
ProAgria Etelä-Pohjanmaan jäsenasiakaslehti  No. 4/2013    

150-vuotishistoria
ilmestyy pian

Pienvesistöt    
kuntoon

24

Sikatilalla katse 
rehukustannuksiin

16

Edustajiston
vaalit

12

9



2 ProAgria Etelä-Pohjanmaa itua  4 • 2013 3

Pääkirjoitus

Ajankohtaista

Kolumni

Asiakas noussut hevosyrityksen keskiöön

Uusi toimitusjohtaja astuu ruoriin

150-vuotishistoria ilmestyy

Koulutuskalenteri

Edustajiston vaalit

Eväitä MarjaTsempistä

Sikatilalla katse rehukustannuksiin

ProAgria Tilipalvelut talouspäällikkönä

Tunnelmia viime kesän Farmarista

Tukitaulukot

Maa- ja kotitalousnaiset

Skotlannin marjatilat

Yhteystiedot

Lehden juLkaisija :
Proagria eteLä -Pohjanmaa

Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki
puh. 06 416 3111
fax 06 416 3448
www.proagria.fi/ep

Päätoimittaja

Antti Siljamäki, 
toimitusjohtaja
puh. 06 416 3401, 
0400 365 997
antti.siljamaki@proagria.fi

toimitussihteeri

Tiina Kolunsarka  
puh. 043 824 8240
tiina.kolunsarka@proagria.fi

iLmoitusmyyjä

Seppo Laitila
puh.  0400 954 747
mainosseppo@netikka.fi

Itua -lehti on ProAgria Etelä-Pohjanmaan jäsenasiakaslehti.  
Lehden painos 10 000. Lehti ilmestyy neljästi vuodessa.
Valmis aineisto toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen:
itua@proagria.fi. Lisätietoja voitte kysellä toimitussihteeriltä.

Etelä-Pohjanmaa
itua 4 • 2013

VaLokuVaaja

Jarmo Vainionpää
puh. 040 569 5404
jarmo.vain@netikka.fi 

ruoka mEidät 
yhdistää

sisäLLysLuetteLo

2

4

6

6

8

9

11

12

14

16

18

20

22

24

26

27

sisä
lly

slu
e

t
t

e
lo

pä
ä

k
ir

jo
it

u
s

Välitilinpäätöksellä voit ennakoida kuluvan vuoden ve-
rotusta. Maatilan verotusta voidaan säädellä järkevästi 
ajoitetuilla myynneillä ja ostoilla. Välitilinpäätös auttaa 
suunnittelemaan näitä toimia hyvissä ajoin ja siitä on 
suurin hyöty silloin, kun taloudessa on isoja vaihteluja. 
Välitilinpäätös edellyttää kertyneiden kuittien kirjaamista. 
Verotettava tulo selviää, kun kirjanpidon lukuihin lisää 
arvion loppuvuoden tuloista ja menoista. 

Pari sanaa kannesta aika tehdä VäLitiLinPäätös

Luomumarjojen tuotanto on haasteellinen ala varsinkin 
aloittelijalle. Karoliina ja Pauli Suutala päättivät silti 
uskaltaa ainakin kokeilla, miltä luomumansikoiden 
tuotanto maistuu. Alkutaipaleella heitä on tukenut 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan marja-asiantuntija Arja 
Raatikainen. Ensimmäinen mansikkakesä on nyt takana 
ja toista odotellaan. Lue Suutaloiden kokemuksista ja 
MarjaTsemppi-hankkeen tuloksista sivuilta 14–15. 
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taitto ja grafiikka

Johanna Siltanen
Mediaporras Oy
www.mediaporras.fi

esäLLä Pidetty farmari seinäjoeLLa on-

nistui . Sekä näytteilleasettajat että näyttelys-
sä kävijät ovat antaneet positiivista palautetta. 
ProAgria Etelä-Pohjanmaa Farmarin järjestä-
jänä on tietysti iloinen tästä viestistä.  

Miksi Seinäjoen maatalousnäyttelyillä on tapana onnistua? 

Aiemmin näytteilleasettajia houkutteli maakunnan selkeästi 
muuta maata runsaampi viljelijämäärä. Nyt se ei yksin riitä. 
Olennaista on, että täällä viljelijät ovat olleet valmiita ke-
hittämään ja investoimaan muuta maata enemmän. Myös 
tuotantosuuntien laaja kirjo, monipuolinen ja toimintaansa 
jatkuvasti kehittävä elintarviketeollisuus sekä maakunnan 
vireä maatalouskoneteollisuus houkuttelevat Pohjanmaan 
Farmariin näytteilleasettajia ja viljelijöitä ympäri Suomen.

Farmarin menestys – näytteilleasettajien määrä, kattava 
maanlaajuinen viljelijäkävijäkunta, elintarvikealan kiinnos-
tus ja näyttelyn huomioarvo – todistavat, että Etelä-Poh-
janmaasta ja Pohjanmaasta on tullut Suomen maatalouden 
keskus.

