Valtioneuvoston hyväksymis-
sä vesienhoitosuunnitelmissa 
on yhdessä alueen toimijoiden 
kanssa suunniteltu happamil-
le sulfaattimaille toimenpide-
paketti, jolla Pohjanmaankin 
pintavedet saavuttaisivat hy-
vän ekologisen ja kemialli-
sen tilan viimeistään vuonna 
2027. Toimenpiteiksi on sovit-
tu happamien sulfaattimaiden 
täsmäkartoitusta, kuivatusolo-
jen tasaamista ja säätöä sekä 
neuvonnan lisäystä. Lisäksi 
on tarkoitus kehittää uusia kei-
noja, joilla voidaan vähentää 
happamien sulfaattimaiden 
vesistöriskejä.

suomen ymPäristökeskus 

on koordinoinut EU Life+ 
ohjelman mukaista CATER-
MASS-hanketta, jossa on 
tutkittu happamien sulfaatti-
maiden esiintymistä sekä et-
sitty keinoja vähentää niistä 

ojaan. Vaasan lähellä sijaitse-
valla Söderfjärdenin koeken-
tällä kalvo on osoittautunut 
varteenotettavaksi avuksi 
maan vesitalouden säätelyssä. 
Pohjaveden pinta on pysynyt 
korkeammalla, kun säätökai-
vojen kautta viereisestä ojasta 
on pumpattu lisävettä salaoja-
putkistoon kasvukauden kui-
vimpina jaksoina.  Viljelijät 
ovat kokeneet säätökastelun ja 
muovikalvon myös nopeutta-
van viljan kasvua. 

korkea PohjaVeden taso

todennäköisesti estää uusien 
sulfidikerrostenhapettumi-
sen, jolloin pellon valumave-
siin ei pääse happamoittavaa 
sulfaattia eivätkä metallit 
liukene maaperästä. Maape-
rävaikutukset ovat kuitenkin 
hitaita, joten seurantaa tulisi-
kin jatkaa useita vuosia ve-
sistö- ja maaperävaikutusten 

varmentamiseksi.

Lisätietoa tuloksista löytyy 
hankkeen Internet-sivuilta 
www.catermass.fi tai  
www.ymparisto.fi/syke/
catermass. Happamien sul-
faattimaiden esiintymiskar-
tat ovat tulossa kaikille 
avoimeen www.geo.fi 
-palvelimeen vuoden 2013 
alussa. 

merja mäensiVu

Vincent Westber

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus

rainer rosendahL

ProAgria Österbotten, Svenska 
lantbrukssällskapet
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Maa- ja elintarviketalouden 
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haPPaMiEn sulFaattiMaidEn 
vEsistöriskit PiEnEMMiksi
Länsi-Suomen, erityisesti Pohjanmaan pintavedet ovat ekologisesti ja kemiallisesti hyvää huonommassa tilassa. 
Suurimpana syynä pintavesien ekologisen ja kemiallisen tilan heikkouteen on alueella sijaitsevien happamien 
sulfaattimaiden tehokas kuivatus, joka on johtanut kausittaisiin pH-arvojen laskuun sekä haitallisten raskasmetallien 
korkeisiin pitoisuuksiin.

Proagria eteLä -Pohjanmaan aLoitteesta Seinäjoen varteen Rintalan alueen yhdelle lohkolle on asennettu muovikalvo pystysuoraan pellon ja ojan väliin
hillitsemään pohjaveden pinnan laskua ja sulfidisavien hapettumista.

kuVassa sähkötarkastusta tekee Tukesin valtuuttama 
tarkastaja Erkki Kalijärvi.

Taltuta 
maatilan 
teknologia! 
Hyppää Nicekoneeseen 

Yhteistyössä:

SPARRAA
PAREMPAAN
TULOKSEEN.

Nicekone kutsuu 
kaikki maatilojen emännät 
syventämään taitojaan 
maatilan koneiden käytössä 
ja tuotantomenetelmissä. 
Nicekoneen kyydissä opit 
mm. traktorien käyttöä ja 
huoltoa, viljelysuunnittelua, 
kasvinsuojelua, tuorerehun 
korjuuta ja säilöntää. 

Ohjelmassa on  
intensiivistä lähiopetusta, 
ajatustenvaihtoa 

teemailloissa ja 
työpajoissa sekä uusimpiin 
ratkaisuihin tutustumista 
opintomatkoilla. 

Lue lisää 

osoitteessa 

www.agrolivinglab.fi 

Lisätietoja: 

Sanna Kankaanpää, 
projektipäällikkö, 
Frami Oy, 
puh. 0400 743 422 tai 
sanna.kankaanpaa@frami.fi.

Frami Oy Tiedekatu 2, 60320 Seinäjoki puh 020 124 4000 www.frami.fi

MENESTY MAITOTILAYRITTÄJÄNÄ!
TULE JA SUORITA

Tuotantoeläinten hoidon ja  
hyvinvoinnin ammattitutkinto

Koulutuksen aloitus 4.1.2013 ja se sisältää mm.
- Tilan johtaminen ja kehittäminen, tuotannon suunnittelu 
- Verotus, rahoitus, tuotanto-ja investointituet, 
- Työnantajana toimiminen 
- Lypsytyö, ruokinta, hoito ja hyvinvointi, teknologiset ratkaisut 
- Töiden suunnittelu ja toteutus, tuotantoautomatiikan hallinta

Voit hakea koulutukseen osoitteessa: 
www.seduaikuiskoulutus.fi

Lisätietoja: Leena Ojala, puh. 040 830 4116 
s-posti etunimi.sukunimi@sedu.fi

Sedu Aikuiskoulutus, Ilmajoentie 525, Ilmajoki

Korkea pohjaveden taso 
estää uusien sulfidikerrosten 

hapettumisen. 

Maatilojen sähköturvallisuudessa 
paljon korjattavaa

M aatiloilla tapahtu-
vista tulipaloista 
yli 60 % johtuu 

sähkölaitevioista. Tulipalo 
aiheuttaa mittavia esineva-
hinkoja. Tulipalo maatilalla 
voi johtaa myös menetyksiin, 
joita edes rahalla ei voi kor-
vata, kuten eläinten jalostus-
työssä saavutetut tulokset. 
Henkilövahingot ovat tulipa-
lon yhteydessä menetyksistä 
raskaimmat.

Sähköturvallisuuden pa-
rantamisessa  tärkeä asia on 
se, että niin tuottajat kuin pa-
lo- ja rakennusviranomaiset ja 
muutkin tiloilla käyvät henki-
löt tuntevat sähköturvallisuut-
ta paremmin. Sähkötarkastus 
on maatilojen sähköturvalli-
suutta merkittävästi paranta-
vatoimenpide. Lakisääteinen 
määräaikaistarkastus yli 35 A 
sulakekoon tiloille pitää suo-
rittaa 15 vuoden välein. Tar-
kastuksen tekee Tukesin hy-
väksymä valtuutettu tarkistaja. 
15 vuotta on pitkä aika ja mää-
räaikaistarkastus voi helposti 
unohtua. Vastuu määräaikais-
tarkastuksista ja käyttöön-
ottotarkistuksista ja näiden 
dokumenteista on kuitenkin 
viljelijällä, eikä hän ole usein-
kaan tietoinen oikeuksistaan 

dokumentteihin ja velvolli-
suuksistaan tilan toimijana.

Etelä-Pohjanmaalla sähkö-
tarkastuksia tekevä Tukesin 
valtuuttama tarkastaja Erkki 
Kalijärvi toteaa, että valitetta-
vasti puutteita löytyy.  Myös 
kasvintuotantoagrologi Juha 
Mäkelä on huomannut sähkö-
turvallisuuden kannalta ongel-
makohtia työterveyshuollon 
tilakäynneillä.  Sekä Kalijärvi 
että Mäkelä ovat huomanneet 
tyypillisimmiksi maatilara-
kennusten sähköturvallisuus-
ongelmiksi tutut asiat: pölyn 
ja rikkonaiset valaisimet. Pöly 
taas aiheuttaa sähkömoottorei-
den jäähtymisongelmia. Kali-
järvi on myös pannut merkil-
le, että käyttöönottotarkastuk-
sia on tekemättä, vaikka laki 
velvoittaa sähköasennusten 

rakentajaa tekemään käyttöön-
ottotarkastuksen ja antamaan 
tarkastuspöytäkirjan maatilan 
käyttöön. Maatiloilla tyypilli-
sesti uskotaan että rakennettu 
laitteisto on kunnossa ja tur-
vallinen, vaikka näin ei välttä-
mättä kuitenkaan ole.

