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RAKENTAMINEN ON MAATALOUDEN SUURIMPIA INVESTOINTEJA . Haastavaksi 
rakentamisinvestoinnin tekee se, että se toistuu korkeintaan muutaman ker
ran viljelijän uran aikana. Rakentamisen onnistuminen on erittäin tärkeää 
viljelijän taloudelle. Siksi rakentamisprojektissa tarvitaankin parasta mah

dollista tietoa ja parhaiden ammattilaisten apua. 

VIIME AIKOINA ON PUHUTTU PALJON RAKENTAMISEN HINNASTA. Tällöin helposti ver
taillaan muiden maiden tilanteisiin. Kustannusten korkeuteen on monia syitä. Suomessa 
rakentaminen on luonnon olosuhteista johtuen kalliimpaa kuin etelämmässä. Meillä on 
myös muita kustannuksia nostavia tekijöitä. Tavoittelemme korkeaa laatutasoa, mikä 
nostaa kustannuksia. Rakennusmääräykset ovat tästä syystä vaativia. Eläinten hyvinvoin
tiin kiinnitetään runsaasti huomiota. Palkkatasokin on parempi kuin monissa muissa 
maissa.

ON SIIS LUPA ODOTTAA HYVÄÄ RAKENTAMISTA. Usein kuitenkin kuullaan epäonnistu
misista, jotka ovat johtaneet liian suuriin kustannuksiin tai huonoon rakennusten toimi
vuuteen. Miksi näin? Eikö osaamisen taso ole tarpeeksi korkeaa? 

IKÄVÄ KYLLÄ MAATALOUSRAKENTAMISESSA ON LAATUONGELMIA. Väitän, että merkit
tävä osa ongelmista johtuu rakennuttamisosaamisen heikosta tasosta. Rakennuttajana 
toimii useimmiten viljelijä itse ja yleensä vielä ensimmäistä tai toista kertaa elämässään. 
Kokemusta ei ole, ja rakentamisprojekti on erittäin vaativa tehtävä. Vastapuolella tava
rantoimittajissa on kovia ammattilaisia, jotka pyrkivät myymään mahdollisimman paljon 
ja hyvällä katteella. Siksi viljelijävetoisessa rakennuttamisessa on enemmän sääntö kuin 
poikkeus, että suunnitelmia muutetaan rakentamisprojektin aikana ja yleensä myös pää
dytään kalliimpiin ratkaisuihin kuin mitä alun perin tavoiteltiin. 

JOS RAKENNUTTAMINEN ULKOISTETAAN eli ostetaan ammattimaiselta palvelun tarjo
ajalta, on tärkeää valita sellainen rakennuttamiskonsultti, joka on erikoistunut maata
lousrakentamiseen ja joka ymmärtää riittävästi rakennukseen liittyvästä tuotannosta. 
Osaamisessa on keskeistä laaja talousnäkemys. Halvin ratkaisu on erittäin harvoin talou
dellisin. Edullisin ratkaisu tuottaa eniten nettotulosta rakennusinvestoinnin elinkaaren 
aikana. Siksi elinkaaren pituus ja rakennuksen toimivuus ovat keskeisiä kriteerejä, mikäli 
investoinnissa halutaan onnistua.

PROAGRIA ETELÄ -POHJANMAA ON PÄÄTTÄNYT KESKITTYÄ maatalousrakennusten ra
kennuttamiskonsultointipalveluihin. Meiltä saat kokonaisvaltaisen palvelun, joka kattaa 
rakentamisen lisäksi rakennuksen sisällä ja ympärillä toimivan tuotannon optimoinnin. 
Sarkamessuilla esittelemme uutta rakennuttamiskonseptiamme. Samalla voit tutustua 
myös rakennuttamiseen liittyvään kasvi ja kotieläintuotannon optimointiin, joita ilman 
rakentaminen ei onnistu tarpeeksi hyvin.

RAKENTAMISEN EI PIDÄ OLLA HALPAA VAAN EDULLISTA, siksi ProAgrian palvelut ovat 
parhaat.

Tervetuloa Sarkamessuille!

 Ei halpaa vaan 
edullista

PARI SANAA KANNESTA

KANNESSA Oletko valmis investointiin?
 "Tervetuloa keskustelemaan Sarka-messuille  

kanssani rakentamisesta sekä yleensäkin  
investoinneista. Seuraava investointihaku on  

avoinna 16.2. – 15.3.2016. Seuraavat hakuajat  
ovat 16.3 – 15.8.2016 sekä 16.8 – 15.10.2016.  

Lisää rakentamisesta ja tuiki tarpeellisesta  
rakentamisen tarveselvityksestä sivuilta 9 -13.

 
Terveisin Timo Korpela

rakennuttajapäällikkö

TÄSSÄ NUMEROSSA

PÄÄKIRJOITUS 
Ei halpaa vaan edullista

AJANKOHTAISTA
Kahden rahapussin taktiikka kannattaa

Maaseutuyrittäjille tukea maaseutuohjelmasta

HUOMIO JÄSENYHDISTYKSEMME
Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen 
Mirja Hellstedt vierailee maakunnassa

TÄSSÄ JA NYT 
ProAgrian uudet asiantuntijat

YKSI NAVETTA, MONET KÄYTÄNNÖT
Uusi opetusnavetta tärkeä investointi  
Suupohjan alueelle

ELÄINLÄÄKÄRI VASTAA
Mitä merkitystä fosforilla on nautojen terveyteen?

TILINPÄÄTÖKSEN JA TASEEN
 lukutaito edesauttaa havaitsemaan signaalit

TAULUKOT
Tuet numeroina

MAA- JA KOTITALOUSNAISET 
Ruokarohkeat salapoliisit kasvisaarteen jäljillä
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ITUA-LEHDEN TOIMITUS

ITUA NRO 1/2016 PROAGRIA ETELÄ -POHJANMAA  
Itualehti on ProAgria EteläPohjanmaan jäsenasiakaslehti. 
Lehden painos 10 000. Lehti ilmestyy neljästi vuodessa.Valmis  
aineisto toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen:  
itua@proagria.fi. Lisätietoja voitte kysellä toimitussihteeriltä.

LEHDEN JULKAISIJA  ProAgria EteläPohjanmaa Huhtalantie 2, 
60220 Seinäjoki  I puh. 06 416 3111 I fax 06 416 3448 I www.
proagria.fi/ep • PÄÄTOIMITTAJA  Hannu Haapala I p. 043 825 
2805 I hannu.haapala@proagria.fi • TOIMITUSSIHTEERI  Miia 
LenkkeriTamminen I puh. 0400 159 118 I miia.lenkkeritam
minen@proagria.fi • KANNEN KUVA  Riikka Niinistö, harjoittelija  
• ILMOITUSMYYJÄ  Seppo Laitila I puh. 0400 954 747 I mainos
seppo@netikka.fi • TAITTO JA GRAFIIKKA  Mediaporras Oy I 
www.mediaporras.fi

HannuHaapal a
HANNU HAAPALA 

toimitusjohtaja
ProAgria Etelä-Pohjanmaa
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PÄÄKIRJOITUS

MAITOTILAT JA TALOUS
Missä mennään nyt?

MAATILOJEN RAKENNUSTÖIDEN 
TURVALLISUUTTA PARANNETAAN

Käytettävissä uusi Maatilarakentamisen
 työturvallisuus -opas.

METSO-KÄVELY
Avaa silmät luonnon ihmeille.

TULEVAT HANKKEET
ProAgrian alkaneita 

hankkeita.

9
SARKA-MESSUT

JÄRJESTETÄÄN 29.–30.1.2016 

Seinajoki Areenalla perjantaina klo 9–17 
ja lauantaina klo 10–16.

ASIAKASTAPAAMINEN:

TUOTOSSEURANTA JA AMMU-OHJELMA

Tuotosseuranta ja Ammu-ohjelma ovat uudistuneet. 
Tule kuulemaan ja keskustelemaan, kuinka saat niistä 
parhaat hyödyt irti.

PAIKKA Härmän Kylpylä, Vaasantie 22, Ylihärmä
AIKA ti 2.2.2016
ILMOITTAUDU ti 26.1.2016 mennessä:
ilmoittautumiset@mloy.fi
p. 020 747 2381.
 
JÄRJESTÄJINÄ ProAgria Keskusten Liitto ja 
Maatalouden Laskentakeskus Oy

KUTSU

KEVÄÄN 2016 VILJELIJÄTUKIKOULUTUKSET 
KUNNILLE, EU-AVUSTAJILLE JA NEUVOJILLE

To  17.3.  Kuortane, Urheiluhotelli, Opistotie 1 
Ma  21.3.  Seinäjoki, AMK, terveysalan yksikön 
  auditorio A, os. Koskenalantie 17
Ke  30.3.  Kauhajoki, kaupungin valtuustosali, 
  Hallintoaukio  

Tilaisuudet alkavat klo 8.30 aamukahvilla. Koulutus 
9-16. Lounas ja iltapäiväkahvi omakustanteiset.

ILMOITTAUTUMISET viimeistään 2 arkipäi-
vää ennen tilaisuutta sähköpostilla: 
arja.veikkolainen@ely-keskus.fi 
tai tekstiviestillä p. 040 488 1467.
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M anner-Suomen maa-
seudun kehittämis-
ohjelman 2014-2020 

käytännön toimenpiteet ovat 
käynnistyneet ja maaseutu-
yritykset voivat hakea erilai-
sia tukia. Maaseutuyritysten 
tuissa on tapahtunut melko 
paljon muutoksia. Varsinais-
ta yrittäjätulon alarajaa ei 
yritystuissa ole, mutta toi-
minnan pitää olla kannatta-
vaa ja sen on annettava toi-
meentulo vähintään yhdelle.

KÄY TET Y IN  TUK IMUOTO on 
investointituki. Tukitaso on 
yleisesti 20 %. Korotettu tuki 
on mikroyritysten elintarvi-
keinvestoinneilla (35 %) sekä 
uusien uusiutuvan energian-
tuotantolaitoksilla (30 %). 
Pienin investointi on 10 000 
ja tuki 2 000 euroa. 

VANHA TUTTU TUKIMUOTO on 
myös yritysryhmähanke. Se 
on tarkoitettu 3-9 yrityksen 

yhteistyössä toteutettaviin 
kehittämis-, tuotteistamis-, 
koulutus- ja markkinointi-
hankkeisiin. Hankkeen hal-
linnoijana tulee olla kehittä-
jäorganisaatio ja tukitaso on 
75 prosenttia.

UUTENA TUKIMUOTONA on in-
vestoinnin toteutettavuustut-
kimus. Sen tarkoituksena on 
selvittää taloudelliset, toimin-
nalliset tai tekniset edellytyk-
set investoinnin toteuttami-
seen yritykselle. Tukitaso on 
40-50 % ja pienin myönnettä-
vä tuki on 1 500 euroa.

TOINEN UUSI TUKIMUOTO on 
perustamistuki ja siihen liitty-
vä kokeiluraha. Ne on tarkoi-
tettu pääsääntöisesti yrittäjän 
ensimmäisen uuden yrityksen 
perustamiseen ja siinä hyö-
dynnettäviin konsultointi- ja 
asiantuntijapalveluihin. Pe-
rustamistuki voi olla 5000-
35 000 euroa ja kokeiluraha  

2 000-10 000 euroa ja ne ovat 
vaihtoehtoisia starttirahan 
ja maatalouden aloitustuen 
kanssa.

YR I T YSRYHMÄT,  YHD IS T YK -

SET  JA KEH IT TÄMISORGANI -

SAATIOT  voivat hakea tukea 
yhteistyö-, koulutus-, tiedon-
välitys-, kehittämis- ja inves-
tointihankkeisiin. Hankkeita 
voidaan toteuttaa paikalli-
sesti, alueellisesti, alueiden 
välisenä ja kansainvälisesti. 
Tukiprosentti on 50 - 100. 

TÄLLÄ KERTAA ASIANTUNTIJA VASTAA KYSYMYK-

SEEN, jota häneltä ei edes kysytty. Asian esille otta-
minen tuli ajankohtaiseksi asiantuntijan tuuratessa 
kirjanpitäjää. Työpöydälle tupsahti tositeaineisto, 
jollaista asiantuntija ei kuvitellut enää tänä päi-
vänä tulevan vastaan: nippu meno- ja tulotosittei-
ta, sekä kuusi sivua tiliotteita. Tiliotteet sisälsivät 
normaaliin tapaan raaka-aineineostojen maksujen 
ottoja, myyntilaskujen suorituksista tulleita panoja 
sekä muita yritystoimintaan liittyviä tapahtumia.   
Näiden lisäksi tiliotteilla oli kymmenittäin ruoka-
kauppojen, liikenneasemien, lasten harrastuksiin 
liittyviin menoihin liittyviä ottoja. Yrittäjällä oli 
käytössä yksi pankkitili, jota käytettiin niin yritys-
toiminnan kuin yksityistalouden pyörittämiseen. 

AMMATIN- JA LIIKKEENHARJOITTAJALLA sekä vielä 
toimittaessa henkilöyhtiömuodossa (kommandiit-
ti- ja avoimet yhtiöt), yrityksen ja omat voivat peri-
aatteessa olla edellä kuvatulla tavalla sekaisin. Osa-
keyhtiömuodossa näin ei voi olla. Yritysmuodosta 

riippumatta yrittäjän yksityistalous on hyvä pitää 
erillään yrityksen taloudesta. 