Etelä-Pohjanmaan vahvaa asemaa elintarviketaloudessa 
osoittaa Seinäjoen ilmoittautuminen ruokateemalla työ- ja 
elinkeinoministeriön INKA (innovatiiviset kaupungit) - ohjel-
maan ainoana kaupunkina koko maassa. Vaikka alkuperäi-
nen esitys joudutaankin nyt toteuttamaan biotalous-teemalla 
yhdessä Joensuun kanssa, valtakunnallinen ja maakunnal-
linen panostus elintarvikkeeseen näkyy Etelä-Pohjanmaan 
erikoistumisena ruokaan entistäkin väkevämmin. On selvää, 
että ilman alkutuotannon kehittämistä koko elintarvikeala 
ei voi menestyä. Tästä lähtökohdasta voi toivoa myös maa-
kunnan ja Seinäjoen välien kohentumista – epäluulon sijaan 
näkymänä pitäisi olla sanoman ”Ruoka meidät yhdistää”.

Tämä pääkirjoitus on lajissaan viimeinen. Allekirjoittanut 
siirtyy eläkkeelle vuodenvaihteessa. Olen saanut tehdä töitä 
lähes koko työikäni maakunnan maatalouden kehittämisen 
parissa, viimeisen neljännesvuosisadan maatalouskeskuk-
sen /ProAgrian isäntärenkinä. Minua on onnistanut. Isot 
kiitokset monille kumppaneille ja kanssatyöntekijöille! 
Etelä-Pohjanmaalla on paljon eteenpäin katsovia ja alaan 
voimakkaasti uskovia viljelijöitä, jotka mahdollistavat asian-
tuntija- ja kehittämisorganisaation työn.   

Moninaisella sidosryhmäjoukolla on ollut sama yhteinen 
päämäärä, alan kehittäminen.  Eteläpohjalaisilla on muu-
alla maassa jukuripäinen leima. Sitäkin ollaan, mutta tässä 
maakunnassa osataan tehdä myös yhteistyötä, ja jäljet sen 
osoittavat. Erityinen kiitos kuuluu talon omalle hallinnolle 
ja henkilökunnalle, jotka ovat sitoutuneita, ajan merkit huo-
mioon ottavia, ahkeria ja muuntautumiskykyisiä.  Yhdessä 
olemme enemmän. 

Koko työuraani on leimannut aika ajoin toistuvat uutiset sii-
tä, että alalle on odotettavissa vaikeuksia.  Vähän pitemmän 
perspektiivin ottaen voi kysyä, onko Suomessa maatalouden 
harjoittaminen milloinkaan ollut helppoa. Eikö vaikeuksia 
ole ollut aina? Kaiken aikaa on menty kuitenkin eteenpäin 
valtavin askelin. Niin varmaan mennään jatkossakin. Toivo-
tan kaikille menestystä tässä tärkeässä työssä kasvavan väes-
tömäärän maapallolla! 

antti siLjamäki

toimitusjohtaja

k
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8”ProAgrian vahvuus on, että se 
tuntee asiakaskuntansa hyvin 

läheltä. On ymmärrys ja käsitys 
asiakkaan tilanteesta, mutta myös 
ajatus- ja arvomaailma on tuttu.”
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Luopumistuen ehdot 
muuttuvat

P uinnit ja muut 
syystyöt saatiin 
tänä syksynä pit-
kästä aikaa teh-
tyä hyvissä olo-

suhteissa. Yhtäjaksoiset puin-
tikelit ottivat monen voimille, 
kun ei ollut sadepäiviä jolloin 
levätä. Tosin valituksia siitä 
asiasta ei juuri kuulunut, sil-
lä edellinen, märkä syksy oli 
vielä kaikilla hyvässä muistis-
sa. Kaiken kaikkiaan saimme 
kelpo sadon sekä määrältään 
että laadultaan. Nyt myös juo-
lavehnäruiskutuksia pystyt-
tiin tekemään runsaasti ja ne 
tehosivat hyvin. Ruiskutukset 
tulivatkin tarpeeseen, sillä ke-
sällä maakunnassa näkyi run-
saasti juolavehnäisiä peltoja. 
Tätä kirjoitettaessa lannanle-
vitys on pääosin tehty ja kyn-
nötkin ovat jo loppusuoralla.

Jälleen kerran saimme huo-
mata, että me täällä Suomes-
sakin toimimme globaalissa 
markkinataloudessa. Sadon-
korjuun edetessä Suomesta ja 
maailmalta kantautuvat uuti-
set hyvästä satotasosta saivat 
viljanhinnat laskuun. Nyt las-
ku on pysähtynyt ja viljojen 
hintatasot ovat vakiintuneet 
nykyiselle tasolle. Hinnan 
muutoksia suuntaan tai toi-
seen ei ole tällä hetkellä odo-
tettavissa, joten tulevat viljan 
myynnit kannattaa suunnitel-
la huolella.