Mäkelä sanoo, että tässäkin 
asiassa ulkopuolinen silmä 
havahduttaa – olosuhteisiinsa 
kun jokainen meistä pakkaa 
turtua. Viljelijät kyllä tietävät 
asioita, mutta työterveyshuol-
lon tilakäynnillä tällaiset arki-
päivän kiireisessä työnteossa 
huomiota vaille jäävät asiat 
tulevat puheeksi, kun käydään 
läpi työolosuhteita ja turvalli-
suusasioita.  

antti siLjamäki

toimitusjohtaja

Muista
pohjatutkimus.

Älä anna
investointisi
kallistua.

ALUETEKNIIKKA OY
SUUNNITTELUTOIMISTO

T
A

Puh. 0400-267 605 www.aluetekniikka.com

jouko.malkamaki@valokaista.fi erkki.ristimaki@valokaista.fi

VS-Nostot Oy

0500 665 833

Yhteislaiduntie 18, 61300 KURIKKA | www.vsnostot.fi | info@vsnostot.fi  

VS-Nostot Oy

0500 665 833

Yhteislaiduntie 18, 61300 KURIKKA | www.vsnostot.fi | info@vsnostot.fi  

- autonosturit
- pyöräkuormaajat
- kurottajat
- rak. konevuokraus
- nostopalvelut
-  bussivuokraus 

1 + 8 heng.

VS-Nostot Oy

0500 665 833

Yhteislaiduntie 18, 61300 KURIKKA | www.vsnostot.fi | info@vsnostot.fi  
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Espoo
Johan Andberg   010 402 2520
Hanna Ikävalko  010 402 2523
Andrea Landers  010 402 2521
Seija Uuskoski  010 402 2525
Sari Tuominen   010 402 2314

Kouvola
Kenneth Ahlqvist  010 402 2532
Anne Perätalo 010 402 2524

Viljakaupan ykköspaikka
Katso kilpailukykyiset hintamme

www.avenakauppa.fi

Pori
Matti Koskela  010 402 2528
Anne Seppälä 010 402 2536 
Salo
Matti Hämäläinen 010 402 2535
Juha Mikola  010 402 2534
Loimaa
Juha Mikola  010 402 2534
Vaasa
Bror Staffas  010 402 2529

OSTAMME
kaikkia viljoja öljykasveja omalle puristamollemme

kaiken kokoisia eriä

Avena - ammattina viljakauppa
OTA YHTEYTTÄ!

Meillä on kattava öljykasvien ja viljojen vastaanottoverkosto
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tekstiiliyrittäjän, perunan-
tuottajan, juustontekijän tai 
lihatilan kanssa, ja laitatteko 
pystyyn yhteisen myymälän? 
Esimerkiksi toimiva yhteis-
työverkosto on kullan arvoi-
nen. Se voi tarjota tuotteiden 
ja palvelujen ohella uutta ajat-
telua, osaamista ja vahvuutta 
toimintaan.

mikä Lähiruuassa kiinnos -

taa? Tämän päivän kuluttajaa 
kiinnostaa ainakin ruuan läh-
de. Jos tietää ruuan tuottajasta 
enemmän, tilan ja sen tarinan, 
voi oikeasti tuntea kiinnitty-
vänsä ruuan lähtöpaikkaan ja 
samaistua yrittäjiin. Siinä vah-
vistuu luottamus ruuan tuo-
tantotapaan, sen turvallisuu-
teen ja terveellisyyteen. Sa-
malla syntyy mielikuva tuot-
teen ainutlaatuisuudesta.

A ika tarjoaakin 
mahdollisuu-
den uudenlai-
selle yrittämi-
selle.  Esimer-

kiksi suoraan tilalta tapahtuva 
lähiruoan myynti tarjoaa mo-
nenlaisia mahdollisuuksia.

— Suoramyyntitilan menes-
tymiseen ei ole yhtä selkeää 
reseptiä. Yhteistä menestyvil-
le tiloille on, että toimintaa on 
kehitetty pitkäjänteisesti. Asi-
akkaat toiveineen ovat kaiken 
toiminnan keskipisteenä, ja 
miltei kaikki kehitystyö teh-
dään asiakkailta tulevien ide-
oiden pohjalta, kertoo Arja 
Raatikainen.

— Tuotteet ovat laadukkai-
ta, tarjonta omaleimaista ja 
yrittäjä kokee tekevänsä pal-
velutyötä. Juurevuus ja tilan 
tarina ovat tärkeitä. Niiden 

kautta asiakkaalle avautuu 
tilan arvot ja toimintatavat, 
perinne ja nykyaika.

suor amyynn in  s e sonk i 

on kesäLLä Loma -aikaan. 

Mikään ei kuitenkaan estä ra-
kentamasta tapahtumia myös 
syksyyn, joulun alle ja kevät-
talvelle. Verkottuminen kylän 
muiden yrittäjien kanssa voi 
lisätä oman myymälän tarjon-
taa, tai tarjota useita vierailu-
kohteita kylällä poikkeavalle 
matkailijalle. 

— Suoramyymälä voi sijai-
ta myös muualla kuin oman 
tilan pihapiirissä, sanoo koti-
talousneuvoja Asta Asunmaa.

— Onko lähistöllä paik-
kaa, jossa luontaisesti käy 
runsas asiakasvirta? Tuotko 
tuotteesi myyntiin sen yh-
teyteen? Verkotutko kylän 

arja raatikainen

asta asunmaa

Kirjoitus on osa 
MarjaTsemppi -hanketta.

suoraMyyntiä oMalta tilalta
Kiinnostus lähellä tuotettuun ruokaan on ollut kovassa nosteessa jo muutaman vuoden. 

anni, riku ja sanni suoramyynnin parissa Taipaluksen tilalla.

käytetyn tuuLiVoimaLan hankinta on erittäin kannattavaa yrityksille, jotka voivat  korvata 
ostosähköä omalla tuotannollaan. Suotuisalla paikalla takaisinmaksuaika voi olla alle viisi vuotta.

•	 hyvät opasteet tien varrella
•	 opasteet tilan sisällä
•	 riittävästi paikoitustilaa
•	 siisti pihapiiri
•	 ystävällinen palvelu
•	 riittävästi henkilökuntaa
•	 siisti, somistettu myymälä
•	 riittävästi tuotteita tarjolla
•	 monipuolinen tuotevalikoima lisää myyntiä

miKäli myyT TilAlTAsi, 
TEE sE hyviN:

O letko sinä hankki-
nut tuoreet mansi-
kat suoraan tilalta? 

Jos olet, niin kanssasi samoin 
toimii yli puolet suomalai-
sista. Tuoreet marjat ovat 
yksi suosituimmista suoraan 
tilalta myytävistä tuotteista. 
Suoramyyntitila on myös 
näyteikkuna suomalaiseen 
maaseutuun ja maaseutuelä-
mään. Useille asiakkaille se 
on ainoa mahdollisuus kur-
kistaa ruuan tuotantoon, ja 
siksi merkittävä maaseudun 
paikka.

Maaseutuyrittäjien vahvaa 
osaamisen aluetta on kasvi- ja 

mArjojA sUorAAN TilAlTA
eläintuotanto. Marjatiloilla se 
tarkoittaa mehevien ja mauk-
kaiden marjojen kasvattamis-
ta. Perinteisesti tuotteiden 
markkinointi on annettu mui-
den käsiin niin, että itse on 
saatu keskittyä viljelyn hal-
lintaan. Koska marjojen reitti 
kulkee usein suoraan tilalta 
kuluttajille, on MarjaTsemp-
pi -hankkeen tilamyyntiryh-
mässä harjoiteltu suoramyyn-
nissä tarvittavia taitoja. Eikä 
pelkästään asiakaspalvelun 
taitoja, vaan koko prosessin 
hallintaa. Tavoittelemme ku-
luttajille tasokasta palvelua, 
mutta ennen muuta yrittäjälle 

entistä tuottavampaa myyn-
tiä. Tilamyyntiryhmässä opi-
taan myynnin ja markkinoin-
nin hallintaa. Kouluttajana 
toimii vahva liiketoiminnan 
kehittämisen osaaja, Suomen 
Yrittäjäopisto. 