TÄRKEIN ETU KAHDEN RAHAPUSSIN TAKTIIKASTA 

on yksinkertaisesti se, että rahat riittävät parem-
min! Käytäntö on osoittanut, että yrityksen mak-
suvalmius ja vakavaraisuus paranevat, jos yrittäjä 
siirtää säännöllisesti, esimerkiksi kuukausittain 
vakiomäärän rahaa yksityisottona henkilökohtai-
selle tililleen, josta sitten maksaa henkilökohtai-
sia ja perheen menoja.  Yrittäjän on mahdollista 
mieltää tehty yksityisotto palkaksi, josta ei ole vielä 
maksettu senttiäkään veroa. Odotettavissa oleva 
veronmaksu pienentää käytännössä yksityisottojen 
määrää. Pikku erinä tehdyistä yrityksen tililtä teh-
dyistä yksityistalouden maksuista kertyy salakava-
lasti huomattavan suuri summa. Maksuja saattaa 
kertyä niin paljon, kuin yrityksen tilillä on rahaa. 
Toinen etu liittyy yrittäjän omaan yritystalouden 
seurantaan. Tiliotteelta, jossa on ainoastaan yri-
tystoiminnan tapahtumia, on vaivattomampaa 

seurata esim. myyntisaamisten kotiutumista ja 
ostolaskujen maksetuksi tulemista kuin kymmen-
sivuiselta sillisalaattia muistuttavalta tiliotteelta. 

KAHDEN RAHAPUSSIN TAKTIIKALLA yritys voi sääs-
tää myös tilitoimiston laskussa. Usein tuntiveloi-
tuksena tehtävä ylimääräinen työ ja turhat viennit 
jäävät pois.

AJANKOHTAISTA
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KAHDEN RAHAPUSSIN TAKTIIKKA KANNATTAA!

KARI KALLIONIEMI

erityisasiantuntija, 
yrityspalvelut

0400 267 384

ASIANTUNTIJA VASTAA

 MAASEUTUYRITTÄJILLE 
TUKEA MAASEUTUOHJELMASTA

On aika tilata viljelysuunnitelma. Tuotan-
topanosvalikoima on vielä laaja, ja myös  
kasvinsuojeluaineiden ennakkotilaus on-
nistuu vielä.
 
Kausikorotus 60 euroa on voimassa  
1.3.– 15.6.2016. 

Nyt katseet tulevaan kasvukauteen!

TILAA VILJELYSUUNNITELMA 
JO NYT

27.1.2016 Seinäjoki
Luomusiementuotannon pienryhmä, 
Tuottavaa Luomua -hanke

4.2.2016 Kauhavan seutu 
Tilojen välinen yhteistyö

10.2.2016 Seinäjoki 
Luomukotieläinkoulutus

18.2.2016 Tuuri 
Maankasvukunto luomussa

24.2.2016 Kauhavan seutu 
Vaihtoehtoiset lannoitteet

LUE LISÄÄ: 
www.proagria.fi/ep/tapahtumat

LUOMUPERUSKURSSIT 
KEVÄT 2016
TULE MUKAAN LUOMUPERUSKURSSEILLE. Luomusitoumuk-
seen liittymiseen tarvitaan vähintään viisi koulutuspäivää 
tai kuusi iltaa. Jos myös eläimet ovat lähdössä mukaan 
luomuun, on tilan käytävä kaksi luomukotieläinpäivää.

Iltaperuskurssi, Seinäjoki, 8.–10.2 ja 15.–17.2. 
Klo 17–21 (6 iltaa). Ilmoittautuminen viimeistään 
3.2.2016. Kurssin hinta on 360 € + alv 24 %. 
Yksittäisen illan hinta on 60 € + alv 24 %.

Päiväkurssi, Seinäjoki, 8.–10.3. ja 15.–16.3. 
Klo 9–15.30 (5 päivää).  
Ilmoittautuminen viimeistään 2.3.2016. 
Kurssin hinta on 360 € + alv 24 %. 
Yksittäisen päivän hinta on 70 € + alv 24 %.

HUOM! Luomuperuskurssiin kuuluvat kaksi luomuko-
tieläinpäivää pidetään 17.–18.3. klo 9–15.50  
Seinäjoella. Yksittäisen päivän hinta on 70 € + alv 24 %.

ILMOITTAUDU
Erkki Vihonen
asiantuntija
puh. 040 6787689
erkki.vihonen@proagria.fi

"Keneen sinä luotat tiliasiossa? Mo-
ni asiakkaamme on siirtänyt tiliasiat 
meidän hoidettavaksemme. Olemme 
saaneet kiitosta luotettavuudesta sekä 
monipuolisesta osaamisestamme. "

Terveisin: 
TIMO PAJULA
palvelupäällikkö

TILIPALVELUT 
LUOTETTAVALTA 
KUMPPANILTA

KARI KALLIONIEMI

erityisasiantuntija, 
yrityspalvelut

M aatiloilla on maata-
louden ohella mo-
nenlaisia sivuelin-

keinoja. Yritystoiminnan su-
kupolvenvaihdokseen on ole-
massa vaihtoehtoja. Suunnitte-
luun kannattaa ryhtyä ajoissa.

MAATILOILLA HARJOITETAAN 
maatalouden ohella muuta-
kin yritystoimintaa. On elin-
tarvikkeiden jatkojalostusta, 
maatilamatkailua, koneen 
korjaus- ja rakennustoimin-
taa, koneurakointia ja monta 
muuta. Usein toiminta alkaa 
maatalouden ohessa ja laaje-
nee vähitellen, toisinaan jopa 
omaksi liiketoiminnakseen.

TAVALLISESTI YRITYSTOIMINTAA 
verotetaan maatalouden osa-
na. Isompi toiminta voi olla 
erotettuna omaksi elinkeino-
toiminnan tulolähteeseen tai 
jopa maataloudesta erilliseksi 

yhtiöksi. Yhtiömuotoisessa 
toiminnassa voi olla osakkaina 
myös ulkopuolisia henkilöitä.

SUKUPOLVENVAIHDOS ON yri-
tystoiminnassa aikanaan ajan-
kohtainen samalla tavalla kuin 
maatilallakin. Yritystoimin-
nan sukupolvenvaihdokseen 
on monia mahdollisuuksia. Se 
voidaan toteuttaa joko maatilan 
sukupolvenvaihdoksen osana 
tai siitä erillisenä. Ostajana voi 
olla oma perillinen tai täysin ul-
kopuolinen henkilö. Luovuttaa 
voidaan koko liiketoiminta tai 
erillisiä tuotantovälineitä.

LUOVUT TAJA A JA JATKAJA A 
koskevat verohuojennukset 
soveltuvat yrityksen suku-
polvenvaihdokseen pääsään-
töisesti samaan tapaan kuin 
maatilallakin. Toisinaan ve-
rotussyistä on järkevää teh-
dä toiminnassa järjestelyjä 

hyvissä ajoin ennen omistuk-
sen siirtoa.

Y R I T Y K S E N  S U K U P O LV E N -

VA IHDOS  edellyttää usein 
yksilöllisempää suunnittelua 
kuin maatilan sukupolven-
vaihdoksessa. Aikaa asioiden 
suunnitteluun ja valmistele-
viin toimiin voidaan myös toi-
sinaan tarvita enemmän kuin 
maatilalla.

PROAGRIA PALVELEE sukupol-
venvaihdosasioissa maatilojen 
ohella myös muita maaseudun 
yrityksiä. 

 SIVUELINKEINON SUKUPOLVEN-
VAIHDOKSEEN ON VAIHTOEHTOJA

OLAVI KUJA -LIPASTI

erityisasiantuntija

Koulutus kestää noin 2 h, jonka jälkeen tutkinto.

• Ti 9.2.2016 Kauhajoki
 Suupohjan ammatti-instituutti, Oppitie 4
• La 20.2.2016 Seinäjoki, Elinkeinotalo
• Ti 23.2.2016 Kauhavan Ylihärmä, 
 Härmän kuntokeskus
• To 25.2.2016 Alavuden Tuuri, 
 Hotelli Onnen Tähti
 
KOULUTUKSET klo 10 – 14 / HINTA 65 €+ alv.
 
Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: 
www.proagria.fi/tapahtumat 
ja valitse sieltä haluamasi koulutus  
päivämäärän mukaan.

KASVINSUOJELUKOULUTUS
JA -TUTKINTO TULE MUKAAN 

KOULUTUKSIIN
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AJANKOHTAISTA AJANKOHTAISTA

M 
itä maa- ja kotitalousnaisille 
kuuluu – kentällä, piirikes-
kuksessa, valtakunnallisesti? 
Mikä maa- ja kotitalousnaisten 

toiminnassa on ajankohtaista juuri nyt valta-
kunnan ja piirikeskuksen tasolla? Mitä omalle 
yhdistyksellenne kuuluu ja mitä se keskukselta 
toivoisi?

MA A -  JA  KOT ITALOUSNAISTEN KESKUKSEN 
toiminnanjohtaja Mirja Hellstedt vierailee 
helmikuussa eri puolilla Etelä-Pohjanmaata 
kertomassa ja kyselemässä kuulumisia. Tilai-
suuksien järjestäjinä ovat paikalliset maa- ja 
kotitalousnaisten jäsenyhdistykset. Mukana on 
myös Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnais-
ten vs. toiminnanjohtaja Kaisa Viitala.

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT osallistumaan 
siihen tilaisuuteen, joka sijaintinsa ja aikatau-
lunsa puolesta sinulle parhaiten sopii.

Mirja vierailee maakunnassa seuraavasti:
• Pe 19.2. klo 19.00 Jalasjärven Hirvikylän 

Joukolassa, Raittiustalontie 80, järjestäjänä 
Hirvikylän maa- ja kotitalousseura

• La 20.2. klo 10.00 Lappajärven Itäkylän 
kylätalolla, Uimalantie 39, järjestäjänä 
Itäkylän maa- ja kotitalousseura

• La 20.2. klo 14.00 Alahärmän Perkiömäen 
kylätalolla, Korventie 69, järjestäjänä Per-
kiömäen maamiesseuran naisosasto

Kahvitus ennen tilaisuuden alkua.
Tilaisuudet ovat maksuttomia, mutta varaa ha-
lutessasi hiukan käteistä vapaaehtoista kahvi-
rahaa ja mahdollisia arpajaisia varten! 

LISÄTIETOJA: 
Kaisa Viitala 
vs. toiminnanjohtaja
p. 040 680 3418
kaisa.viitala@maajakotitalousnaiset.fi

PROAGRIAN UUDET KASVOT
PROAGRIAN UUDET ASIANTUNTIJAT

JUSSI HANNONEN

asiantuntija, kasvintuotanto 
p. 043 826 6771 
jussi.hannonen@proagria.fi

ANJA NORJA

asiantuntija, talous, maitotilat 
p. 043 8266 770 
anja.norja@proagria.fi 

TUOMAS PENNALA

asiantuntija, kasvintuotanto 
p. 043 826 6772 
tuomas.pennala@proagria.fi 

INKERI SAARI

asiantuntija, tilipalvelut, Alajärvi
p.040 554 2669 
inkeri.saari@proagria.fi 

ESSI TARSIA

asiantuntija, kotieläintuotanto
p. 043 826 6769 
essi.tarsia@proagria.fi 

MIRJA HELLSTEDT VIERAILI lokakuussa 2015 EteläPohjan
maan maa ja kotitalousnaisten vuosikokouksessa Seinäjoella. 
Nyt häntä on mahdollista kuulla maakunnassa. 

Maa- ja kotitalousnaisten 
Keskuksen Mirja Hellstedt 
maakunnassa

HUOMIO 
jäsenyhdistyksemme!

J ärjestämme lauantaina 19.3. oman jär-
jestöristeilyn Vaasasta Uumajaan. Lu-
vassa on sekä tiivistä tietoa yhdistys-

toiminnasta että vapaata aikaa Uumajassa 
ja mahdollisuus keskusteluun ja vertaistu-
keen. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumis-
ohjeet lähetetään yhdistyksiin lähiaikoina.

KUN SUUNNITTELETTE maamiesseuroissa, ky-
läyhdistyksissä ja maa- ja kotitalousnaisten 
yhdistyksissä alkavaa toimintavuotta ja vuosi-
kokouksianne, muistakaa käyttää hyväksenne 
ProAgrian palveluja. 

MEILTÄ VOI TILATA luennon tai kurssin esim. 
seuraavilla otsikoilla:
• Maatalouden tilannekatsaus, joko yleisesti 

tai tiettyyn tuotantosuuntaan painottuen
• Maataloustukien muutokset 
• Investointituet
• Neuvo 2020 – mitä se on, ja miten sitä voi 

hyödyntää?

• Ajankohtaista salaojituksessa
• Puutarhailta toivotusta aiheesta
• Ruokakurssit sekä miehille että naisille
• Puiden ja pensaiden leikkauskurssit
• Kyläkävelyt 

Lue lisää: 
www.proagria.fi/ep/yhdistys 

ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Viime syksynä Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuran säätiön 
rahoittama järjestöhanke toteutti täyden tusinan järjestöiltoja 
maakunnassa. Toiminta jatkuu myös tänä keväänä. 
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HEVOSTUTKIMUSKASVI HEVOSTUTKIMUSSARKA-MESSUT

HYVÄ SATO ANTAA 
KANNATTAVAN 
TULOKSEN  

”Satotasojen on noustava, jotta tuotanto 
saadaan kannattavaksi nykyisillä 

hintasuhteilla. 

V 
iljan tuotanto tekee kol-
matta vuotta peräkkäin 
heikkoa tulosta. Tulos 
menee tappiolliseksi, jos 

viljan satotaso on korkeintaan val-
takunnallisten keskisatojen mukai-
nen (4 tonnia/ha). Heikon tuloksen 
taustalla on viljan laskusuuntainen 
hintakehitys. Kuitenkin neljännes 
kasvintuotantotiloista tekee vuodes-
ta toiseen nettovoittoa. Kiitos hyväs-
tä satotasosta ja hallinnassa olevista 
kustannuksista. Huomio kannattaa 
kiinnittää kiinteisiin kustannuksiin.

– Satotasojen on noustava, jotta 
tuotanto saadaan kannattavaksi ny-
kyisillä hintasuhteilla. Tiloilla on pa-
nostettava sadon tuottamiseen käyttö-
tarkoituksen mukaan ja pidettävä tuo-
tantokustannukset hallinnassa, pohtii 
palvelupäällikkö Henri Honkala.

– ViljelyKasvu-ryhmämme tulos-
ten mukaan hyvä sato on poikkeuk-
setta ollut yhteydessä tuotannon pa-
rempaan taloudelliseen tulokseen. 
Näin on ollut vuosi toisensa jälkeen 
ja eri viljelykasveilla, kertoo talouden 
asiantuntija Kaija Ala-Luukko. 