Taipaluksen marjatila Leh-
timäeltä kuuluu tilamyynti-
ryhmään. Kokemuksia suora-
myynnistä on kertynyt parilta 
kesältä, ja selvästi asiakkaat 
ostavat mielellään lähiruokaa. 
Mutta pelkät marjat eivät saa 
asiakasta liikkeelle.

— Tärkeää sen sijaan on ko-
konaisuus, että pääsee maalle 
ja kokemaan mansikkapai-
kan. Tilalla paikkojen pitää 
olla kunnossa ja siistejä niin 
pellolla kuin pihapiirissäkin, 

mutta uskomattoman pieni 
asia voi olla lopulta se tärkeä 
juttu. Meillä se oli myynti-
paikan vierelle pesinyt lintu, 
jonka pesueen kehitystä asi-
akkaat innolla seurasivat läpi 
satokauden, isäntä Antti Tai-
palus toteaa.

Pienryhmäkokoontumisis-
sa on tarkoituksena tutustua 
toisiin viljelijöihin ja ver-
kottua. Aiheita pohditaan 
ja ideoidaan vetäjän kanssa 
yhdessä. 

— Pienryhmissä on hyvä 
yhteishenki. Ryhmässä on 
auliisti jaettu neuvoja ja koke-
muksia, ja ehkä itsekin olen 
voinut auttaa jotakuta, kertaa 
Antti Taipalus pienryhmä-
työskentelyn kokemuksiaan. 

Suoramyyntitilalle on eh-
dottoman tärkeää, että tila 
näkyy ja asiakas osaa peril-
le. Taipaluksen tilalla on ai-
kaisemmin tehty perinteistä 
markkinointia, ja hankkeen 
myötä facebook -sivut otettiin 
käyttöön viime kesänä.

— Tyttäremme ovat yllä-
pitäneet sivuja. Kokemus 
on ollut hyvä, sillä sivujen 
kautta saamme myös asiakas-
palautetta. Näin pääsemme 
vuorovaikutukseen asiakkai-
den kanssa vielä kaupan teon 
jälkeenkin, Antti Taipalus to-
teaa. Mikäli mielii menestyä, 
pitää löytää omat vahvuuten-
sa ja erottua muista, hän tii-
vistää suoramyyjän menesty-
misen konseptin. 

Tilamyyjät kehittyvät MarjaTsemppi -hankkeessa

oma tuulivoimala sopii 
maaseutuyrityksille 

jari LuokkakaLLio

energia- ja luomuneuvoja

P roAgria Etelä-Pohjan-
maan / Maatilan eko-
tehokkuus hankkeen 

järjestämä maaseutuyritysten 
tuulivoimapäivä Ilmajoella 
keräsi 50 osallistujaa.  Päi-
vän päätteeksi tutustuttiin 
Ilmajoella Jarkko Hautalan 
tontilla pyörivään 300 kWn 
tuulivoimalaan. 

Etelä-Pohjanmaalla on sisä-
maassakin hyvät olosuhteet 
tuulivoimalle. Pekka Märsy-
län, Jarkko Hautalan, Hannu-
Pekka Kivistön ja Terho Rii-
hon käytännön kokemukset 
kertovat, että ”lakialla tuulee” 
(Ilmajoki, Jalasjärvi) keski-
määrin 5 m/s ja sisämaassakin 
(Töysä) mäen päällä 4,5 m/s.  
Himankalaisen Pekka Märsy-
län merenrannan 5,5 kW pien-
tuulivoimalaa pyörittää 6 m/s 
keskituuli. Www.tuuliatlas.fi 
kertoo kylä- ja mäkikohtaisesti 
missä tuulee.  Oleellista tuuli-
voimalan hankinnassa ja pys-
tytyksessä on hyvän paikan 
valinta sekä mahdollisimman 
korkean maston saaminen voi-
malalle. Pientuulivoimalalle 
suositus on 20-30 metrin na-
pakorkeus (reilusti yli puiden 
korkeuden).  Isommalla voi-
malalla napakorkeus pitää olla 
50 metristä ylöspäin. Kymme-
nen metrin korotus parantaa 
sähkön tuottoa oleellisesti.

Tuulivoimalaitokset jae-
taan kolmeen koko luokkaan. 
Kiinteistökohtaiset pientuu-
livoimalat 2-20 kW.  Niiden 
rakentamiseen maaseudulla 
riittää yleensä pelkkä ilmoitus 
(käytäntö vaihtelee paikka-
kunnittain). Maaseutuyrityk-
sille sopiva kokoluokka on 
300 - 1000 kW.  Tämän koko 
luokan voimalat hankitaan 

yleensä käytettynä Saksasta.  
” Vähän ajettuja edullisia”, 
tämän kokoluokan voimaloi-
ta on tällä hetkellä runsaasti 
tarjolla, koska niiden tilalle 
Saksassa pystytetään isompia 
2 - 3,6 MW:n voimaloita. 

Käytetyn tuulivoimalan 
hankinta on erittäin kannat-
tavaa yrityksille, jotka voivat 
korvata ostosähköä omalla tuo-
tannollaan. Suotuisalla paikal-
la takaisinmaksu aika voi olla 
alle viisi vuotta. Käyttöaikaa 
käytetyllä voimalalla on 20-30 
vuotta.  Käytetyn tuulivoimala 

(300-600 kW laitos) investoin-
tikustannus on tällä hetkellä 
kaikkine kuluineen noin 200 
000 euroa.  Ennen hankintaa 
on syytä varmistaa verkkoyhti-
öltä mitä voimalan liittäminen 
verkkoon edellyttää ja maksaa. 

Lue lisää: www.proagria.fi/ep/
ekotehokkuus. Tuulivoimapäi-
vä oli osa Maatilan ekotehok-
kuus –hanketta.  
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Tilakohtaisesti leikataan tilatuen ja  
uuhipalkkion, emolehmien  ja sonnien 
tuen  yhteensä 5000 euron ylittävästä 
summasta 9 %

 EU:n uuhi- 
palk-kio

6) 
Teuras-
karitsa-
palkkio 

1) 2)  EU-
nauta-palk-

kio €/ey

1) 2)  EU-
nauta-
palkkio 

€/ eläin/v

poh-joinen 
tuki €/
eläin-

yksikkö

poh-joi-
nen tuki 
€/ eläin-
yksikkö

3)  Pohj. 
tuki/ eläin/ 

vuosi

3)  Pohj. 
tuki/ 
eläin/ 
vuosi

 4)   pohj. 
teuras-eläin 
tuki €/eläin

Pohjoisen tuen 
eläinyksikkökertoimet

Tukialue c1-c2 c1-c2 c1-c2 c1 c2 c1 c2 c1-c2 eläin eläinyks. 
Sonni  244 146 422 430 253 258 emolehmä, emolehmähieho yli 2 v 1

Emolehmä/ emolehmähieho    95 95 300 300 300 300  emolehmähieho 8 kk - alle 24 kk 0,6

Teurashieho 299 sonnit 2 v ja yli 1

Uuhi 5) 14 390 398 59 60 sonnit 6 kk-alle 2 v 0,6
Teuraskaritsapalkkio 6) 42
Kuttu  7) 317 325 152 156  Uuhet 0,15

Siitostammat (m. ponit.)  8) 225 225 225 225 Maitovuohet (kutut) 0,48

Suomenhevonen (pl. Siitostammat)  8) 225 225 191 191  Hevoset

Muut 1-3 v.muut  hevoset ja ponit 8) 225 225 135 135 - siitostammat (myös ponitammat) 1

Maito senttiä/kg (sisältää v. 2013 
maksettavan ns. jälkitilin 0.3 senttiä/kg )