TASAA RISKEJÄ

Valtakunnallisten ViljelyKasvu-ryh-
mien tulosten perusteella pelkkiin 
kevät- tai rehuviljoihin pohjautuva 
viljelystrategia on tässä markkinati-
lanteessa riskialtista. 

– Viljelyn monipuolistamisella, 
jossa viljelykierrossa on kevätviljojen 
lisäksi syysmuotoisia kasveja sekä öl-
jy- ja palkokasveja, tasataan sato- ja 
hintariskejä. Öljy- ja palkokasvien 
sekä erikoiskasvien, kuten kuminan, 
kannattavuus on nykyisillä satotasoil-
la ja hinnoilla viljoja parempi, Ala-
Luukko ja Honkala toteavat.

HE IKKOTUOT TO IS I L L A  LOHKOI L L A 
kannattaa hyödyntää tukijärjestel-
män mahdollisuudet vaihtoehtojen 
tai välivuoden hakemiselle viljalle, 
pellon käytön monipuolistamiseen 
tai maan kunnostamiseen. Heikkoon 
viljasatoon verrattuna luonnonhoito- 
tai monimuotoisuuspelto on kannat-
tavampi vaihtoehto. 

PROAGRIA ETELÄ -POHJANMAA

SUUNNITTELE PELLON KÄYTTÖ NYT
Ympäristökorvausjärjestelmässä edellytetään viisivuotisen viljelykierto-
suunnitelman tekemistä ensi kesään mennessä. Nyt on oikea hetki suun-
nitella pellon käyttöä ja laskea, mitä kannattaa viljellä. Viljaa ei kannata 
väkisin tuottaa heikkokuntoisilla peltolohkoilla. Omien tuotantokustan-
nusten tiedostaminen ja laskenta luovat hyvän pohjan viljelyn erilaisiin 
päätöksentekotarpeisiin ja tuotannon kannattavuuden parantamiseksi. 
Lisätietoja kasvintuotanto- ja talousasiantuntijoiltamme (katso taka-
kannen yhteystiedot sivulta 23). 

S arka-messut on va-
kiinnuttanut paikkan-
sa maatalousalan mes-
suina. Seinäjoki Aree-

nassa järjestettävät maaseutu-
messut tuovat esille kymme-
nittäin eri näytteilleasettajia. 
ProAgria Etelä-Pohjanmaa on 

ollut mukana Sarka-messuilla 
niiden alusta alkaen. Tänä 
vuonna voit tulla tapaamaan 
meitä osastollemme C1. Tule 
keskustelemaan asiantun-
tijoidemme kanssa esimer-
kiksi rakentamisen tarvesel-
vityksestä, maksuttomasta 

Neuvo2020-järjestelmästä tai 
ruokinnan ohjauksesta. Asian-
tuntijamme löytävät parhaim-
mat ratkaisut tilallesi.

TUOMALLA ALLA olevan kupon-
gin osastollemme, saat mukaa-
si ProAgrian pipon. 

Tavataan

SARKA-MESSUILLA

ARVONTAKUPONKI

TERVETULOA 

OSASTOLLE C1 

SARKA -MESSUT 

Seinäjoki Areena

29. – 30.1.2016

AVOINNA PERJANTAINA KLO 9–17, 
LAUANTAINA KLO 10 –16. 

PROAGRIA ETELÄ -POHJANMAA on perinteisesti mukana Sarkamessuilla. Tervetuloa osastolle tutustumaan 
muun muassa rakentamisosaamiseemme sekä Neuvopalveluihin.

Palauta kuponki Sarka-osastollemme, niin saat mukaasi ProAgria  
Etelä-Pohjanmaan pipon.

miia.lenkkeri
Tarralappu
, ja osallistut arvontaan.
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H yrrään voi tallentaa 
mukaan kaikki tar-
vittavat liitteet. Tä-

mä edellyttää kuitenkin sitä, 
että liitteet ovat valmiiksi 
skannattuna, mielellään yh-
teen ja samaan tiedostoon. 
Jos hakuhetkellä kaikki tar-
vittava ei ole vielä valmiina, 
niin täydennykset voi hake-
mukseen tehdä myöhemmin. 

MENETELMÄÄN KUULUU nyt se, 
että kerran sähköisenä tehty 
hakemus käsitellään kaikil-
ta osin sähköisesti loppuun 
saakka.  Tämä tarkoittaa sitä 
että puutteellisen hakemuksen 
täydennyspyynnöt ynnä muut 
tarkennukset ja kysymykset 
tulevat hakijalle tiedoksi vain 
sähköpostin kautta. Myös vas-
taukset annetaan sähköpostil-
la: mukaan liitetään puuttuva 
aineisto määräaikaan mennes-
sä. Lopullinen päätös tulee 
aikanaan vain ja ainoastaan 
hakemuksessa ilmoitettuun 
sähköpostiosoitteeseen. 

INVESTOINTITILANNE JA  

HAKUAJAT

Hakemukset jätetään edel-
leen neljässä jaksossa; vuo-
den ensimmäinen haku on 
päättynyt, toinen haku alkaa 
16.2 ja päättyy 15.3. Seuraavat 
hakuajat ovat 16.3.–15.8 sekä  
16.8.–15.10. Nyt näyttää siltä, 
että varoja on alkuvuonna riit-
tävästi, eli kaikki perutellut ha-
kemukset saavat rahoituksen. 

ENITEN ONGELMIA  aiheuttaa 
ympäristö- ja rakennuslupi-
en puuttuminen hakuhetkel-
lä. Rakennusluvan käsittely 

saattaa viivästyä oletettua pi-
dempään eri syistä. Ja isom-
missa hankkeissa, päätöksen 
teon siirtyessä Aviin, kestää 
luvan käsittely aina yli puoli 
vuotta. Tällöin hakemusta ei 
kannata jättää ennen kuin pää-
tös on saatu ja valitusaikakin 
jo takana. 

HEVOSTUTKIMUSRAKENTAMINEN

M 
ateriaaleissa 
k e s k i t y t ä ä n 
varsinkin ra-
kennustyömai-

den erityistilanteita varten. 
Opasmateriaalia on LUKE:n 
kotisivuilla: www.luke.fi/uu-
tinen/maatilarakentaminen/

FAKTOJA TYÖTURVALLISUUDESTA

• Työmaalle on laadittava 
lainsäännön edellyttämä 
turvallisuussuunnitelma 
ja nimettävä turvallisuus-
kondiittori. Viime kädessä 
rakennustyömaan turval-
lisuuskysymykset ovat ra-
kennuttajan vastuulla.

• Turvallisuuskoordinaattorin 
vastuulla on johtaa, ohjata ja 
seurata työturvallisuutta, se-
kä huolehtia toiminnan me-
nevän asetusten mukaisesti. 
Jos turvallisuuskondiittoria 

ei nimetä, tehtävät ovat ra-
kennuttajan vastuulla.

• Hankkeeseen on nimettävä 
päätoteuttaja. Päätoteutta-
jan vastuulla on työmaan 
yleisjohto, yhteistoiminnan 
ja tiedonkulun järjestämi-
nen. Hän tekee ilmoitukset 
viranomaisille, työmaa-
tarkastukset ja huolehtii 
työntekijöiden perehdyttä-
misestä. Jos päätoteuttajaa 
ei nimetä, hankkeeseen 
ryhtyvä on automaattisesti 
päätoteuttaja.

• Hankkeen voi toteuttaa 
monilla eri tavoin esimer-
kiksi kokonaisurakka-, 
projektinjohtopalvelu-, ja 
kokonaisvastuurakentami-
sen KVR-mallina. Yhteistä 
malleille on työturvalli-
suuden tiukka byrokratia.

• Työmaan organisointiin 

vaikuttavat hankkeen koko, 
rakennuttajan ammattitaito 
ja kyky hallita isoja koko-
naisuuksia. Työturvallisuu-
den korostaminen voi tun-
tua turhalta paperisodalta, 
mutta turman kohdatessa 
henkinen tuska ja ruumiil-
linen kipu ovat pahempia.

• Rakennuttaja itse voi toi-
mia vastuutehtävissä. 
Lainsäädäntö antaa mah-
dollisuuden, että raken-
nuttajalla ei tarvitse olla 
rakennusalan koulutusta 
tai kokemusta. Työmaalla 
kuitenkin pitää olla vas-
taava työnjohtaja, jolla on 
lainsäädännön määrittele-
mä koulutus. 

PROAGRIA  

ETELÄ -POHJANMAA

Luonnonvarakeskus LUKE on laatinut yhdessä ProAgria Etelä-
Pohjanmaan kanssa opasmateriaalia maatilarakentamisen 
työturvallisuuteen liittyen.

RAKENTAMINEN

S elvityksellä päätetään 
millainen navetta kan-
nattaa suunnitella ja pal-

jonko vanhoja tiloja pystytään 
hyödyntämään. Huolellisella 
tarveselvityksellä ei tarvitse 
tehdä useita suunnitelmia 
huomatakseen, että esim. mak-
saa liikaa budjettiin nähden.

VOIKO TILALLINEN TEHDÄ ITSE 

TARVESELVITYKSEN?

– Kyllä voi, sille ei ole mi-
tään estettä. Asiantuntijan 
kanssa päätöksille kuitenkin 
saa huomattavasti enemmän 
pohjaa. Neuvoja ja apua saa 
monilta osapuolilta, mutta 
ProAgria ajattelee kokonais-
valtaisimmin maatilan etuja. 
ProAgria Etelä-Pohjanmaa 
pyrkii etsimään tilan kannal-
ta parhaimman ratkaisun. Tar-
koituksena on tehdä työtä vain 

maatilan tarpeeseen, ei mitään 
ylimääräistä ja turhaa.

MIH IN  AS IO IH IN  K I INN I T E -

TÄÄN HUOMIOTA?

– Tarveselvityksellä sy-
vennytään asioihin, jotka 
vaikuttavat siihen millä hin-
nalla maitoa tuotetaan. Kes-
kitytään kustannuksiin, mitä 
tulee työn ja rehun hinnaksi. 
Tarkoituksena on tutkia mis-
sä kunnossa nykyiset tilat 
ovat, miten lypsy-, ruokinta- 
ja rehujärjestelmät toimivat. 
Rehupuoli on tärkeässä osas-
sa, koska se vaikuttaa paljon 
kustannuksiin. Tavoitteena 
on kokonaisvaltainen selvi-
tys mitä rahalla saa aikaan ja 
mihin on järkevää investoida. 
Rakentamisen toiminnallinen 
puoli tulee esille vasta suun-
nitelmia tehdessä. 

TUNNETKO 
MAATILARAKENTAMISEN 
TYÖTURVALLISUUSVASTUUT?

OPASMATERIAALIA

LUKE:n kotisivuilta

www.luke.fi/uutinen/ 

maatilarakentaminen/

Mikä on rakentamisen tarveselvitys?

INVESTOINTIHAKEMUKSET 
JA HYRRÄ

Hakua varten on oltava Katsotunnisteet kunnossa 
(Katsopalvelu kuuluu verohallinnon maksuttomaan palveluun). 

• Hyrräohjelmaan kirjaudutaan pankkitunnuksilla.

• Ensimmäisellä kerralla Hyrrän kanssa aikaa voi vierähtää 
useita tunteja. Mutta apuakin löytyy muun muassa meiltä. 
ProAgrian asiantuntijan kanssa homma sujuu kitkattomasti ja 
ajallaan.

Kaikki hakemukset Ely-keskukseen voi tehdä Hyrrässä. 
Alkuhankaluuksien jälkeen Hyrrä toimii investointihakujen 
osalta suunnitellulla tavalla.

ERKKI RIIHIKANGAS

erityisasiantuntija, talous 

PYYDÄ MEILTÄ APUA!

TIMO KORPELA on ProAgria 
EteläPohjanmaan rakennutta
japäällikkö ja pääsuunnittelija, 
koulutukseltaan rakennusin
sinööri. Yli kahdenkymmenen 
vuoden kokemus alalta on  
opettanut tuntemaan alan 
tarpeet.

Tarveselvityksellä selvitetään, kuinka paljon ja mihin on 
järkevää investoida. 

RIIKKA NIINISTÖ

harjoittelija
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Kauhajoen maatalousoppilaitoksen uusi opetusnavetta on ollut tärkeä investointi Suupohjan 
alueelle. Syksyllä 2015 valmistunut 60 lehmän robottinavetta on ylpeyden aihe.

12 ProAgria Etelä-Pohjanmaa

T avoitteena suunnittelussa oli, 
että yhdellä navetalla pystyy 
opettamaan useamman erilai-
sen navetan käytäntöjä opis-
kelijoille, Suupohjan ammatti-
instituutin maatalousoppilai-
toksen koulutusjohtaja Esko 

Lehtimäki kertoo.
– ProAgrialla on osaamista koko maatalous-

sektorista, minkä ansiosta kaikki asiat sujuivat 
koko projektin ajan ammattitaidolla. ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan Timo Korpela oli rakennus- 
ja pääsuunnittelija projektissa. 

LUVISTA RAKENTAMISEEN

Projektia on suunniteltu useita vuosia, mutta 
aktiivisesti navettaa suunniteltiin ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan kanssa noin kolme vuotta. 
Ensimmäinen vuosi kului kaikkien papereiden 
ja lupien saamisessa kuntoon, seuraavat kak-
si vuotta rakentamiseen. Suupohjan ammatti-
instituutti on ollut kohteen pääurakoitsijana ja 
rakentajana. 

– Rakennusprosessissa kului normaalia run-
saammin aikaa, koska osittain tilat rakennettiin 
omana työnä, kertoo Esko Lehtimäki.

– Mukana rakennustöissä oli rakennuspuo-
len opiskelijoita. 
 
KILPAILUTTAMINEN JULKISESTI ja rakentaminen 
ovat tapahtuneet pienemmissä osissa. Kilpai-
luttamisessa paikalliset pienemmätkin toimijat 

ovat voineet osallistua kilpailutukseen. Näin 
navettaan investoitu summa jää hyödyntämään 
paikallista elinkeinoa, koska raha vain kiertää 
alueella.