8,0 8,7 - suomenhevoset (pl siitostammat) 
1v -

0,85

- muut 1-3 v hevoset 0,6

1)Tukitaso riippuu eläinmääristä, taulukossa v.2011 tuki. Väh. 50 % emolehmille ja yli 8 kk emolehmähiehoille eläinrekisteristä 
ruokintapäivien  perusteella,mukaan otetaan max 40 % hiehoja. Sekä lehmä että hieho = 1 ey. Palkkio määräytyy rodun perusteella, 
ei käyttötarkoituksen. Oltava väh. 50% risteytyseläin. Maksetaan eläinrekisterin perusteella 6-22 kk sonneille. 
2) Maksetaan eläinrekisterin perusteella 6-22 kk sonneille. Sonni saa täyden  132 euroa/kalenterivuosi jos sonni on koko vuoden tilalla ja vuosi 
osuu sonnin ikähaarukan 6-22 kk sisään. Yhteensä sonni saa 6-22 kk:n aikana nautapalkkiota 187 euroa 
3) sonnien osalta laskettu 6-23 kk ikäistä eläintä kohden       
4) hiehon teuraspaino yli 170 kg        
5) Täyden pohj. tuen edellytys uuhille että v. 2011 synt. karitsoiden lukumäärä on vähint. yhtäsuuri kuin tukea haettujen uuhien määrä.  
6) Maksetaan v. 2012 teurastetuista 18 kg:n teuraspainoisista karitsoista. Taulukossa v. 2011 tukitaso
7 ) Kutuilla oltava maidontuotantoa keskim. 400 litraa/vuosi. Maidontuotannosta on pidettävä kirjanpitoa päivittäin 
8) Hevosia oltava väh. 1,5 ey, 100 päivän pitoaika, alkaa 30.4. Tukea korkeintaan 5,0 ey suuremmalle hevosmäärälle kuin v. 2011 

Hevonen on 1 v. kun se on syntynyt 
v. 2011

LFA:n kans. lisäosan ey-kertoimet
Naudat yli 2 v 1

Naudat 6 kk-2 v 0,6

Uuhet 0,15

Maitovuohet (kutut) 0,48

Siitostammat (myös ponitammat) 1

Sika-siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki ja rakennemuutoskorvaus euroa/viitemääräyksikkö Muut 1-3 v hevoset 0,85

Sika-siipikarjatuki C1 C2 Suomenhevoset (pl siitostammat) 
1v -

0,6

Viitemääräyksiköt 1-146 245 Karjut 0,7

yli 146 menevät yksiköt 162 Emakot 0,7

Viitemääyksiköt 1-170 214 Muut siat 3-8 kk 0,23

yli 170 menevät yksiköt 140 Kanat 0,013

Sika-siipikarjan tuotannosta irrotettu tuki edellyttää, että tilalla on sika-siipikarjatuen viitemäärä.
Tuen ehtona on, että tila täyttää lfa:n kansallisen lisäosan kotieläintilan edellytykset eli vuoden 2011 eläinyksikköjen suhde vuoden 2012 lfa-alaan on vähintään 
0,4 ey/ha tai eläinyksiköitä on koko ajan vähintään 10 eläinyksikköä ja ey-tiheys samalla vähintään 0,2 ey/ha. 

Kotieläintilan edellytykset voi täyttää muillakin kansallisen tuen eläimillä kuin sika/siipikarjalla.

Broilerit 0,0053  

broileriemot 0,025

Hanhi-, ankka- ja 
kalkkunaemot

0,026

Sorsa- ja fasaaniemot 0,013

223 teurastettua kalkkunaa 1

325 teurastettua hanhea 1

585 teurastettua ankkaa 1

1375 teurast. tarhattua sorsaa ja 
fasaania

1

Vain 2008 sitoutuneet voivat 
käyttää:
13 teurastettua lihasikaa 1

13 siitokseen myytyä nuorta sikaa 1

       

Tilakohtaisesti leikataan tilatuen sekä  uuhipalkkion ja nautapalkkion  yhteensä 5000 euron ylittävästä summasta 10 %.

tukitaulukot:
vEikon tErvEisEt 

Kotieläintuet v. 2012 C1-C2 alueella
Huom. Tilatuki maksetaan täysimääräisenä 5000 euroon asti. Yli 5000 eurosta leikataan 10 %.
Pinta-alatuet v.2012 - euroa/ha
                            

7)15)18) 4) 5) 4) 5) 9) 4) 8)  16)   3) 3) 3)10) 3)10)19)

Huom. Perunan kansallista tukea 
ei enää makseta v 2012.   Tärk-
kelysperunan EU-tuki muuttuu 
hehtaariperusteiseksi

Ohra, mallasohra, 
kaura, peruna (ei 
tärkkelys-peruna), 

nurmet, viher-
lannoitus-nurmi, 

ruokohelpi

Kevät-
vehnä, 
syys-
vehnä

Ruis Tattari, 
maissi,  

kuitu-pel-
lava, kuitu-

hamppu

   Rypsi,rapsi, öljy-
pellava, camelina, 
herne, härkäpapu, 

herne-vilja-seos  
(hernettä yli 50%)

Tärk-
kelys-
peruna

Sokeri-
juurikas

Kumina 
ja muut 
siemen-

maus-teet

Avo-
maan 
puu-

tarha-
kasvit

Moniv. 
puu-

tarha- 
kasvit 

Luonn. 
hoito 
pelto 
nurmi

 Luonnon-
hoito pel-
to- riista, 
maisema, 

niitty

Ke-san-
to  alle 
50 % 

Pysyvä 
laidun, 
kasvi-

maa,   ke-
santo yli 

50 %
C1-alue
Tilatuki (tasatuki)   1) 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203

Valkuais- ja öljykasvipalkkio 6) 74

Tärkkelysperunan tuki (uusi) 8) 560

LFA-tuki, kasvitila 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219

LFA-tuki, kotieläintila 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299

Ymptuki 2), kasvitila, 2 lisät. 127 127 127 127 127 127 127 325 540 694 170 300

Ymptuki 2), kotieläintila, 2 lisät. 157 157 157 157 157 157 157 325 540 694 170 300

Sokerijuurikkaan kans. Tuki 350

Pohjoinen tuki  38 150 120 120 133 100 348

yht., kasvitilan sitoumus 11) 549 587 699 669 743 1242 999 747 1310 1116 592 722 422 203

yht., kotieläintilan sit. 11) 659 697 809 779 853 1352 1109 827 1390 1196 672 802 502 203
Mahd. nuoren vilj. tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36   

C2-alue     
Tilatuki 1) 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168

Valkuais- ja öljykasvipalkkio 6) 74

Tärkkelysperunan tuki (uusi) 8) 560

LFA-tuki, kasvitila 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234

 LFA-tuki, kotieläintila 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314

Ymptuki 2), kasvitila, 2 lisät. 127 127 127 127 127 127 127 325 540 694 170 300

Ymptuki 2), kotieläintila, 2 lisät. 157 157 157 157 157 157 157 325 540 694 170 300

Sokerijuurikkaan kans. Tuki 350

Pohjoinen tuki 38 150 47 47 133 100 348

Yleinen hehtaarituki 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

yht., kasvitilan sitoumus 11) 562 600 712 609 683 1255 1012 760 1323 1129 572 702 402  168
yht., kotieläintilan sit. 11) 672 710 822 719 793 1365 1122 840 1403 1209 652 782 482 168
Mahd. nuoren vilj. tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36   

ylitarkastaja
Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskus
Taulukot päivitetty
20.11.2012
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valkuaiskasvi- öljykasvipalkkion (jos 10 % täyttyy) ja saa korjata säilörehuksi tai 
laiduntaa.  7) Viherlannoitusnurmen siemenseoksessa oltava väh. 20% typensi-
tojakasveja. Sama lohko korkeintaan 2 v peräkkäin. Max. ala 50 % pinta-alasta. 
Viherlannoitus katsotaan viljelyksi.   8) Uusi tärkkelysperunapalkkio edellyttää 
sopimusta tehtaan kanssa, lohkotietopankkia ja ravinnetaselaskelmaa tärkkelys-
perunalohkoilta sekä osallistumista 5 päivän koulutukseen    9) Kuitupellavan/-
hampun EU-jalostustukea ei enää makseta. Hampulle pinta-alatukea maksetaan 
vain tukikelpoisista lajikkeista, jotka hakuoppaassa. Hampun siemenmäärät ja 
vakuustodistukset ilmoitettava kuntaan 30.6. mennessä   10) Viherkesanto nii-
tettävä vuosittain, samoin avo- ja sänkikesannot jos uhkaavat rikkaruohottua tai 
vesakoitua. Avokesanto edellyttää perusteluja, esim. juolavehnän torjunta.   11) 
Taulukossa lfa-tuki sisältää kansallisen lisäosan. Oletuksena, että tila on sekä 
ympäristötuessa että Lfa:n kansallisessa lisäosassa joko kasvitila tai kotieläintila   
15) Ruokohelpisato korjattava lfa/ymp-tuen ja mahdollisten kansallisten tukien 
saamiseksi. Ruokohelven voi ilmoittaa myös säilörehunurmena, viherkesantona 
tai lhp-nurmena    16) Siemenmausteet ovat oma ympäristötukiryhmänsä. Taulu-
kossa perustuki 181+  tuhoeläinten tarkkailumenetelmien käyttö -lisätoimenpide 
144 euroa/ha.     18)  Mallasohralle ei makseta kansallista tukea v.2012   19) Pysyvä 
laidun saa tilatuen. Jos pysyvä laidun peltoa ja lfa/ymp-sitoumuksessa, se saa 
myös lfa/ymp-tuen. Pysyvä laidun pidettävä avonaisena. 