UUSI ROBOTTINAVETTA ja valmistuva biokaasu-
laitos tarkoittavat pienen ajan sisällä noin 3,5 
miljoonan euron investointeja oppilaitoksen 
tontille. 

ERIKOISUUDET

– Lähdettäessä suunnittelemaan opetusmaatilaa 
ovat vaatimukset erilaiset verrattaessa normaa-
liin maatilaan, kertoo asiantuntija Timo Korpela.

– Kaikessa täytyy huomioida, että kyseessä 
on oppilaitos. Oppilaitoksen kohdalla suunnit-
telussa keskeistä on, että miten pystyisi opetta-
maan mahdollisimman monen erilaisen navetan 
käytäntöjä yhden navetan avulla. Tämä myös 
nostaa rakennuskustannuksia verrattaessa nor-
maaliin maatilaan. 

OPETUSNAVETASSA KÄYTÖSSÄ  on automaatti-
nen mattoruokkija, mutta ruokintakäytävästä on 
rakennettu niin leveä, että siinä pystyy ajamaan 
apevaunulla tai pienkuormaajalla. Tilavat sosi-
aalitilat löytyvät niin naisille kuin miehille. Ylä-
kerrassa on noin 100 m² kokoinen luokkatila. 

UUSI BIOKAASULAITOS ON  oppilaitoksen seu-
raava investointi, joka toimii jatkumona navetalle. 

– Vuoden kuluttua maatalousoppilaitoksen 
lehmien lannasta, tuorerehusta ja perunan so-
lunesteestä tuotetaan biokaasua. Biokaasun 
tavoitteena on korvata ostoenergiaa. Alueelle 
rakennettava tankkauspiste mahdollistaa sen 
käyttämisen työkoneiden ja autojen polttoai-
neena, kertoo Esko Lehtimäki. 

– Sillä tullaan myös tuottamaan osa oppi-
laitoksen tarvitsemasta sähköstä ja lämmöstä. 
Oppilaitokselle on jo aikaisemmin myönnetty 
ympäristösertifikaatti. Tämän avulla se pystyy 
ottamaan seuraavan askeleen kohti ympäris-
töystävällisempää oppilaitosta. Myös uusi il-
mastosopimus korosti, että fossiilisista poltto-
aineista pitäisi päästä irti, jolloin biokaasu on 
panostamista tulevaisuuteen. 

RIIKKA NIINISTÖ

harjoittelija

YKSI NAVETTA, 
MONET KÄYTÄNNÖT

12 ProAgria Etelä-Pohjanmaa

JATKUMONA BIOKAASULAITOS

”Lähdettäessä suunnittelemaan 
opetusmaatilaa ovat vaatimukset erilaiset 

verrattaessa normaaliin maatilaan.

Syksyllä 2015 valmistunut 60 lehmän robottinavetta on ylpeyden aihe.

”Maatalousoppilaitokselle 
on jo aikaisemmin myönnetty 
ympäristösertifikaatti. Tämän 

avulla se pystyy ottamaan 
seuraavan askeleen kohti 

ympäristöystävällisempää 
oppilaitosta. 

KOULUTUSJOHTAJA ESKO LEHTIMÄKI on tyyty
väinen uuteen koulutusnavettaan.
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RUOKINTA

N autojen elimistössä 
fosforilla on tehtäviä 
energia-aineenvaih-

dunnassa, hermo- ja lihas-
kudosten toiminnoissa sekä 
monissa elintärkeissä entsyy-
meissä. Fosfori kiertää syljes-
sä puskurina ja naudan saama 
ylimääräinen fosfori poistuu 
pääasiassa sontaan ja virtsaan. 

FOSFORIN PUUTE on tyypilli-
sempää kasvavilla eläimillä, 
joilla se voi aiheuttaa riisi-
tautia. Vanhemmilla eläimil-
lä fosforin puute voi aiheuttaa 
niveliin turvotuksia johtaen 
ontumiseen. Fosforin puut-
teelle tyypillisiksi oireiksi 
luetaan myös kylkiluissa 
näkyvä ”helminauha”, joka 
aiheutuu kylkiluussa olevan 

ruston ja luun liittymäkoh-
taan tulevasta turpoamisesta. 
Nämä oireet tulevat eläimille 
vasta, kun eläin on ollut puo-
li vuotta fosforiköyhällä diee-
tillä ja yleensä siihen liittyy 
myös D-vitamiinin puutos. 
Lisäksi fosforin puutteeseen 
liitetään oireita, jotka voivat 
olla seurausta myös muiden 
ravintoaineiden puutostilois-
ta. Tällaisia ovat esimerkiksi 
huono syönti, alentunut mai-
totuotos, hedelmällisyyson-
gelmat ja huono karvapeite 
sekä voimakas itsen, muiden 
eläinten tai seinien nuoleske-
leminen. 

ALKULYPSYKAUDESTA LEHMÄ 
voi olla negatiivisessa fos-
foritaseessa, mutta jos sitä 

myöhemmin on tarjolla riittä-
västi, lehmällä on mahdolli-
suus varastoida sitä luustoon 
alkulypsykaudella käytettä-
väksi. Fosfori voidaan mää-
rittää naudoilla verestä, mutta 
se yksinomaan ei anna kovin 
hyvää kuvaa eläimen pitkäai-
kaisesta fosforitaseesta, koska 
fosforin määrä veressä voi olla 
alentunut myös muista syistä 
kuin fosforin puutteesta. Sik-
si onkin tärkeämpää määrittää 
syödyistä rehuista saatu fosfo-
ri. Lisäksi olennaista on, että 
säilörehu on laadullisesti hy-
vää ja että lehmät märehtivät, 
koska syljen erittyminen vai-
kuttaa fosforin saantiin. Syö-
mätön lehmä ei saa tarpeeksi 
fosforia, mutta alkusyy ei ole 
pelkästään fosforin puute!

terveydenhuolto-
eläinlääkäri, 
maitotilat
ProAgria EteläPohjanmaa
043 824 8030

SEIJA
PERASTO

Mitä merkitystä fosforilla  
on nautojen terveyteen? 

TERVEYDENHUOLTO -
ELÄINLÄÄKÄRIN PALSTA
Voit lähettää lisää kysymyksiä terveyden
huoltoeläinlääkäripalstalle Itualehteen 
nautojen terveyteen liittyen osoitteeseen 
seija.s.perasto@proagria.fi

L umeton pakkasjakso voi jäädyttää nurmet ja talveh-
timinen märän kesän jälkeen voi olla täysi arvoitus. 
Märkyyden vuoksi pelloissa on painanteita ja korjuu-

vaurioita. Nyt on hyvä aika varata ja tilata nurmien siemenet 
niin kylvöihin kuin täydennysseoksiinkin. On syytä olla hy-
vissä ajoin liikkeellä, koska edellisten keväiden kokemuk-
sella nurmisiementen saatavuus kylvöajan kynnyksellä on 
jo heikompaa - varsinkin suosituimpien lajikkeiden ja seos-
ten ollessa kyseessä. Parhaiden uusien nurmilajikkeiden ky-
syntä on suurta, samoin palkokasvien, joten siemenseosten 
suunnitteluun kannattaa varata aika mahdollisimman pian.

NURMIPAKETTEIHIN KUULUVAN KASVUSTOKÄYNNIN voit tilata jo 
kevääksi, jolloin nähdään täydennysten tarve. Mikäli kasvusto 
on suurilta osin tuhoutunut, on järkevämpää pistää koko lohko 
ympäri ja perustaa uusiksi. Mikäli sinulla ei ole kiinnostusta 
nurmipakettiin, teemme kasvustokäyntejä myös erillisenä pal-
veluna. 

MYÖS PYSYVIEN NURMIEN SÄÄNNÖT tuovat edelleen oman sä-
väyksensä viljelysuunnitteluun. Jos viime kesän säilörehujen 
laadussa ja määrässä on korjaamisen varaa, on hyvä suunnitella 
hyvissä ajoin, miten seuraavasta kesän tuloksesta saataisiin pa-
rempi. Hyvät nurmisadot ovat tällä hetkellä paras keino nostaa 
karjatilan kannattavuutta niin maito- kuin nautatiloillakin tuot-
tajahintojen alhaisuuden vastineeksi.

TULEEKO FOSFORISTA PUUTET-

TA SUOMALAISILLA RUOKIN-

NOILLA?  Pitkän uran tehneen 
ruokinta-asiantuntija Lea 
Puumalan mukaan joitakin 
tapauksia on viime vuosien 
aikana ilmennyt hiehojen 
ruokinnassa, kun säilörehun 
fosfori on alhainen ja hie-
hoille annetaan lypsylehmi-
en kivennäistä, jossa ei ole 
fosforia. Fosforin puutteesta 
voi puhua kun saanti on alle 
3 g/kg kuiva-ainetta ja eläin ei 

saa väkirehuista lisäfosforia. 
Muuten fosforin saanti on riit-
tävää, jos lehmä syö hyvin ja 
on terve.

LEHMÄN FOSFORIN TARVE on 
20 - 90 g/päivä riippuen mai-
totuotoksesta. Esimerkiksi 30 
kg lypsävällä fosforin tarve on 
noin 80 g/päivä. Jos epäilee 
omassa karjassa fosforin puu-
tetta, niin kannattaa sekä vil-
jasta että säilörehusta teettää 
kivennäisanalyysit ja tarkistaa 

teollisten rehujen fosforitaso. 
Lisäksi tarvitaan tieto eläimen 
syömistä rehumääristä. Näi-
den lähtötietojen perusteella 
voi laskea fosforin saannin. 
Helpoin tapa on teettää asian-
tuntijalla päivälaskelma, jos-
sa näiden lähtötietojen avul-
la voidaan helposti selvittää 
oman karjan fosforin saanti ja 
mahdollinen lisätarve. 

Viime aikoina tiloilla on ollut keskustelua siitä, josko rajoitukset fosforilannoituksessa ja teollisten 
rehujen alempi fosforin määrä tai puuttuminen kokonaan ovat johtaneet lypsylehmien fosforin 
puutteeseen. Mitä merkitystä fosforilla on nautojen terveyteen ja voiko siitä oikeasti olla puutetta 
lypsykarjoissamme?

NAUTOJEN FOSFORIN SAANTI 
PUHUTUTTAA

Fosforin tarve 20 - 90 g riippuen maitotuotoksesta
Esimerkiksi 30 kg lypsävällä fosforin tarve on 80 g/päivä

Rehut

Ruokinta 
(kuiva

ainekiloja 
ka)

Fosforia 
(g/kg ka)* Rehut

Ruokinta 
(kg ka)

Fosforia 
(g/kg ka)* Rehut

Ruokinta 
(kg ka)

Fosforia 
(g/kg ka)*

Säilörehu 11 2 Säilörehu 11 3 Säilörehu 11 3
Vilja 6,5 3 Vilja 6,5 3 Vilja 5,5 3
Rypsi 2,5 11 Rypsi 2,5 11 Rypsi 3,5 11
Kivennäinen 0,3 5 Kivennäinen 0,3 5 Kivennäinen 0,3 5
Koko ruokinta 20,3 3,5 Koko ruokinta 20,3 4 Koko ruokinta 20,3 4,4
Fosforin saanti on tällä ruokinnalla  
yhteensä 71 g/pv

Fosforin saanti on tällä ruokinnalla 
yhteensä 82 g/pv

Fosforin saanti on tällä ruokinnalla 
yhteensä 90 g/pv

*Fosforipitoisuudet keskimääräisiä rehurekisteriarvoja

Viljelysuunnitelma kannat
taa teettää ennen helmikuun 
loppua, jolloin kausikorotus 
ei ole vielä voimassa.  
1.3.– 19.6.2016  välisenä 
aikana kausikorotus on 60 
euroa. Otathan yhteyttä nur
miasiantuntijaan pikapikaa. 
ProAgria EteläPohjanmaan 
nurmiasiantuntijoita ovat 
Arja Kananoja, Maria Ikola, 
Marita Jääskeläinen, Hannu 
Kivisaari sekä Vuokko Kraa-
tari allekirjoittaneen lisäksi. 
Yhteystietomme löydät tämän 
lehden lopusta s. 23.

SARI VALLINHOVI

erityisasiantuntija
kasvintuotanto, nurmi

ANNE NIINISTÖ

erityisasiantuntija

YKSIVUOTISILLA SEOKSILLA voidaan paikata nurmikasvustoi
hin tullutta vajausta.

TALVEHTIVATKO NURMET?

VILJELYSUUNNITELMAT

miia.lenkkeri
Tarralappu
Annen kuva, nimellä Anttila Anneruokinta, maitotilat
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V 
oidaan olettaa, 
että tuottajahinta 
tulee säilymään 
nykyisellä tasolla 

vielä pitkään, sillä maidon 
tuotantomäärä on kasvanut 
vuoden aikana n. 1,5 % niin 
Suomessa kuin koko Euroo-
pan tasolla. Lisäksi uhkakuvia 
luovat kotimaisen ostovoiman 
heikkeneminen sekä kauppa-
ketjujen halpuutuskampanjat. 
Pohjoisen tuen kohtalostakaan 
ei ole varmuutta pidemmällä 
aikavälillä. Paljon on kiinni 
uusien markkinoiden löyty-
misestä maailmalta, sillä Ve-
näjän rajojen avautumisesta ei 
ole tietoa.

TÄLLÄ HETKELLÄ maidon hin-
taa voidaan pitää liian alhai-
sena tuotantokustannuksiin 
nähden. Esimerkiksi 600 000 
litraa vuodessa maitoa meije-
riin tuottavan 1 robotin tilan 
liikevaihto on pudonnut mai-
don osalta 60 000 €/v. Tämä 
on vienyt investointivaran 
olemattomiin ja nostaa hien 
pintaan lainojen lyhennys-
päivinä.

MITÄ ON TEHTÄVISSÄ? 