1) Taulukossa tilatuen tasaosa. Tilakohtaisesti tilatukea korottavat mahdolliset 
lisäosat.    2) Perustoimenpide + 1 tai 2 lisätoimenpidettä,  taulukossa kasvitila 
93+23+11,  kotieläintila 107+23+27, 1 ryhmän puutarhakasveilla (=1-vuotiset) 
450+ 90, 2 ryhmän (=moniv.) 438 + 256, siemenmausteilla 181+144    3) Hoide-
tun viljelemättömän pellon eri käyttömuotoja. LFA-tuki maksetaan vastaavalle 
alalle hoidettua viljelemätöntä peltoa (=kesanto+ lhp) kuin on viljeltyä peltoa.  
Luonnonhoitopellon ympäristötukea enintään 15 % ymp.tuki-alasta. Lhp-nur-
messa korkeintaan 20 % typensitojakasveja. Lhp-riistassa vähintään kahta kasvia, 
perustettava vuosittain, mutta ei vilkasliikenteisen tien varteen. Lhp-niityssä 
vähintään yksi monivuotinen niittykasvi sekä  joko nurmirölliä, lampaannataa 
tai jäykkänataa mutta ei apilaa siemenseoksessa. Lhp-nurmi ja –niitty väh. 2 
vuotta peräkkäin. Lhp-nurmi niitettävä väh. joka 3. vuosi tai vuosittain, jos uhkaa 
veskoitua. Samoin lhp-nitty niitetävä jos uhkaa vesakoitua. Niitossa huomioita-
va luonnonvaraiset eläimet. Luonnonhoitopellon saa korjata luonnonvaraiset 
eläimet huomioiden. Jos lhp-riista korjataan, sato käytettävä riistan ruokintaan. 
Tarkemmat lhp-ohjeet hakuoppaassa.  4 )Syysvehnä ja ruis täyttävät  ympäristö-
tuen talviaikainen kasvipeitteisyys-lisätoimenpidettä, mutta syysöljykasvit eivät 
täytä   5) pohjoisen tuen ehtona rukille ja vehnälle on että korjataan siemensato 
6) Tukeen oikeuttavia kasveja oltava 10 % tukihakemuksen peltoalasta. Valku-
aiskasvin saa korjata säilörehuksi. Viljan/valk.kasvin seoskasvusto, jossa val-
kuaiskasvin siementä yli 50 % siemenseoksen painosta, saa pohjoisen tuen ja 

Viitteiden selitysosa v. 2012 pinta-alatukitaulukkoon
Se ei ole vahinko, 
että 73 % on 
valinnut meidät 
maatila-asioissa 
kumppanikseen. 

Suurimpana maatilavakuuttajana LähiTapiola on maatilojen turvallisuuden erityisasiantuntija. 
Panostamme vahinkojen ennaltaehkäisyyn ja riskien hallintaan. Siksi asiakkaillemme sattuu 
vähemmän vahinkoja. 
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Vuotta 2013 VaRten 
kannattaa tarkistaa
ViLjaVuustutkimukset  

 - Enintään 5 vuoden väli näytteenotosta, oma näyte kaikista 0,5 
ha ja isommista peruslohkoista, lisäksi jokaista alkavaa 5 hehtaa-
ria kohden lisänäyte. Alle 0,5 ha:n peruslohkoja kohden voi olla 
yksi yhteinen näyte  lohkojen yhteispinta-alan 2 hehtaariin asti. 
- Vuosittaisen viljelysuunnitelman pitää perustua alle  5 vuotta 
vanhoihin viljavuustutkimuksiin
- Ruiskuntestaukset, korkeintaan 5 vuoden väli
- Kasvinsuojelukoulutus eli ruiskuttajatutkinto, korkeintaan 5 
vuoden väli
- Lanta-analyysit, korkeintaan 5 vuoden väli
- Ympäristötuen lisätoimenpiteiden vaatimukset
- Vuokrasopimukset ja niiden päättyminen
- Jos uusitaan päättyviä  vuokrasopimuksia ja tukioikeuksien 
omistus on maanomistajalla, pitää muistaa siirtää tukioikeuksien 
hallinta uudelleen vuokralaiselle  tukioikeuslomakkeella 103A ja 
tukioikeuksien siirtolomakkeella 103B.
-  Jos vuokrasopimus jatkuu kasvukauden 2014 yli ja tukioikeuk-
sien omistus on nyt maanomistajalla, niin sopimukseen kannat-
taa kirjata mahdollisten epäselvyyksien  välttämiseksi lauseke 
”jos vuokrasopimuksen voimassa ollessa tilatukioikeudet määri-
tetään uudelleen, niin vuokralainen sitoutuu siirtämään vuokrat-
tujen peltojen perusteella muodostuneet tukioikeudet vastikkeet-
ta maanomistajalle vuokrasopimuksen päättyessä”. 
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— Markkinointi netissä 
on helppoa ja yksinkertaista 
ja huomattavasti halvempaa 
kuin esimerkiksi tv-mainok-
sen tai lehtimainoksen teko. 

Kirjoittajat ovat 

merkonomiopiskelijoita, jotka

 tekevät työharjoittelunsa 

ProAgria Etelä-Pohjanmaalla. 

ViLLe LassiLa

krister rohtma 

merkonomi-opiskelijat

U seilla hevo-
syyrityksillä 
on jo omat 
kotisivunsa. 
Se helpottaa 

asiakasta tekemään valintoja, 
kuten päättämään, mikä on se 
talli, jonka asiakkaaksi ryh-
dyn, Katri Manninen kertoo. 
Hän oli puhumassa Hevoo-
sella vaan-hankkeen koulu-
tuspäivässä netin eri mahdol-
lisuuksista hevosyrityksille. 

— Monesti voit olla huo-
maamattakin tekemisissä in-
ternetissä markinoinnin kans-
sa. Kun luet esimerkiksi jon-
kin yrityksen blogia, olet yksi 
ihminen yrityksen valitsemas-
sa kohderyhmässä ja siten osa 
heidän nettimarkkinointiaan.

Yrittäjälle kotisivujen yllä-
pito voi olla arkea helpotta-
va juttu nettimarkkinoinnin 
edullisuuden vuoksi ja siksi, 
että kotisivuja voi päivittää 

juuri silloin kun haluaa.  Mi-
tä paremmat sisällöltään sivut 
ovat, sitä useammin sivuille 
tullaan vierailemaan. Yhä use-
ampi etsii kuitenkin tietoja rat-
kaisujensa tueksi netistä.

—  Vinkkinä voisi antaa sen, 
että hevosyrittäjälle hedelmäl-
linen markkinointitapa voi ol-
la esimerkiksi oma blogi. Sen 
kautta voi kertoa tallin arjesta 
ja informoida vaikka siitä, että  
tänään haimme uuden hevo-
sen talliimme.

hEvosyrittäjät 
nEttiMarkkinointia oPPiMassa
Internetissä ollessasi et voi olla törmäämättä sosiaalisen median tai nettimarkkinoinnin houkutteleviin aktiviteetteihin.

Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaisten toiminnan 100-vuotisjuhlaa vietettiin 
10.11.2012 kutsutilaisuutena Ylihärmän Pakan seudun kylätalolla. Tuolloin tuli 
kuluneeksi päivälleen vuosisata siitä, kun Vöyrin-Ylihärmän maamiesseuraan 
perustettiin maakunnan ensimmäinen naisosasto.

mediaosajaa katri manninen on käsikirjoittaja-kirjailija, joka puhui netin mahdollisuuksista hevosyrittäjille marraskuussa Seinäjoella. 

naisVoiMaa 100 Vuotta

100  v
u

o
t

ta

uhlavieraat toivotti tervetulleeksi Etelä-Pohjanmaan maa- ja 
kotitalousnaisten johtokunnan puheenjohtaja ja ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan hallituksen jäsen Tuula Mäki-Fränti, joka 
muistutti maa- ja kotitalousnaisten edistyksellisyydestä mo-
nissa asioissa. 

ohjeLma oli rakenettu menneisyydestä tulevaisuuteen ulottuvalle 
kaarelle. ProAgria Etelä-Pohjanmaan 150-vuotishistoriaa kirjoittava 
Kaisa Viitala kertoi maa- ja kotitalousnaisten vaiheista kuluneen 
vuosisadan aikana, ja juhlapuhujaksi saatu Maa- ja kotitalousnais-
ten keskuksen hallituksen puheenjohtaja Kaisu Merilä Utajärveltä 
nosti esiin järjestön merkityksen nykypäivän maailmassa. 

tuLeVaisuuteen asti katsoi takaLan nuorisoseuran LaP-

siryhmä kuvatessaan maa- ja kotitalousnaisten toimintaa vuonna 
2112. Ravintopillerien, hiukkaskiihdyttimen ja Marsin-lomienkin 
aikana suurimman suosion sai oikea kotona valmistettu ruoka!

naisten juhLassa LuonnoLLisesti esiintyiVät myös miehet. 

Teppo Ylitalo Lapualta juonsi tilaisuuden ja lauluyhtye Heikoon-
lenkki esitti tunnelmaan sopivaa musiikkia humoristisella otteella. 
Naisväki sai siis tuntea itsensä ihailluksi, ja vielä erikseen muistet-
tiin paikalla olevia Vöyrin-Ylihärmän maamiesseuran perillisen eli 
Pakan kyläyhdistyksen naisia. 

Päätössanat Lausui ritVa mäkiniemi kyLäyhdistyksestä, 

mutta tilaisuus ei päättynyt tähän. Väki jaettiin ryhmiin, jotka vuo-
rollaan harjoittelivat maa- ja kotitalousnaisten tunnuslaulua Siellä 
missä kuljen ja saivat tietoa Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalous-
naisten leivonnaiskilpailusta, osallistuivat ompeluseuraan ja naut-
tivat ”seitsemän sortin kahvipöydän” antimia. 

järjestäjien ja Vieraiden yLLä näkyi iLahduttaVasti  enti-

siä järjestöPukuja, jopa ensimmäinen eli vuonna 1937 lansee-
rattu siniruutuinen leninki. Juhla heijastikin erinomaisesti naisten 
toiminnan satavuotiasta linjaa: perinne ja nykypäivä, vakava asia 
ja iloinen nauru sopivat samaan tilaisuuteen.

kaisa ViitaLa

historiantutkija

J

Pakan kyLätaLon saLi täyttyi juhlivista 
maa- ja kotitalousnaisista.

omPeLuseurassa juhLaVäki 

teki rintakorun järjestön 
väreissä harjoittelijoiden Ville 

Lassilan ja Krister Rohtman  
sekä kotitalousneuvoja  

Asta Asunmaan opastuksella.

notkuVan kahViPöydän tarjoiLut oli suunnitellut kotitalousneuvoja Anna-Liisa 
Saari (oik.). Pakan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Maisa Pirttinen johti keittiöjoukkoja.

Lasten esityksessä elettiin vuotta 2112. 
Vaikka Travinto hoidettiin pillereillä, sellai-
sia eksoottisia aineita kuin vaikka jauhoja 
pystyi tilaamaan iPad17:llä.

maa- ja kotitaLousnais -

ten keskuksen haLLituksen 

Puheenjohtaja kaisu meriLä 

korosti järjestön tekemän työn 
merkitystä myös nykypäivän 
elämänhallinnassa.

• 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 KY

RAUTA KETONEN
Kaaronojantie 6, 60800 Ilmajoki, p. (06) 4247 030

Erä edullista

eri paksuuksia

Mineraalivillaa 225
/m2

alk.

Avoinna ark. 8.00-18.00, la 9.00-14.00

näitä kotisiVuiLtasi haetaan

•	 Osoite, yhteystiedot ja hinnasto
•	 Perustietoa yrityksestä
•	 Saada selkeää tietoa yrityksesi toiminnasta

toimi näin sosiaaLisessa mediassa 

•	 Mieti tarkasti mitä kirjoitat, sillä julkaisujesi  
poistaminen saattaa olla mahdotonta.

•	 Älä pura yksityisiä tunteitasi nettiin.
•	 Mene nettiin vain hyvällä tuulella.
•	 Kun haluat markkinoida, kerro vain tarinoita,  

joissa on hyvä loppu. 
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yhteystiedot

toimitusjohtaja antti siljamäki  ........................................................  0400 365 997
tiedottaja Miia lenkkeri ....................................................................  vanhempainvapaalla

tiedottajan sijainen kaisa viitala ........................................................  040 680 3418
hankepäällikkö Marita öhage  ...........................................................  040 689 1060
hankesihteeri Elina iivari  ...................................................................  0400 872 528
talouspäällikkö tuttu honkola ..........................................................  040 847 4096
ilmoittautuminen ja tuotetilaukset tuula Perälä ................................  040 706 3386
laskutus Elina lokasaari ...................................................................  043 824 7779

Proagria kasVi, sika - ja siiPikarjatiLat
   palvelupäällikkö henri honkala  .................................................  040 827 7100

ViLjatiLat
• kasvintuotantoagrologi jouni leppä  ................................................  0400 361 250
• kasvintuotantoagrologi niko luikku ................................................  0400 297 245
• kasvintuotantoagrologi luomutilat, jari luokkakallio  .................  0400 297 235
• kasvintuotantoagrologi jari Mäkinen  ..............................................  040 510 2795
• kasvintuotantoagrologi toni  tuomela ............................................  040 686 0559
• kasvintuotantoagrologi Pekka tuomisto .........................................  0400 891 889
• kasvintuotantoagrologi katariina vihlman  ..................................  040 582 6775

sika - ja siiPikarjatiLat
   talousagrologi kaija ala-luukko  ...................................................  040 832 3521
   talousagrologi Mika Mäenpää  ........................................................  040 528 7922
• kasvintuotantoagrologi juha Mäkelä ................................................  0400 267 535
• kasvintuotantoagrologi Marja-leena Perälä  .................................  0400 166 200
   kasvintuotantoneuvoja luomutilat Erkki vihonen ...........................  040 678 7689
   kotieläinagronomi Maija yliaho .......................................................  040 529 0832
   kotieläinagrologi johanna sippola  .................................................  0400 264 448

Peruna - ja marjatiLat
   kasvintuotantoagrologi anna-kaisa jaakkola ...............................  vanhempainvapaalla

• kasvintuotantoagrologi Mikko kraatari  .........................................  040 137 3599
• kasvintuotantoagrologi Markus luoma ..........................................  0400 180 071
• kasvintuotantoasiantuntija seppo saari  .........................................  0400 350 425 
• kasvintuotantoagronomi juhani rahko  ..........................................  043 825 0103 
• marja-asiantuntija arja raatikainen  ............................................  050 377 9530

Proagria maito -, Lihanauta - ja LammastiLat
   palvelupäällikkö, toim.joht.sij. arja talvilahti ................................  0400 168 489

Lihanauta -, Lammas - ja heVostiLat
   kotieläinagrologi, lammastilat Elina vainio......................................  040 199 0143
   kotieläinasiantuntija lammastilat Milla alanco ...............................  vanhempainvapaalla

   kotieläinagrologi, emolehmätilat vuokko kraatari .........................  040 169 6557
   talousagrologi Marjut viitasalo ......................................................  040 353 0227
   kotieläinagrologi, emolehmä- ja lihanautatilat 
   urpu tanner-koopmans  ............................................................  vanhempainvapaalla

   hevostalousneuvoja hevoosella vaan-hanke nanne korpivaara ....  040 161 2552

maakunnaLLinen maito
• kotieläinasiantuntija luomutilat, ulla-Maija leskinen  ..................  040 504 5591
• kotieläinasiantuntija johanna Mäntyharju  ..................................  040 512 1901
   kotieläinagrologi satu sillanpää  ....................................................  040 672 4567 
   talousasiantuntija Erkki riihikangas .............................................  0400 160 041
   kotieläinagrologi tiina soisalo  .......................................................  040 502 5590
• kasvintuotantoagrologi nurmiviljely sari vallinhovi  .....................  0400 764 217
   hanketyöntekijä nurmiartturi-hanke juha luhtanen 040 832 3521 040 749 9730
   terveydenhuoltoeläinlääkäri seija Perasto  ...................................... vanhempainvapaalla

itäinen maito (järViseutu, kuusiokunnat)
• kotieläinagrologi saila hongisto .....................................................  0400 497 516
• kotieläinagrologi Merja ilomäki  .....................................................  040 570 7900 
• kotieläinagrologi sari jokiaho  .........................................................  040 674 3175 
• kotieläinagrologi Marika kellokoski  ..............................................  vanhempainvapaalla