Tärkeimpään osaan nousee ko-
konaisuuden hallinta. Tuotan-
toa on pyrittävä kehittämään 
kustannustehokkaammaksi. 
On käytävä läpi koko ketju 
rehun tuotannosta lähtien. On 
huolehdittava rehun laadusta 
ja riittävyydestä sekä navetassa 
huolehdittava tuotanto ja ruo-
kinnan optimointi kuntoon. 
Kannattaa hakea yhteistyötä 
yrittäjien välillä yhteiskoneil-
la ja tuotantopanosten yhteis-
ostoilla. Talouden hallinta ja 
analysointi sekä rahavirtojen 
seuranta on noussut yhä tär-
keämmäksi. Investointien 
kohdentamista tulee miettiä 
tarkkaan ja ajoittaa oikein. 

MITÄ MENESTYMINEN VAATII?

Menestyminen on siis kiin-
ni ammatinhallinnasta sekä 
johtamistaidosta eikä posi-
tiivisesta asenteestakaan ole 
haittaa. Vanha sanonta on, että 
rahat eivät laskemalla lisään-
ny, mutta nyt olisi oikea aika 
aloittaa kassabudjetin käyttö 
ja seurata sen toteutumista. 
Tukipolitiikkaan ja maidon 

hintaan ei tilatasolla juuri 
pysty vaikuttamaan. Se, mihin 
edes jonkin verran pääsee vai-
kuttamaan, on kustannukset.

OLEN ALOIT TANUT  työt pää-
asiassa maitotilojen talous-
asiantuntijana vuoden alusta 
ProAgria Etelä-Pohjanmaassa. 
Olen toiminut 10 vuotta sitten 
samoissa tehtävissä. Lisäksi 
minulla on yli kahdenkym-
menen vuoden kokemus mai-
dontuottajana, joten minulla 
on vankka käytännön kokemus 
maidontuotannosta ja tilan 
johtamisesta eli tunnen mai-
totilojen tilanteen ja haasteet. 
Mikäli mietit tilasi kehittämis-
tä tai mahdollisuuksia, ota roh-
keasti yhteyttä. Ota yhteyttä, 
jutellaan lisää! 

J okainen, joka harjoittaa 
liike- tai ammattitoimin-
taa, on tästä toiminnas-
taan kirjanpitovelvolli-

nen, paitsi maatilatalouden 
harjoittaja, ellei tämä ole yh-
teisö tai säätiö. Liiketapah-
tumat on merkittävä kirjan-
pitoon siten, että kirjausten 
yhteys tositteesta peruskir-
janpitoon ja pääkirjanpitoon 
sekä pääkirjanpidosta tu-
loslaskelmaan ja taseeseen on 
vaikeuksitta todettavissa. Tu-
loslaskelma kertoo yrityksen 
koon ja kannattavuuden. Tase 
selvittää varallisuusaseman. 

LAIN VAATIMIEN dokument-
tien lisäksi lisämittareina 
voidaan käyttää erilaisia tun-
nuslukuja, joilla kohdeyritystä 
voidaan verrata muihin yri-
tyksiin. Yrittäjää, omistajaa ja 
rahoittajaa kiinnostavat luon-
nollisesti yrityksen kannatta-
vuus, vakavaraisuus ja maksu-
valmius sekä näiden kehitys.

TULOSLASKELMAN SEURANTA -

KOHTEISTA MYYNTI- JA  

KÄYTTÖKATE

Myyntikate saadaan, kun 
liikevaihdosta vähennetään 
muuttuvat kulut. Kirjanpitoa 
ja edelleen tuloslaskelmaa voi 
laajentaa koskemaan yksittäis-
tä tuotetta, tuoteryhmää tai 
liiketoimintaosaa. Näin saa-
daan tarkempaa tietoa myös 
suunnitellun liikevaihdon to-
teutumisesta ja ostotoiminnan 
tehokkuudesta. Hinnoittelun 
onnistumisesta saadaan tieto, 

kun toteutunutta myyntikatet-
ta verrataan hinnoittelulaskel-
man myyntikatteeseen. Palk-
koja tai pienyrittäjän omaa 
palkkavaatimusta ei yleensä 
sisällytetä muuttuviin kului-
hin. On huomioitava, onko 
mahdollinen palkkaoikaisu 
huomioitu kiinteissä kuluissa 
tai voitossa.

KÄYTTÖKATE KERTOO  yrityk-
sen rahavirroista, paljonko 
rahaa tulee ja menee jokapäi-
väiseen toiminnan pyörittä-
misessä. Käyttökate saadaan 
vähentämällä myyntikattees-
ta kiinteät henkilöstökulut, 
vuokrat ja muut kiinteät kulut. 
Tällä summalla pitää pystyä 
kattamaan poistot (rakennus-
ten, koneiden ym. arvonalen-
nus), korkokulut ja verot sekä 
voitto. Poistoja ja mahdollisia 
lainojen lyhennyksiä on syytä 
vertailla keskenään. Lainojen 
lyhennyksiin nähden ylisuu-
ret poistot heikentävät vakava-
raisuutta ja aiheuttavat ennen 
pitkää myös maksuvalmius-
ongelmia. Heikon käyttökat-
teen seurauksena yrittäjä jää 
ilman toivottua toimeentuloa 
ja köyhtyy yritystoiminnassa. 
Pyritään siis minimoimaan 
kiinteät kulut.

TASE KERTOO OMAN JA  

VIERAAN PÄÄOMAN 

SIJOITTAMISEN

Mitä vähemmän pääomia ha-
lutun tasoiseen liiketoimin-
taan sitoutuu, sitä parempi 
on pääoman tuotto ja velan 

vipuvaikutus. Oma pääoma 
voi muodostua negatiiviseksi 
tappiollisen liiketoiminnan 
tai ylisuurten yksityisottojen 
takia. 

ONKO VARASTON ARVO OIKEA? 
Mikä on myyntisaamisten ikä, 
määrä ja kuranttius?  Seurauk-
sena näistä voi olla tulosta 
heikentäviä alaskirjauksia ja 
luottotappiota. Käyttöpääoma-
ongelmat voivat olla seuraus-
ta arviointivirheestä, heikosta 
kannattavuudesta, hitaasta 
rahan kierrosta tai luottotap-
pioista. 

MISTÄ VIERAS PÄÄOMA KOOS -

TUU?  Kallista velkapääomaa 
ovat ajallaan maksamattomik-
si jääneet ostolaskut tai muut 
maksut. Ne aiheuttavat korko-
kuluja ja seuraamusmaksuja, 
ostoille huonoja maksuehtoja 
tai jopa maksuhäiriömerkintö-
jä. Pääomalaina kertoo toisaal-
ta sitoutuneesta omistajasta 
ja toisaalta pääomavajeista. 
Muutokset tilikausien välillä ja 
todelliset syyt uudelle pääoma-
lainalle on tärkeää selvittää.

KANNATTAVUUS, vakavaraisuus 
ja maksuvalmius eivät parane 
pelkällä lukujen laskemisella, 
mutta suunnittelusta ja seu-
rannasta johtuvilla toimenpi-
teillä ne voivat parantua. 

Lisätietoja: Satu Kallioniemi, 
asiantuntija p. 040 848 7759

Maitotilat ja talous  
missä mennään nyt?

HEVOSTUTKIMUSMAITOTILAT TALOUS

Tilinpäätöksen ja taseen 
lukutaito edesauttaa 
havaitsemaan signaalit

ANJA NORJA

asiantuntija 
talous, maitotilat

Nykytilanne maitomarkkinoilla on vähintäänkin haastava.  
Elokuusta 2014 lähtien on maidon hinnan alennus ollut n. 10 snt/l. 

ANTERO PARKKONEN

          Lähetä ottamasi maanäytteet 
meille tutkittavaksi! 

Kylvösiementen itävyystutkimukset 
vaivattomasti!

Viljojen ja rehujen valkuaisanalyysi!

NYT!

Tapaamme Sarkamessuilla

OSASTOLLA G2

Katso pätevyysalue www.finas.fi

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

Viljavuus-
     tutkimukset

Kotimainen
       asiantunteva palvelu!

WWW.PROAGRIAVERKKOKAUPPA.FI

Hedelmällisyydellä on suuri 
vaikutus yrityksen talouteen. 
Jotta voi vaivattomasti hyö-
dyntää hedelmällisyyden 
tunnuslukuja hedelmällisyy-
den kehittämisessä, kannat-
taa siemennystiedot tallentaa 
tietokantaan. Tuotosseuran-
nan ohjesäännön mukaan 
asiakkaan on pidettävä kirjaa 
siemennyksistä, mutta niiden 
lähettäminen tietokantaan on 
vapaaehtoista.

MITÄ SAAN?

Tallentamalla omat tavoitteesi 
hedelmällisyydelle Tilakun-
non vuosivertailuun, saat ne 
näkyviin kausiraportissa, jol-
loin vertailu toteutuneeseen 
on helppoa koelypsyn jälkeen.

Lähettämällä siemennystiedot 
saat työlistat poikimisista, tii-
neystarkistettavista, umpeen 
panoista, sekä tulevaisuudes-
sa automaattisen tiineystes-
tien tilausmahdollisuuden.  

Ammun raporttien kautta 
hedelmällisyyden kehittämi-
seen on tarjolla paljon työka-
luja. 

Maitoyrityksen budjetoinnin 
pohjaksi tarvitaan tietoa mai-
tomääristä ja tuloista. Jotta 
eläinmäärät ja maitomäärä 
voidaan ennustaa oikein, tar-
vitaan tieto siemennyksistä. 
Myös investointien suunnit-
telussa tarvitaan ajantasaiset 
siemennystiedot.

Tuotosseurannan raporteissa 
on paljon hedelmällisyyden 
tunnuslukuja kehittämiseen 
pohjaksi. Hedelmällisyys on 
lehmien toiseksi yleisin pois-
ton syy, hiehoilla yleisin. Sie-
mennystietoja tarvitaan myös 
hedelmällisyyden parantami-
seen jalostuksen kautta.

ASIAT SELVIÄVÄT PUHUMALLA, miettimällä sopivia ratkaisuja ja tekemällä tarvittavia korjausliikkeitä.

SIEMENNYSTIETOJA TARVITAAN!

SANNA NOKKA

kehityspäällikkö
ProAgria Keskusten liitto
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NUORKARJATUKITAULUKOT NUORKARJATUKITAULUKOT

Ympäristökorvauksen muutoksista on tehty esitys komissiolle, jonka oletetaan 
hyväksyvän muutokset. Lohkokohtaisiin toimenpiteisiin tulee rajoituksia, mut-
ta ha-korvauksiin ei ole tulossa muutoksia. Tässä lyhyesti tulevat rajoitukset:
LIETELANNAN SIJOITTAMINEN PELTOON -TOIMENPIDE

- Korvausta maksetaan enintään 60 %:lle korvauskelpoisesta alasta 
 (aiemmin maksimi 100%)
RAVINTEIDEN JA ORGAANISTEN AINEIDEN KIERRÄTTÄMINEN -TOIMENPIDE

- Korvausta maksetaan enintään 60 %:lle korvauskelpoisesta alasta 
 (aiemmin maksimi 100%)
YMPÄRISTÖNHOITONURMET -TOIMENPIDE

 Suojavyöhyke
- Uusia suojavyöhykelohkoja ei voi ilmoittaa v. 2016. Vuonna 2015 ilmoitetut  
 suojavyöhykkeet on säilytettävä sitoumuskauden loppuun asti. 
- Jos suojavyöhykettä + luonnonhoitopeltonurmea + kesantoa on yli 25 % 
 korvauskelpoisesta alasta, se leikkaa luonnonhaittakorvausta 
PELTOJEN TALVIAIKAINEN KASVIPEITTEISYYS -TOIMENPIDE 

- Kasvipeitteisyyttä ei enää voi täyttää v. 2016 alkaen suojavyöhykkeellä, 
 viherlannoitusnurmella, monivuotisella ympäristönurmella, 
 luonnonhoitopeltonurmella, monimuotoisuuspelloilla (riista- ja 

maisemakasvit) ja saneerauskasvialoilla eikä myöskään vanhoilla vielä voimas-
sa olevilla erityistukisopimusaloilla eikä puutarhakasvien orgaanisen katteen 
käyttö -toimenpiteellä. (Viher- ja sänkikesanto lasketaan edelleen kasvipeittei-
syysalaan.)
PELTOLUONNON MONIMUOTOISUUS -TOIMENPIDE

 Kerääjäkasvit
- Korvausta maksetaan korkeintaan 25 %:lle korvauskelpoisesta alasta 
 (aiemmin maksimi100 %)
 Saneerauskasvit
- korvausta maksetaan korkeintaan 25 %:lle korvauskelpoisesta alasta 
 (aiemmin maksimi 100 %) ja kaksi vuotta peräkkäin samalle lohkolle
 (aiemmin kolme vuotta)
- peruna-, sokerijuurikas- tai puutarhakasveja pitää olla viljelyssä vähintään 
 2 hehtaaria (aiemmin em. kasveja piti olla viljelykierrossa, eikä niille ollut  
 alarajaa)

Kun sitoumusehtoja muutetaan, sitoumuksesta voi luopua ilman seuraa-
muksia. Yksittäisestä toimenpiteestä ei voi luopua, mutta niitä voi vaihtaa 
neuvonnan kautta. Korkeamman tukitason toimenpiteeseen ei voi vaihtaa.