• kasvintuotantoagrologi nurmiviljely hannu kivisaari ....................  0400 798 580
• talousagrologi janne niemi   ...........................................................  0400 422 765

eteLäinen maito (suuPohja, jaLasjärVi, kurikka, iLmajoki )
• kotieläinneuvoja  anne anttila  ......................................................  043 825 0522
• kasvintuotantoagrologi arja kananoja  ..........................................  040 507 0475
   maitotilaneuvoja Marketta kivistö  ................................................  0400 163 318
   kotieläinagrologi arja kujala ...........................................................  040 759 8618
   talousagrologi jarmo lämpsä  ........................................................  040 126 3481
• kotieläinagrologi kirsi Mattila-löppönen  ...................................  040 594 5745
• kotieläinagrologi auli yli-rahnasto  ..............................................  040 526 2467

Pohjoinen maito (kauhaVa, kyrönmaa, LaPua, seinäjoki )
   kotieläinneuvoja annakaisa hanhimäki  ....................................  043 825 0521
• kotieläinagrologi seija autio  ............................................................  0400 720 956
• kotieläinagrologi Maria ikola  ..........................................................  040 761 9770
• maitotilaneuvoja Marita jääskeläinen ..........................................  0400 835 842

    maitotilaneuvoja Marianne Minni ................................................  040 528 4582
• kotieläinagrologi teija onkamo-hill ..............................................  040 481 3818
   kotieläinagrologi  Mirva Pietilä ........................................................  043 825 0524
• kasvintuotantoagrologi nurmiviljely sami sillanpää  .....................  040 521 2930
   talousagronomi juhani torkko  .......................................................  0400 589 569

Proagria rakennus -, saLaoja -ja mittausPaLVeLut
   palvelupäällikkö timo korpela .......................................................  040 596 4032
   suunnittelija, rakennustekniikan yo juho alhainen ........................  043 825 0530
   rakennusinsinööri Markku suomela  .............................................  040 524 5913
   rakennusinsinööri, keski-Pohjanmaa Elina tiinanen  ....................  040 560 9038                                     
   energiainsinööri Ekotehokkuus-hanke ville hakala   ......................  040 673 4707
   salaojateknikko Markku keltto .......................................................  040 730 9820
   salaojateknikko rakennusmestari juha laakso ...............................  040 526 4930
   agrologi harri niemelä ...................................................................  040 544 4510
   salaojateknikko Erkki orrenmaa  ...................................................  0400 367 127
   salaojateknikko heimo Pirttimäki .................................................  0400 367 212

Proagria sPV-, tiLi -  ja yritysPaLVeLut
   palvelupäällikkö timo Pajula .......................................................... 040 503 2650
   omistajanvaihdosasiantuntija unto kangas .................................... 040 766 7598
   talousagronomi (sukupolvenvaihdokset) samuli lampinen .......... 040 526 0147
   talousagronomi (sPv,tilipalvelut, kauhajoki) olavi kuja-lipasti ....040 127 2420
   talousagrologi (tilipalvelut, seinäjoki) seija yli-hukkala ............... 040 580 2258
   talousagrologi (tilipalvelut, alajärvi) janne niemi ........................... 0400 422 765             
   tradenomi (Evl asiakkaat, tilipalvelut, alajärvi) leena hytönen ... 040 584 7559
   talousagrologi (tilipalvelut, alajärvi) sanna takala ........................... vanhempainvapaalla

   tradenomi (tilipalvelut, kauhava) kaija autio .................................. 040 139 5597
   talousagrologi (yritys- ja tilipalvelut) satu kallioniemi .................. 040 848 7759
   yritysasiantuntija kari kallioniemi ................................................ 0400 267 384

maa- ja kotitaLousnaiset
   toiminnanjohtaja terhi välisalo ..................................................... 0400 463 129
   kotitalous- ja yritysneuvoja asta asunmaa .................................... 040 592 9226
   kotitalous- ja yritysneuvoja anna-liisa saari ................................. 0400 993 226
   maisemasuunnittelija riikka asunmaa ......................................... 040 534 9337
   maisemasuunnittelija annukka kuoppala .................................... 040 534 9336

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 109 (Yrittäjäopisto)
suupohja, Puistotie 40 (Ykköskulma), Kauhajoki

• = viljelysuunnitelman laatija

www.proagria.fi/ep
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 Yhteinen juhlallinen ateria on joulun huipentuma. Jouluateriaan kuuluvat 
monet perinteiset, muista aterioista poikkeavat ruoat.

Jouluateria on joulun huiPEnnus!

UUsi jäsENrEKisTEri järjEsTöTyöN TUEKsi
ärjestöllämme ei ole ollut yhtenäistä henki-
lötasoista jäsenrekisteriä. Nyt asiaan saadaan 
selkeys uuden kansallisen jäsenrekisterin 
myötä. Siihen liitetään kaikki jäsenjärjestöm-

me nimestä riippumatta, kuten maa- ja kotitalous-
seurat, maamiesseurat, maa- ja kotitalousnaisten, 
maaseutunaisten ja maatalousnaisten yhdistykset 
ja yhdistysten alaosastot. Jäsenrekisterin pitämi-
nen on lakisääteistä.
 
rekisterin hyödyt Yhdistyksen jäsenrekis-
teristä vastaava henkilö pystyy pitämään jäsen-
tiedot helpommin ajan tasalla. Samalla myös 
piirillä ja kansallisella tasolla on tarkka tieto jä-
senistöstä. Yhdistyksen luottamushenkilöt voivat 
viestiä jäsenilleen helpommin, koska rekisteristä 
saa suoraan tulostettua osoitetarroja, kopioitua 
sähköpostilistoja ja lähetettyjä tekstiviestejä jä-
senille. Samalla yhdistysten yhteyshenkilöiden 
työtaakka vähenee, kun myös piiri- ja kansallisen 
tason sähköiset viestit menevät suoraan jäsenille 
ilman välikäsiä.

Rekisterin kautta saamme myös luotua jä-
senetuja, joita ei ole aiemmin juuri pystytty an-
tamaan rekisterin puutteen vuoksi. Odotettavissa 
on myöhemmin jäsenalennuksia mm. palveluista, 
järjestötuotteista ja julkaisuista.

Jatkossa yhdistysten on nimettävä rekisterin 
päivityksestä vastaava henkilö, esimerkiksi sih-
teeri, joka pitää yllä rekisteriä internet-selaimen 
kautta. Rekisterin käyttöön tarvitaan vain tietoko-
neenkäytön perustaidot.

Me autamme alkuun rekisterin käytössä.Nyt   
pääsemme vihdoin jäsenrekisteriasioissa 2010-lu-
vulle ja sitä kautta vilkkaaseen vuorovaikutukseen 
keskenämme.

jouLuiset ma aLaismarkkinat
Seinäjoen Torikeskuksessa järjestettäviin Joului-
siin Maalaismarkkinoihin 8.-9.12. on vielä saa-
tavissa muutamia myyntipöytäpaikkoja. Lue li-
sää www.proagria.fi/ep/naiset ja varaa paikkasi 
Tuula Perälältä: 040-7063386. Jäsenjärjestömme  
saavat -10 € /pv alennusta pöytäpaikasta. 

S yömällä perin-
teisiä ruokia pe-
rinteiseen tapaan 
v a h v i s t a m m e 
omaa identi-

teettiämme. Jouluaterialla 
on runsauden lisäksi ollut 
toinenkin erityispiirre. Se 
on yleensä syöty myöhään 
aattoiltana. Pöydän antimi-
en annettiin olla esillä, jotta 
varhaiseen joulukirkkoon 
kiirehtivät saisivat helposti 
jotain suuhunpantavaa ennen 
kirkkomatkaa. Moni muiste-
lee miten hauskaa oli nousta 
yöllä syömään, se olikin vuo-
den ainoa yö, jolloin oli lupa 
syödä.

jouLuPuuro : ” puuro on 
pidon kunnia” sanottiin mui-
noin, kun elämä ei ollut vielä 
yhtä ylellistä ja yltäkylläistä 

kuin nykyisin. Yleensäkin jau-
horuoka on ollut talonpojan 
pitoruoista tärkein. Joulupuu-
ro valmistettiin meillä varhem-
min yleensä ohrasta, kunnes 
riisi syrjäytti sen. Ohrapuuroa 
kannattaa kuitenkin nykyisin-
kin suosia. Onhan se kotimais-
ta ja paljon maukkaampaakin 
maultaan kuin ulkomailta tuo-
tettu riisi. Vähitellen on tullut 
tavaksi panna joulupuuroon 
manteli. Tavallisesti ajatel-
laan, että joka löytää mantelin 
saa osakseen jotain tavallises-
ta poikkeavaa onnea tulevana 
vuonna. Kyseessä on siis uu-
den vuoden enne. Useimmi-
ten mantelin on katsottu en-
nustavan naimattomille avio-
puolisoa ja naineille vauvaa.  

kaLa on jouluaaton perin-
teinen juhlaruoka. Se, että 

meidän joulukalamme on ol-
lut perinteisesti nimenomaan 
lipeäkalaa, johtuu vanhoista 
ruoansäilömistavoista. Useim-
mille esi-isistä tuoreen kalan 
saaminen oli joulunaikaan 
mahdotonta. Niinpä kalaa säi-
löttiin silloin, kun sitä saatiin 
runsaasti. Koska suolakin oli 
kallista, turvauduttiin kalan 
kuivatukseen. Kun kuivattu 
kala oli talvella saatava syö-
mäkelpoiseksi, keksittiin peh-
mittää se koivulipeällä. Ranni-
kollamme pyrittiin joulunakin 
syömään tuoretta kalaa.

kinkusta on tullut mel-
kein joulun symboli. Jotain 
lihaa, erityisesti sianlihaa, 
on jouluateriaan kuulunut, 
mutta kinkku on päässyt vas-
ta 1800- luvun puolivälis-
sä perheiden joulupöytään. 

Kansanperinteessä kinkkua on 
toisaalta pidetty onnea tuotta-
vana ruokalajina. 

Laatikoista lanttu-, peruna- , 
ja maksalaatikot ovat perintei-
sesti kuuluneet jouluaterialle. 
Leipä oli viime vuosisadalla 
paljon tärkeämpi ruoka kuin 
nykyään. Sen puute merkitsi 
nälkää ja sen runsaus yltäkyl-
läisyyttä. Jouluna oli leivällä 
kunniasija juhlapöydässä. 
Joululeipä koristeltiin yleen-
sä ennen kuin se pantiin uu-
niin. Se seisoi pöydän koris-
tuksena juhla-ajan, ja siihen 
ei saanut kajota. Pienemmät 

joululimput oli tarkoitettu 
syötäväksi. Leipää oli koh-
deltava hyvin kunnioittavas-
ti. Sen varistelu pöydälle tai 
lattialle oli synti. Jos joku ei 
käsitellyt leipää huolellisesti, 
hänen uskottiin joutuvan kär-
simään puutetta.

Le iVonnaisten merkitystä 
jouluna lisäsi se, että ne muul-
loin olivat varakkaissakin per-
heissä harvinaisia. Yleisintä 
oli leipoa pullaa. Myös pipar-
kakut ovat vanhaa perua. 

J juho aLhainen
suunnittelija, 
rakennustekniikan yo
puh. 043 825 0530

juhani rahko
kasvintuotantoagronomi
puh 043 825 0103

uudet kasvot

Ota tämän lehden välistä talteesi 
vuoden 2013 kalenteri. Sen avulla matkaat 

kanssamme kohti Asiaa ja Elämyksiä 
olevaa Farmaria!

jouLuaterian kruunaa makea. Komea piparitalo on näyttävä elementti kattauksesssa.
 

uuniohraPuuro noin 6:lle1
2½ dl ohrasuurimoita 
(rikottuja tai kokonaisia)
1½ l maitoa tai laktoositonta 
maitojuomaa
1 tl suolaa

PuoLukkakiisseLi
n. 5 dl puolukoita
1,5 dl sokeria
n. 8 dl vettä
4 rkl perunajauhoja

VaLmista kiisseLi etukäteen jääkaappiin odottamaan 
herkullista uuniohrapuuroa ja nauti vaikka aamulla, lou-
naaksi, juhla-aterian jälkiruokana tai joulupöydän herk-
kuna. Kokeile erilaisia keittoja ja kiisseleitä ohrapuuron 
lisukkeena tai syö oma puurosi voisilmällä höystettynä.

mittaa ohrasuurimot voideltuun uuninkestävään vuo-
kaan. Lisää maito ja suola ja anna kypsyä 200-asteisen 
uunin alimmalla tasolla. Paistoaika kokonaisille ohra-
suurimoille on n. 1½ tuntia ja rikotuille ohrasuurimoille 
n. 1 tunti 15 minuuttia. Anna vetäytyä jonkin aikaa uu-
nista ottamisen jälkeen. Voit paistaa uunipuuron myös 
leivinuunin jälkilämmössä yön yli.

Säästä muutama kokonainen puolukka koristeeksi. 
Hienonna kohmeiset tai sulaneet puolukat sauvasekoit-
timella kattilassa. Lisää vesi, sokeri, perunajauhot ja se-
koita tasaiseksi. Kuumenna koko ajan sekoittaen kunnes 
kiisseli saostuu ja pulpahtaa muutaman kerran.
Nosta kattila liedeltä ja ripottele pinnalle hiukan sokeria, 
ettei kiisselin pinnalle muodostu kuorta. Anna jäähtyä. 
Tarjoile uuniohrapuuron kera. 

Puuro uuniin ja lenkille!

anna-Liisa saari

kotitalousneuvoja

asta asunmaa kotitalousneuvoja



www.poppankki.fi 

Aidosti lähellä ihmistä.

POP Pankkien 
maatalousasiantuntijat palveluksessasi:

POP Pankista
kattavaa paikallista

maatalouden tuntemusta!

Toimialue Nimi 
Alahärmä Broo Anna-Maija 06 485 5000
Isojoki Forsman Sami 06 220 4520
Jurva Kuusinen Kyösti 020 166 6409
Kauhajoki, Päntäne Peräkorpi Jarmo 020 166 6261
Kauhava Orrenmaa Pauli 06 434 5600
Kortesjärvi, Evijärvi Holkkola Jaana 040 836 8522 
Kristiinankaupunki Ingves Ann-Christine 020 166 6592
Kurikka Rinta-Homi Taina 06 450 6522
Kyrönmaa, Kokkola Jantunen Väinö 06 478 8311 
Laihia Pernaa Jukka 06 477 6622
Lappajärvi Lantela Pentti 020 749 5309
Lapua Suokko Marko 06 433 9414
Lapuan Hellanmaa Yli-Kuivila Mikko 06 433 7921
Lapuan Tiistenjoki Peurala Päivi 06 433 7400
Teuva, Karijoki Ojala Johanna 020 166 6509
Ylihärmä, Ylistaro Hietamäki Jarmo 06 482 3200 

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@poppankki.fi 

Ota yhteyttä!

,

www.agrimarket.fi

Tehokas ja toimintavarma kova-
metalliterällä varustettu peruskone, 
joka soveltuu hyvin kaikenlaisiin 
tarpeisiin ja kaikenlaisille puille puun 
paksuuden jäädessä alle 25 cm:n.

palax combi mii -klapikone

Simulta claSSic -kampanja

junkkaRi-kYlVÖkoneiDen 
claSSic-kampanja

palax combi mii -kampanjateiDen ja pihojen kunnoStukSeen

ala-talkkaRin lingot

Vm-takalanat

VaRaa matkaSi 
-  Matka-Vekan puhelinmyynnistä numerosta 
   020 120 4000 tai
-  lähimmästä Matka-Vekan toimistosta tai
- "Varaa matka" -napista!

Ryhmävaraukset (yli 10 henk.) puh. 020 120 4090 
tai ryhmamyynti.vantaa(at)matka-vekka.fi

Lisää risteilystä: www.agrimarket.fi

kampanja-
hintaan!

3000t 16 990,-
3000St 18 990,-

(alv 0%)

kYSY liSää 
mYYmäläStä!