                            

EUpalkkioiden luvut ovat v. 2015 
lukuja, pohjoisen tuen luvut Vnaluon
noksesta 18.1. 2016 tilanteen mukaan

1) EU
nauta

palkkio €/ 
eläin/v

1) EU
teuras

karitsa ja  
kilipalk
kio/ eläin 

2) pohjoi
nen tuki 
€/eläin

yksikkö/v

2) pohjoi
nen tuki 
€/eläin

yksikkö/v

5)  Pohj. 
tuki/eläin/ 

vuosi

5)  Pohj. 
tuki/ eläin/ 

vuosi

 2)   pohj. 
teuraseläin 
tuki €/eläin

Pohjoisen tuen eläinyksikkökertoimet 2015

Tukialue c1-c2 c1-c2 c1 c2 c1 c2 c1-c2 eläin eläinyks. 
Sonni 3) 175 520 520 312 312 Sonnit 620 kk 0,6

Emolehmä 175 300 300 300 300  Lehmät, muut naudat yli 2 v 1

Emolehmähieho 4) 175 300 300 180 180 Muut naudat 6 kkalle 2v 0,6
Teurashieho 473 Lampaat, uuhet 0,2
Uuhi 6) 363 369 73 74 Vuohet, kutut 0,2
Teuraskaritsa 7) 40

Kuttu  8) 761 780 152 156  

Teuraskili 9) 40 Luonnonhaittakorvauksen (LHK)
ja ss-tuen ey-kertoimetMaito senttiä/kg  11) 7,9 8,7

1)  Tukitasoina v. 2015 tukitasot.
2)  Pohjoisen tuen tasoista annetaan asetus tammikuulla.
3)  Sonnien tukikelpoisuusaika pohjoisessa tuessa lyhenee samaan kuin EUpalkkiossa, 620 kk.
4)  Emolehmähiehoilla ei enää EUpalkkiossa 40 %:n enimmäismäärärajoitusta, vaatimuksena rotu ja käyttötarkoitus.
5)  Tuki laskettu 620 kk ikäistä sonnia ja 824 kk emolehmähiehoa kohden, jotka 0,6 ey.
6)  Lampaille Calueella vain pohjoinen tuki. Ei enää uuhikiintiötä eikä pitoaikoja, mutta uuhia pitää olla keskim. 4,0 ey eli 
     20 eläintä.
     Tukea maksetaan korkeintaan v. 2016 syntyneiden karitsoiden lukumäärää vastaavalle uuhimäärälle.
7)  Maksetaan v. 2016 teurastetuista enintään 12 kk:n ja vähintään 18 kg:n teuraspainoisista karitsoista. 
8)  Vuohia vähintään keskim. 20, oltava maidontuotantoa keskim. 400 litraa/vuosi. 
     Maidontuotannosta on pidettävä kirjanpitoa päivittäin.
9) Maksetaan v. 2016 teurastetuista enintään 18 kk:n ja yli 15 kg:n teuraspainoisista kileistä.
     Hevosille ei enää makseta pohjoista tukea. Hevoset kerryttävät kuitenkin eläinyksiköitä luonnonhaittakorvauksen 
     kotieläinkorotukseen.

Sonnit, härät,lehmät, muut naudat yli 2 v 1
Sonnit,härät, muut naudat 6 kkalle 2v 0,6
Sonnit,härät, muut naudat alle 6 kk 0,4

Emakot 0,5

Muut siat 0,3

Vieroitetut porsaat 03 kk, ikäluokasta 2/3 0,3

Karjut 0,3

Lampaat, uuhet 0,2

Pässit 0,2

Karitsat yli 3 kk 0,06

Vuohet, kutut 0,2
Pukit 0,2
Kilit yli 3 kk 0,06

Muu siipikarja(kalkkunat) 0,03
Muu siipikarja(hanhet,ankat,sorsat,fasaanit) 0,03
Broilerit 0,007

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

c1 c2 Emolinnut 0,03
Viitemääräyksiköt 1146 186 Emolinnut (broileri) 0,02
yli 146 menevät yksiköt 107 Emolinnut(kalkkuna) 0,05
Viitemääräyksiköt 1170 163 Hevoset yli 6 kk 1
yli 170 menevät yksiköt 92 Ponit yli 6 kk 1

Sika-siipikarjan tuotannosta irrotettu tuki edellyttää, että tilalla on sika-siipikarjatuen viitemäärä.
Tuen ehtona on, että tilan keskimääräinen eläintiheys v. 2016 on vähintään 0,35 ey/ha eli v. 2016 eläinyksiköiden suhde 
vuoden  2016 peltoalaan on vähintään 0,35 ey.
Eläinyksikölaskentaan käyvät muutkin kotieläimet kuin siat ja siipikarja. 

Siipikarjalla ja hevosilla kuukausittainen kirjanpito,
joka toimitettava kuntaan tammikuussa 2017

Tukitaulukot: 
Kotieläintuet  v. 2016 C1-C2 alueella    

                            
Pinta-alatuet v. 2015 euroa/ha

Taulukon ympäristötuessa on 
vain perustoimenpiteiden tuki, ei 
sisällä lisätoimenpiteiden tukea

Ohra, kaura, ruoka ja 
siemenperuna, nurmet, 

viherlannoitusnurmi

c1-alue
Tilatuki (tasatuki)   194

Valkuais ja öljykasvipalkkio

Tärkkelysperunapalkkio  

LFAtuki, kasvitila 219

LFAtuki, kotieläintila 299

Ympäristötuki, kasvitila 93

Ympäristötuki, kotieläintila 107

Sokerijuurikkaan kans. tuki 

Pohjoinen tuki  

yht.  kasvitila 506
yht. kotieläintila 600
Kansallinen pohj. nuoren viljelijän tuki 36

c2-alue
Tilatuki 170

Valkuais ja öljykasvipalkkio 6)

Tärkkelysperunapalkkio 8)

LFAtuki, kasvitila 234

 LFAtuki, kotieläintila 314

Ymptuki 2), kasvitila, 2 lisät. 93

Ymptuki 2), kotieläintila, 2 lisät. 107

Sokerijuurikkaan kans. Tuki

Pohjoinen tuki 

Yleinen hehtaarituki 28

yht. lfa/ymp kasvitilan sitoumus  525

yht. lfa/ymp kotieläintilan sitoumus 619

Kansallinen pohj. nuoren viljelijän tuki 36

                            
Arvio pinta-alatuista v. 2016 euroa/ha

Kaikki luvut ovat vahvistamattomia! Taulukon 
ympäristökorvauksessa ei ole mukana vapaaeh
toisten lohkokohtaisten toimenpiteiden tukea.

Ohra, kaura, ruoka 
ja siemenperuna, 
viljellyt nurmet

c1-alue
Perustuki (Cap)   1) 99

Viherryttämistuki (Cap)   2) 70

Peltokasvipalkkio (Cap)  3)

Luonnonhaittakorv., kasvitila  4) 245

Luonnonhaittakorv., kotieläintila 4) 305

Ympäristökorvaus  5) 54

Sokerijuurikkaan kans. tuki 6)

Pohjoinen tuki   6)

yht. kasvitila luonnonhaittakorvauksessa  468

yht. kotieläintila luonnonhaittakorvauksessa 528
EU:n nuor. vilj. tuki  (90 ensimm. hehtaarille)  7) 48
Kansallinen pohj.  nuoren viljelijän tuki  8) 6) 34

c2-alue
Perustuki (Cap)   1) 99

Viherryttämistuki (Cap)   2) 70

Peltokasvipalkkio (Cap)  3)

Luonnonhaittakorv., kasvitila  4) 245

Luonnonhaittakorv., kotieläintila 4) 305

Ympäristökorvaus  5) 54
Sokerijuurikkaan kans. tuki 6)

Pohjoinen tuki   6)

Yleinen hatuki  6) 19

yht. kasvitila luonnonhaittakorvauksessa  487

yht. kotieläintila luonnonhaittakorvauksessa 547

EU:n nuor. vilj. tuki  (90 ensimm. hehtaarille)  7) 48

Kansallinen pohj.  nuoren viljelijän tuki  8)  6) 34

C1 ja C2alueiden pintaalatuet ovat ensimmäistä kertaa EUaikana samat sitten vuoden 1995

Pinta-alatuet v. 2016 C1-C2  euroa/ha

Vertailu eräiden viljelykasvien tuista v. 2015 ja 2016

1) Perustukea korottavat mahdolliset tilakohtaiset lisä-
osat. V. 2015 maksetaan  viimeisen kerran  maito-, son-
ni- ja tärkkelysperunalisäosia. Timoteilisäosaa makse-
taan vuoteen 2016 ja sokerilisäosaa vuoteen 2018 asti.
2) Viherryttämistuki: Yli 10 ha:n tiloilla  vähintään 
kaksi kasvia,  pääkasvia korkeintaan 75%. Alle 10 ha:n 
tilat sekä luomutilat ja nurmitilat, joilla muu kuin nur-
miala alle 30 ha, on vapautettu em. vaatimuksista. Eri 
viljalajit ovat eri kasveja, nurmet ovat yksi kasvi, ke-
santo on yksi kasvi. Viherryttämiseen kuuluvaa ekolo-
gista alaa ei tarvita C-alueella metsäisyyspoikkeaman 
vuoksi.
3) Peltokasvipalkkiota maksetaan öljy- ja vakuaiskas-
veille, tärkkelysperunalle, rukiille ja sokerijuurikkaalle.
4) Luonnonhaittakorvaussitoumus on 1-vuotinen, ei 
yläikärajaa. Peltoa vähintään 5 ha.
Kotieläintilalla oltava 0,35ey/ha, eläinyksiköt ja ha:t 
lasketaan pelkästään tukihakuvuoden eläimistä ja heh-
taareista.   
5) Ympäristökorvauksessa ei jaotella kasvi- ja koti-
eläintiloja. Sitoumus on 5-vuotinen, ei yläikärajaa. 
Peltoa väh. 5 ha tai 1 ha puutarhamaata. Valittavissa 
lohkokohtaisia toimenpiteitä, joista maksetaan lisä-
korvaus.
6) Kans. tuessa tilan vähimmäispeltoala nousee 5 
ha:iin tai 1 ha:iin puutarhamaata ja yläikäraja ja elä-
kekytkentä poistuu.
7) Hakija v. 2015 korkeintaan 40 v. ja tilanpidon aloit-
tamisesta kulunut enintään 5 vuotta, maksetaan enin-
tään 90 ha:lle
8) Pohjoiseen nuoren viljelijän tukeen tulossa samat 
ehdot kuin mitä on EU:n nuoren viljelijän tuessa. 

EP:n ELYkeskus/Veikko Tuominen 19.1.2016

YMPÄRISTÖKORVAUKSEEN MUUTOKSIA V. 2016

EP:n ELYkeskus Veikko Tuominen 18.1.2016

1) Suojavyöhyke, viherlannoitusnurmi, luonnonhoitopeltonurmi ja monimmuotoisuuspellot ovat ympäristökorvauksen lohkokohtaisia toimenpiteitä.
2) Luonnonhoitopeltonurmea + monimuotoisuuspeltoja  yhteensä max 15 %, jolle alalle maksetaan ympäristökorvaus.
3) Suojavyöhykettä + kesantoa + luonnonhoitopeltonurmea voi yhteensä olla   maksimi 25 %, jotta koko pinta-alalle maksetaan luonnonhaittakorvaus.
4) Uusille suojavyöhykkeille ei makseta korvausta v. 2016 , mutta 2015 ilmoituille maksetaan ja ne on säilytettävä.
5) Vehnälle ei makseta enää pohjoista tukea v. 2016.
6) Yleistä hehtaaritukea ei makseta enää C2-alueella v. 2016.
7) Maito-, sonni-, ja tärkkelysperunalisäosia ei enää ole. Timoteilisäosaa  maksetaan 50 % ja sokerilisäosaa 70 % alkuperäisestä määrästä.
8) Taulukossa käytetty vuoden 2015  lukuja, jotka muuttuvat, jos kasvien viljelypinta-alat muuttuvat.  

KOMISSION TYÖASIAKIRJAN PERUSTEELLA Suomi joutui 
muuttamaan heinäkuulla tulkintaansa vuodelle 2015 ja si-
itä eteenpäin eräiden ympäristökorvausnurmien vaikutuk-
sista pysyviin nurmiin. Ympäristökorvauksen nurmet eivät 
nollaa lohkon nurmivuosia, niin kuin oli Suomen tulkinta, 
vaan ne jäädyttävät nurmivuodet aiemmalle tasolle. 

JOS VILJELIJÄLLÄ ON YMPÄRISTÖKORVAUSSITOUMUS 
ja valittuna ”Ympäristönhoitonurmet –lohkokohtain-
en toimenpide”, niin silloin v. 2015 lohkolle ilmoitet-

tu suojavyöhyke, viherlannoitusnurmi ja monivuotin-
en ympäristönurmi jäädyttää lohkon nurmivuodet sille 
tasolle mikä lohkolla oli v. 2014. Sama tilanne myös vuon-
na 2016, em. ympäristönurmet jäädyttävät lohkon nurmi-
vuodet siihen mitä ne ovat v. 2015 viljelyn jälkeen.

JOS VILJELIJÄLLÄ ON VALITTUNA ”Peltoluonnon moni-
muotoisuus -toimenpide”, niin niin silloin v. 2015 lohkolle 
ilmoitettu luonnonhoitopelto nurmi JÄÄDYTTI lohkon nur-
mivuodet sille tasolle mikä lohkolla oli v. 2014. Sama tilanne 

myös vuonna 2016, luonnonhoitopeltonurmi jäädyttää lohkon 
nurmivuodet siihen mitä ne ovat v. 2015 viljelyn jälkeen.

TOINEN TULKINTAMUUTOS kohdistui nurmikasvien sie-
mentuotantoon sekä puhtaisiin apilakasvustoihin. Ne ai-
kaisemmasta tulkinnasta poiketen eivät olekaan pysyvän 
nurmen kasveja, joten ne nollaavat aiemmat nurmivuodet. 
Puhtaille apilakasvustoillehan esim. rehuntuotannossa 
(paitsi siementuotannossa) ei ollut kasvikoodia v. 2015, 
mutta todennäköisesti on tänä vuonna. 

MUUTOS YMPÄRISTÖKORVAUSNURMIEN VAIKUTUKSESTA PYSYVIIN NURMIIN

                         
5)    1) 3) 4) 1)  1) 2) 3) 1)  2) 3) 3)

Luvut ovat peräisin asetus
luonnoksista tai jo annetuista 
asetuksista 18.1.2016 tilanteen 
mukaan

Ohra, 
kaura, 

ruoka- ja 
siemen- 
peruna, 
viljellyt  
nurmet, 
r-helpi

Vehnä Ruis Tattari 
maissi 
kuitu-
pellava 
kuitu-

hamppu

Rypsi/ rapsi 
öljypellava 

öljyhamppu 
camelina 

herne 
härk-papu 

makea 
lupiini

Herne/ 
härkä-
papu/ 
makea 
lupiini 

yli 50 % 
+ vilja

Tärk-
kelys-
peruna

Sokeri-
juurikas

Kumina 
ja muut 
siemen-
maus-
teet

Avo-
maan 
vihan-
nekset

Moniv. 
Puutar-
hakasvit

Suoja-
vyöhyke

Viherlan-
noitus-
nurmi, 
max 

100%

 Luonn. 
hoitopel-
tonurmi, 
max 5%

 Monimuo-
toisuuspel-
to lintu-, 

riista, 
-maisema, 

-niitty, 
max 15 %

Kesanto 
max
25 %

 Kesanto 
yli 25 %

  
Perustuki (Cap)  7) 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109
Viherryttämistuki (Cap) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Peltokasvipalkkio (Cap) 8) 50 70 560 75
Luonnonhaittakorvaus (LHK) 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242
   "  ,  kotieläinkorotus 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Ympäristökorvaus 54 54 54 54 54 54 54 54 200 200 200 450 54 100 300
Sokerijuurikkaan kans. Tuki 350
Pohjoinen hatuki  65 65 65 39 100 100 325
Yleinen hatuki  6)
yht., kasvitila 470 470 585 535 605 509 1130 995 616 941 616 866 470 516 716 416 174
yht., kotieläintila LHK:ssa 530 530 645 595 665 569 1190 1055 676 1001 676 926 530 576 776 476 174
Kans. Pohj. nuoren vilj. Tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
EU:n nuoren viljelijän tuki 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
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Tunnetko jo METSO-kävelyn? Sen tarkoituksena on 
lisätä metsäluonnon hoidon arvostusta.

M 
ETSO-kävely on kehitetty kyläkävelyn 
pohjalta. Kävelyn reitti suunnitellaan 
etukäteen ja sen varrella pysähdytään 
keskustelemaan erilaisiin kohteisiin. 

Asiantuntijoina toimivat Suomen metsäkeskuksen ja 
ELY-keskusten asiantuntijat. Kävelyt soveltuvat paikal-
lisyhdistyksille, metsäalan toimijoille ja metsäluonnos-
ta kiinnostuneille. Maa- ja kotitalousnaisten maisema-
asiantuntijat ovat mukana suunnittelemassa reittejä ja 
kävelyjen sisältöä. 

JO TOTEUTETUT KÄVELYT ovat saaneet kiitosta osakseen. 
Osa osallistujista omisti mahdollisia suojeluun sopi-
via kohteita, ja retki sai heidät miettimään suojeluun 
ryhtymistä. Retket toimivat hyvänä konkreettisena esi-
merkkinä siitä millainen voi olla suojelukohde. Samalla 
puhuttiin yleisesti metsien hoidosta ja miten alueita voi 
jättää hakkaamatta ilman, että siitä maksetaan korvausta.

METSO ON ETELÄ -SUOMEN METSIEN monimuotoisuuden 
toimintaohjelma, jonka avulla yksityiset metsänomistajat 

voivat suojella metsiensä monimuotoisuutta. Koska 
Maa- ja kotitalousnaisten Metsästä voimaa -kampanjan 
tavoitteet sopivat hyvin yksiin METSOn kanssa, tuntui 
luontevalta yhdistää METSOn asiat Maa- ja kotitalous-
naisten metsäkampanjaan. 

METSO -OHJELMA

METSO-ohjelmassa metsänomistajan on mahdollisuus 
saada monimuotoisuuden turvaamisesta taloudellista kor-
vausta. Korvauksen suuruus perustuu kohteen metsätalou-
delliseen arvoon. METSOn keinoja ovat pysyvä suojelu, 
määräaikainen monimuotoisuuden turvaaminen ja met-
säluonnonhoito. METSO-toimenpiteet yksityisillä mailla 
perustuvat aina metsänomistajan vapaaehtoisuuteen. 

JOS KIINNOSTUIT METSO -KÄVELYSTÄ, ota yhteyttä Etelä-
Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaisten maisemasuunnit-
telijoihin ja kysy lisää!

www.metsonpolku.fi 

Lähde tapaamaan Suomen muita maa- ja kotitalousnaisia, osal-
listumaan Kirsti Mannisen kirjoittaman Omat avaimet -historiikin 
julkistamiseen Helsingin Yliopiston juhlasalissa ja nauttimaan 
Kevätmessuista Messukeskuksessa! Mukana piirikeskuksen väki.

Retken hinta on 140 €, johon sisältyy 
l bussikuljetus ja matkanjohtajan palvelut
l juhlaohjelma tarjoiluineen 
l majoittuminen Messukeskuksen Holiday Inn -hotellissa 
l pääsylippu Kevätmessuille 10.4.

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 14.3.2016 numeroon 
040 706 3386. Matka laskutetaan etukäteen. Matkareittiä suun-
nitellessa otetaan huomioon, mistä päin maakuntaa lähtijöitä on. 

Lisätietoja järjestökirjeestä, kotisivuiltamme tai Kaisalta, puh. 
040 680 3418, kaisa.viitala@maajakotitalousnaiset.fi

Lähdetään hakemaan

”OMAT AVAIMET”
Retki valtakunnalliseen järjestöjuhlaan ja 

Kevätmessuille Helsinkiin la–su 9.–10.4.2016

Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen toiminnanjohtaja 
Mirja Hellstedt vierailee Etelä-Pohjanmaalla kertomassa ja 

kyselemässä kuulumisia. Mukana myös Etelä-Pohjanmaan maa- ja 
kotitalousnaisten vs. toiminnanjohtaja Kaisa Viitala.

Olet tervetullut siihen tilaisuuteen, joka sijaintinsa ja aikataulunsa 
puolesta sinulle parhaiten sopii. Varaa halutessasi hiukan käteistä 
rahaa vapaaehtoista kahvirahaa ja mahdollisia arpajaisia varten!

l pe 19.2. klo 19.00 Jalasjärven Hirvikylän Joukolassa, 
Raittiustalontie 80, järj. Hirvikylän maa- ja kotitalousseura

l la 20.2. klo 10.00 Lappajärven Itäkylän kylätalolla, 
Uimalantie 39, järj. Itäkylän maa- ja kotitalousseura

l la 20.2. klo 14.00 Alahärmän Perkiömäen kylätalolla, 
Korventie 69, järj. Perkiömäen maamiesseuran naisosasto

TERVETULOA!
Tiedustelut:   Kaisa Viitala, 040 680 3418, kaisa.viitala@maajakotitalousnaiset.fi
 http://etela-pohjanmaa.maajakotitalousnaiset.fi

Mitä maa- ja kotitalousnaisille kuuluu 
kentällä, piirikeskuksessa, 

valtakunnallisesti?

NAISVOIMAA-tilaisuudet maakunnassa

METSO-KÄVELY AVAA 
SILMÄT LUONNON 
IHMEILLE

M aa- ja kotitalous-
naiset järjestävät 
300 aistilähtöiseen 

ruokakasvatukseen perustu-
vaa tapahtumaa päiväkodeis-
sa ympäri Suomen vuosina 
2015–2016. Etelä-Pohjanmaal-
la tapahtumia on järjestetty 
tähän mennessä kahdeksan.

TAPAHTUMASSA LAPSET pää-
sevät ratkaisemaan jännittävää 
kasvisaarteen arvoitusta. Yh-
teiset tehtävät haastavat aistit 
ja tarjoavat kiehtovia elämyk-
siä monipuolisesta kasvis-
ten maailmasta. Tapahtuma 

huipentuu, kun nokkelat sa-
lapoliisit saavat omat suu-
rennuslasit ja kunniakirjat. 
Lasten vanhemmille ja päivä-
kodin henkilökunnalle jaetaan 
ruokakasvatusta tukevaa ma-
teriaalia.

JO JÄRJESTETTYIHIN tapahtu-
miin on oltu erittäin tyytyväi-
siä. Aterioilla tarjotut kasvik-
set ovat maistuneet lapsille 
päiväkodissa hyvin, ja aihe 
on puhututtanut vanhempien 
mukaan kotonakin. Ajankoh-
tainen ruoka-aihe on kiinnos-
tanut myös mediaa.  

K ASV I SA ART E EN  ARVO I TU S 

LE IKK I - IKÄ IS I LLE  -HANKKEEN 

ensisijaisena tavoitteena on 
lisätä 3–7-vuotiaiden lasten 
kasvisten, hedelmien ja marjo-
jen käyttöä käytännönläheisel-
lä ja makukoulumenetelmiin 
perustuvalla neuvonnalla. 
Pitkän tähtäimen tavoitteena 
on edistää leikki-ikäisten ter-
veyttä.

www.maajakotitalousnaiset.
fi/kasvisaarre 

MAA- JA KOTITALOUSNAISET

M aa- ja kotitalousnais-
ten varautumiskam-
panja on voimassa 

vuoden 2016. Sen aikana 
mietitään asioita, jotka etukä-
teen suunniteltuna helpotta-
vat toimintaa poikkeusoloissa 
ja vähentävät lisävahinkoja. 

VARAUTUMINEN JA KOTIVARA 

sopivat hyvin esimerkiksi pii-
rikeskuksen toimihenkilön pi-
tämäksi kokousesitelmäksi tai 
yhdistysten toiminnan ohjel-
maksi. Yhdistyssivuilla on ai-
heesta esitys keskustelun poh-
jaksi. Suomen Pelastusalan 

Keskusjärjestöstä (SPEK) voi 
tilata Kotivara-esitettä. Se on 
maksuton, kun mainitsee jär-
jestön.

Lisätietoa aiheesta nettisivuilta 
www.maaajakotitalousnai-
set.fi ja piirikeskuksista. 

Ruokarohkeat salapoliisit 
kasvisaarteen jäljillä
Kasvisaarteen arvoitus -tapahtumassa houkutellaan esiin 
ruokarohkeat salapoliisit ja tutustutaan kasviksiin, hedelmiin 
ja marjoihin kaikin aistein.

• 75 %:lla vastaajista on sopivia astioita veden kul-
jettamiseen ja säilyttämiseen (10 litraa / henkilö)

• Vedensäilytysastiaa ei ollut 12 % vastaajista. 
• 40 % vastaajista arvioi pärjäävänsä kotoa löytyvil-

lä ruoka-aineilla, lääkkeillä ja muilla tarvikkeilla 
yli viikon yllättävissä häiriötilanteissa. 

Lähde: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön 
kyselytutkimukset 2010 ja 2013

KANSALAISTEN VALMIUS VARAUTUMISEEN:Teemana varautuminen
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TUOTTAVAA LUOMUA -HANK-

KEEN luomusiementuotanto 
pienryhmät alkavat. Mitä se 
tarkoittaa? 

PIENRYHMISSÄ PÄÄSET pohti-
maan ja keskustelemaan oman 
alan yrittäjien ja asiantunti-
joiden kanssa itseä askarrut-
tavista asioista. Pienryhmiä 
voidaan perustaa eri aiheiden 
ympärille ja tämän pienryh-
män aiheena tulee olemaan 
luomusiementuotanto koko-
naisuudessaan. Painopistee-
nä voivat olla rikkakasvien 

torjunnassa, lannoittamisessa 
tai muussa viljelyteknisissä 
toimissa. Ryhmissä voidaan 
myös keskustella lajikkeista, 
taloudesta tai tilakohtaisista 
muista ratkaisuista. Tervetuloa 
mukaan kaikki luomusiemen-
tuotannosta kiinnostuneet. 

ETELÄ -POHJANMA AN  ensim-
mäinen tapaaminen on Seinäjo-
en Elinkeinotalolla, Huhtalan-
tie 2, 27.1.2016 Klo 11.00-15.30, 
Pienryhmän hinta on 50 €. 
Ilmoittautuminen pienryh-
miin 26.1.2015 mennessä:  

erkki.vihonen@proagria.fi

P.S. Lähdemme kesäkuussa Bor-
gebyn peltopäiville Ruotsiin. 
Esillä laajasti Pohjoismainen 
maatalous. Seuraa ilmoittelua 
asiasta kotisivuiltamme.
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Yhteystiedotwww.proagria.fi/ep

AJANKOHTAISTA

MAIDOSTA MAITOON MAMA 

-HANKE on alkanut Etelä-Poh-
janmaan alueella ja etsimme 
hankkeeseen mukaan pilottiti-
loja. Jos poikima-ajan piilevät 
ja näkyvätkin aineenvaihdun-
tasairaudet, erityisesti ketoosi, 
mietityttävät niin ota yhteyttä. 
Hankkeen pilottitilaksi voi läh-
teä mukaan vaikka erityisiä on-
gelmia ei olisikaan ilmennyt. 
Hankkeen aikana kartoitetaan 
piilevien aineenvaihduntasai-
rauksien esiintymistä ja riskite-
kijöitä. Niiden perusteella saat 
pilottitilana toimenpide-eh-
dotuksia, jolla lehmien terve-
yttä voisi parantaa. Hankkee-
seen kuuluu seurantakäynti, 
jolla seurataan toimenpide-
ehdotusten toimeenpanoa ja 

vaikutusta eläinten terveyteen 
arvioidaan.

PILOTTITILOILTA EDELLYTÄMME:

• pihattonavettaa ja vähintään 
noin 50 lehmän karjakokoa, 
jotta poikimisia saadaan 
riittävän paljon lyhyen ajan 
sisällä 

• aktiivista osallistumista 
hankkeeseen eli näytteiden 
ottoa ja tulosten kirjausta 
kahden vuoden ajan

• toimintatapojen muutosval-
miutta tarvittaessa.

PROAGRIAN UUTISKIRJEESSÄ 
lähetämme helmikuun aikana 
kyselyn aineenvaihduntasai-
rauksista. Tässä kyselyssä voit 
kertoa omista havainnostasi ja 

toimintatavoista erityisesti ke-
toosin hoidossa ja ehkäisyssä.

TERVETULOA SARKAMESSUILLE 

ProAgrian osastolle saamaan 
lisätietoja hankkeesta!

KIINNOSTUKSEN PILOTTITILAKSI 
lähtemisestä voi ilmoittaa An-
ne Niinistölle: anne.niinisto@
proagria.fi 

TUOTTAVUUS. Tuotantopanosten 
hyvä hyödyntäminen. Hyvin-
vointi ja jaksaminen. Siinä kasa 
avainsanoja Ratas-hankkeeseen 
liittyen. Olemme saaneet rahoi-
tuksen yhteistyöhankkeelle, 
jonka aikana tuotamme tietoa 
edellä mainittuihin asioihin 
liittyen. Herätämme tilat tar-
kastelemaan tilan arvoketjun 
prosesseja. Motivoimme yrityk-
siä analysoimaan, kuinka arvoa 
lisäävän toiminnan tuottavuutta 
voidaan parantaa. Haluamme 
myös lisätä yritysten kykyä et-
siä toimintatapoja työn jatku-
vaan kehittämiseen. 

TOIMINNAN RATTAAT RAITEIL-

LEEN (RATAS) -HANKE on yhteis-
työhanke, jossa ovat mukana 

Työtehoseura ry (TTS) ja Pro-
Agria Etelä-Pohjanmaa. Kohde-
ryhmänä ovat eteläpohjalaiset 
maidon- ja naudanlihantuotan-
totilat sekä porsastuotanto- ja 
yhdistelmätuotantotilat. Hank-
keessa pilotoidaan toimintaa 
noin 15 tilalla. Hanketiloilta ja 
yrityksistä sekä ulkomailta han-
kittua tietoa levitetään jatkuvasti 
hankealueella.

AJANKOHTAISTA 
HANKKEILTA

ERKKI VIHONEN

asiantuntija

LUOMUSIEMENTUOTANNON PIENRYHMÄT ALKAMASSA

MAATALOUS ELÄÄ  tällä het-
kellä voimakkaiden kustan-
nuspaineiden keskellä.  Yh-
teistyön lisääminen on  eräs 
tehokkaimmista keinoista 
alentaa maatilan kiinteitä ku-
luja ja parantaa kilpailukykyä. 

SEDU AIKUISKOULUTUS , Pro-
Agria Etelä-Pohjanmaa ja Into 
Seinäjoki Oy toteuttavat yh-
teisvoimin vuoden 2016 ajan 
Kimpasta voimaa -hanketta Il-
majoen, Jalasjärven ja Seinäjo-
en alueella: Hankkeen aikana 
lisätään maatalous-ja maaseu-
tuyrittäjien valmiuksia tehdä 
yhteistyötä. Koulutukset ovat 
monimuotoista toimintaa, ja 
ne tuodaan lähelle yrittäjiä. 

Tutustuminen ja kokemusten 
kuuleminen yhteistyötä eri 
muodoissa tehneiltä maati-
loilta ovat keskeinen osa kou-
lutusta. Tutustumiskohteita 
on niin kotimaisissa kuin 
ulkomaisissakin kohteissa. 
Hankkeen aikana esiin tul-
leita yhteistyöaihioita myös 
mallinnetaan ja tarkastellaan 
liiketoiminnallisesta ja talou-
dellisesta näkökulmasta. 

KARI KALLIONIEMI

erityisasiantuntija

YHTEISTYÖSTÄ VOIMAA MAATALOUS- 
JA MAASEUTUYRITTÄJILLE

ANNE NIINISTÖ

erityisasiantuntija

ONKO KETOOSI KIUSANA KARJASSASI?

TUOTTAVUUTTA, HYVINVOINTIA JA 
JAKSAMISTA

MARJUT VIITASALO

asiantuntija

VUONNA 1997 valtio lopetti ra-
hoittamiensa peruskuivatusuo-
mien (valtaojien) kuntotarkas-
tukset, joten sen jälkeen niiden 
kunto on alkanut tasaisesti 
heiketä. Ojien kunnosta vastaa-
vatkin nykyään ojitusyhteisöt. 
Olemme huomanneet että toi-
mialueellamme on uinuvia oji-
tusyhteisöjä. Valtaojat kuntoon 
-hankkeen avulla herätämme 
uinuvia ojitusyhteisöjä. Tulem-
me jakamaan tietoa ojitusyhtei-
sön aktivoinnista ja toimivan 
peruskuivatuksen hyödyistä. 
Aktivointi hoidetaan aiheeseen 
liittyvillä tiedotustilaisuuksilla 
ja retkipäivillä, jotka yhdessä 
konkretisoivat kunnostustoi-
minnan hyödyt ja mahdolliset 
kompastuskivet. 

HANKKEEN TOIMINTA alkoi 
1.11.2015 ja päättyy 31.12.2016. 
Hankkeen toteuttaa ProAgria 
Etelä-Pohjanmaa ja päätoteu-
tusvastuussa ovat vesitalous-
asiantuntijat Seppo Väisänen 
ja Juha Laakso. Toiminta-alu-
eena on Etelä-Pohjanmaa. Val-
taojat kuntoon -hanke on luon-
teeltaan tiedonvälityshanke. 
Kohderyhmänä ovat uinuvien 
ojitusyhteisöjen jäsenet, valta-
ojien perkauksia tekevät ura-
koitsijat sekä suunnittelijat. 

HUOMIO UINUVAT OJITUSYHTEISÖT!

SEPPO VÄISÄNEN

asiantuntija

JOHTO JA TUKIPALVELUT
Haapala Hannu, toimitusjohtaja  ...............................................................043 825 2805
Lenkkeri-Tamminen Miia, viestintäpäällikkö ......................................0400 159 118
Toppari Juha-Matti, myyntipäällikkö .......................................................043 825 2806
Perälä Tuula, toimistosihteeri, ilmoittautumiset ja tuotetilaukset  .......040 706 3386
Lokasaari Elina, talous- ja viestintäsihteeri .............................................043 824 7779
Öhage Marita, hankepäällikkö  ....................................................................040 689 1060
Honkola Tuttu, talouspäällikkö  ..................................................................040 847 4096
Huovila Kaarina, asiantuntija, taloushallinto, palkanlaskenta ............050 378 1793
Ilonen Saija, asiantuntija, taloushallinto, ostoreskontra ..........................040 703 5035
Lemettinen Maija, toimistosihteeri ...........................................................043 824 7780
Putula Hannu, IT-asiantuntija .....................................................................040 510 5965

PROAGRIA KASVI- ,  SIKA - JA SIIPIKARJATILAT
Honkala Henri, palvelupäällikkö ................................................................040 827 7100

VILJATILAT ETELÄ
Leppä Jouni, asiantuntija, kasvintuotanto  .................................................0400 361 250
Mäenpää Mika, asiantuntija, talous, kasvi-, sika- ja siipikarjatilat .......040 528 7922
Mäkelä Juha, asiantuntija, kasvintuotanto  ................................................0400 267 535
Nummijoki Heli, nuorempi asiantuntija, kasvintuotanto ......................043 826 6773
Pennala Tuomas, asiantuntija,  kasvintuotanto ......................................043 826 6772
Tuomisto Pekka, erityisasiantuntija, kasvinsuojelu, kasvintuotanto ...0400 891 889
Vihonen Erkki, asiantuntija, luomukasvintuotanto .................................040 678 7689

VILJATILAT POHJOINEN
Ala-Luukko Kaija, asiantuntija, talous, kasvi-, sika- ja siipikarjatilat  040 832 3521
Hannonen Jussi, asiantuntija, kasvintuotanto .........................................043 826 6771 
Luikku Niko, asiantuntija, kasvintuotanto  ................................................0400 297 245
Luokkakallio Jari, asiantuntija, luomukasvintuotanto, energia  ...........0400 297 235
Mäkinen Jari, asiantuntija, kasvintuotanto ...............................................040 510 2795
Perälä Marja-Leena, asiantuntija, kasvintuotanto  ................................0400 166 200
Vihlman Katariina, asiantuntija, kasvintuotanto ....................... 040 582 6775

PERUNA - JA MARJATILAT 
Jaakkola Anna-Kaisa, asiantuntija, kasvintuotanto, peruna  ..............040 525 0375
Luoma Markus, asiantuntija, kasvintuotanto, peruna  ...........................0400 180 071
Raatikainen Arja, erityisasiantuntija, marjatuotanto  ...........................050 377 9530
Rahko Juhani, asiantuntija, kasvintuotanto, peruna  ..............................043 825 0103

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

MAITOTILAT, TOIMIALUE KOKO MAAKUNTA
Lampen Tiina, asiantuntija, tuotosseurannan tekniikka  .......................043 825 2408
Leskinen Ulla Maija, erityisasiantuntija, luomu, kotieläintuotanto ...040 504 5591
Mäntyharju Johanna, erityisasiantuntija, ruokinta, teknologia, maitotilat  040 512 1901
Niinistö Anne, erityisasiantuntija, ruokinta, maitotilat ..........................043 825 0522
Riihikangas Erkki, erityisasiantuntija, talous, maitotilat ......................0400 160 041
Sillanpää Satu, erityisasiantuntija, ruokinta, teknologia, maitotilat  ...040 672 4567
Soisalo Tiina, erityisasiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat  ...........040 502 5590
Tarsia Essi, asiantuntija, kotieläintuotanto, luomu ...........................043 826 6769 
Vallinhovi Sari, erityisasiantuntija, kasvintuotanto, nurmi  .................0400 764 217

ITÄINEN MAITO (JÄRVISEUTU, KUUSIOKUNNAT)
Hongisto Saila, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat  ...................0400 497 516
Kivisaari Hannu, asiantuntija, kasvintuotanto, nurmi ..........................0400 798 580
Norja Anja, asiantuntija, talous, maitotilat ................................................043 826 6770 
Paloneva Päivi, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat.....................043 825 6327

ETELÄINEN MAITO (SUUPOHJA, JALASJÄRVI, KURIKKA, ILMAJOKI )
Kananoja Arja, asiantuntija, kasvintuotanto, nurmi  ..............................040 507 0475
Kujala Arja, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat ............................040 759 8618
Lämpsä Jarmo, asiantuntija, talous, maitotilat ........................................040 126 3481
Mattila-Löppönen Kirsi, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat  040 594 5745
Onkamo-Hill Teija, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat ...........040 481 3818
Yli-Rahnasto Auli, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat .............040 526 2467

POHJOINEN MAITO (KAUHAVA, KYRÖNMAA, LAPUA, SEINÄJOKI )
Ikola Maria, asiantuntija, kotieläin-, nurmituotanto, luomu, maitotilat ....040 761 9770
Jääskeläinen Marita, asiantuntija, kotieläin-, nurmituotanto, maitotilat 043 825 4860
Minni Marianne, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat ................040 528 4582
Pietilä Mirva, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat  .......................043 825 0524
Tarsia Essi, asiantuntija, kotieläintuotanto ................................................043 826 6769

LIHANAUTA -, LAMMASTILAT
Alanco Milla, erityisasiantuntija, lammas- ja vuohituotanto   ...............040 706 0558
Hakomäki Sini, asiantuntija, lammas- ja vuohituotanto  .......................043 825 0526
Kraatari Vuokko, asiantuntija, lihanauta- ja emolehmätuotanto  ........040 169 6557
Viitasalo Marjut, asiantuntija, talous, nauta- ja lammastilat ...............040 353 0227

YRITYS, TUOTANTOTALOUS JA YMPÄRISTÖ
Pajula Timo, palvelupäällikkö ......................................................... 040 503 2650

SPV-, TILI -  JA YRITYSPALVELUT
Kuja-Lipasti Olavi, erityisasiantuntija, yhtiöittäminen, omistajanvaihdokset, 
verotus ...................................................................................................................040 127 2420
Lampinen Samuli, erityisasiantuntija, omistajanvaihdokset, kiinteistöarvioinnit
.................................................................................................................................040 526 0147
Autio Kaija, asiantuntija, tilipalvelut Kauhava  ..........................................040 139 5597
Harju Ella, asiantuntija, tilipalvelut Kauhajoki, Seinäjoki .........................043 825 6323
Kallioniemi Satu, asiantuntija, yritys- ja tilipalvelut Seinäjoki .............040 848 7759
Saari Inkeri, asiantuntija, tilipalvelu, Alajärvi ..........................................040 554 2669 
Yli-Hukkala Seija, asiantuntija, kannattavuuskirjanpito, tilipalvelut Seinäjoki
.................................................................................................................................040 580 2258
Kallioniemi Kari, erityisasiantuntija, yrityspalvelut  ..............................0400 267 384

RAKENNUS -, SALAOJA - JA MITTAUSPALVELUT
Korpela Timo, rakennuttajapäällikkö   .......................................................040 596 4032
Keltto Markku, asiantuntija, salaojitus  .....................................................040 730 9820
Laakso Juha, asiantuntija, mittaus, salaojitus  ..........................................040 526 4930
Niemelä Harri, asiantuntija, mittaus, salaojitus ......................................040 544 4510
Pirttimäki Heimo, asiantuntija, mittaus, salaojitus  ..............................0400 367 212
Väisänen Seppo, asiantuntija, vesitalous  .................................................043 825 2810
Ylikantola Juha, asiantuntija, salaojitus, rakentaminen ........................043 825 8510

MAA- JA KOTITALOUSNAISET
Viitala Kaisa, vs. toiminnanjohtaja  .............................................................040 680 3418
Asunmaa Asta, erityisasiantuntija, ruoka, kotitalous .............................040 592 9226
Asunmaa Riikka, maisemasuunnittelija  .................................................040 534 9337
Turpeinen Marika, maisemasuunnittelija  ..............................................043 825 2410

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

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

PROAGRIA ETELÄ -POHJANMAAN  
PALVELUPISTEET MAAKUNNASSA :
SEINÄJOKI Huhtalantie 2 (Elinkeinotalo)

ALAJÄRVI Kauppakatu 26

KAUHAVA Kauppatie 115, 62200 Kauhava

SUUPOHJA Teknologiapuisto 1, Kauhajoki

TUURI Tuurintie 2 (Avoinna sopimuksen mukaan)

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@proagria.fi

www.proagria.fi/ep

miia.lenkkeri
Tarralappu
Hankkeen toteuttaa eteen tarkennus:Valtaojat kuntoon -hankkeen toteuttaa...

miia.lenkkeri
Tarralappu
Väärä logo edelleen. Olethan saanut päivämäärällä olevan?