Tänä päivänä tuotetut kilot 
eivät yksin ratkaise kannat-
tavuutta. Pääosaa tuloksen 

markkinat haLtuun
Tuotetut kilot eivät yksin ratkaise viljantuotannon kannattavuutta. Tulos riippuu paljolti siitä, 
millä hinnalla vilja on tuotettu ja millä se myydään. Tärkeää onkin tietää oman viljan tuotantokustannus. 
Tiedätkö, mikä se on Sinun tilallasi?

teossa näyttelee se, millä hin-
nalla vilja on tuotettu ja millä 
se myydään, sillä sekä tuotan-
topanosten että viljan hinnat 
vaihtelevat vuoden sisällä ja 
vuosien välillä todella paljon. 
Kaikkein tärkeintä onkin tie-
tää oman viljan tuotantokus-
tannus. Tällöin voi suhteuttaa 
tarjolla olevan hinnan siihen, 
mitä viljasta olisi saatava, jotta 
viljely olisi kannattavaa. Pro-
Agrian tietopankkien perus-
teella on nähtävissä, että viljan 
tuotantokustannuksissa voi ol-
la jopa sadan prosentin eroja 
tilojen välillä. Siitä seuraa, että 
jollekin tuottajalle 150 euroa 
tonnilta on hyvä ohran hinta, 
toiselle huono. Tiedätkö sinä 
kumpi se on sinun tilallasi?

Tieto tuottamaan -sarjas-
sa on ilmestynyt uusi opas, 
Markkinariskien hallinta 
maatilalla. Se auttaa tulkitse-
maan satoennusteita ja niistä 
saatavia signaaleja. Tällöin voi 
paremmin ennakoida niiden 
vaikutuksia viljan ja tuotanto-
panosten hintoihin.

Viljelysuunnittelusesonki 
on alkanut. Viljelysuunnitel-
maa tehtäessä pyydä suunnit-
telijaasi laskemaan, mitkä ovat 
viljantuotannon muuttuvat 
kustannukset tilallasi. Näin 
saat selkänojaa myyntipäätös-
tesi tueksi. 

henri honkaLa

palvelupäällikkö

M aataloustuottei-
den kysynnän ja 
tarjonnan muu-

tokset maailmanmarkkinoil-
la aiheuttavat voimakkaita 
hintavaihteluita, joiden vai-
kutukset ulottuvat kotimaan 
markkinoille asti. Ottamalla 
markkinariskit hallintaan 
maatilayrittäjä voi parantaa 
kannattavuutta. 
Lisääntynyt sadon myynti- ja 
tuotantopanosten ostohinto-
jen vaihtelu on maatilayritys-
ten liiketoiminnan riskeistä 
suurimpia. Maatilayrittäjän 

kannattaa entistä tarkem-
min seurata hintakehityk-
seen vaikuttavia tapahtumia 
maailmalla. Markkinatietoja 
hyödyntämällä yrittäjällä on 
mahdollisuus ennen kaikkea 
tasata vuosittaisia tulovaih-
teluita, mutta myös saavuttaa 
parempi kannattavuus ajoitta-
malla myynnit ja ostot oikein. 
Keskeistä on tuntea oman 
tuotannon kustannukset, jotta 
päätöksenteko onnistuu tar-
vittaessa hyvinkin nopealla 
aikataululla.
Markkinariskien maailmaan 

johdattelee Tieto tuottamaan 
-sarjan tuorein julkaisu Mark-
kinariskien hallinta maatilal-
la. Se on käytännönläheinen 
opas, jonka avulla:
• opit seuraamaan ja tulkit-

semaan satoennusteita, 
pörssejä ja termiinihin-
toja sekä muita keskeisiä 
maailmanmarkkinoi-
den tapahtumia, joilla 
voit ennakoida tulevia 
muutoksia

• osaat optimoida myyn-
tien ja hankintojen 
ajankohdan

• voit vaikuttaa myyntituot-
toihin hinnansuojauskei-
noilla, kuten futuureilla ja 
optioilla

• tiedostat omien tuotanto-
kustannusten merkityk-
sen myyntipäätökselle

• tiedät mitä tulee ottaa 
huomioon sopimuksia 
tehtäessä 

Tiedustelut ja tilaukset:
ProAgria Etelä-Pohjanmaa 
/Tuula Perälä 
p. 040 706 3386 
tuula.perala@proagria.fi

ProAgria Keskusten Liitto 
p. 020 747 2485 tai 
myynti@proagria.fi
Verkkokaupasta: 
www.proagria.fi/julkaisut

Kirjan hinta on 28 € (sis. 
alv 10 %). Opasta saa 
myös sähkökirjana, jonka 
myyntihinta on 33 € 
(sis. alv 24 %). 

Lisätietoja ja tilaukset: 
www.ellibs.fi.

uusi opas markkinariskien hallintaan

Oletko syntynyt vuon-
na 1958 tai 1959? 
Jos haluat päästä  

luopumistuelle 56-vuotiaa-
na, sinun on jätettävä hake-
mus ennen kuluvan vuoden 
loppua.  Ensi vuonna ikäraja 
nousee 59 vuoteen. Luopu-
mistukijärjestelmä on muut-
tumassa. Vielä tänä vuonna 
toimitaan nykyisten ehtojen 
mukaan. LUTUlle voivat 
päästä 1959 ja sitä aiemmin 
syntyneet. Uinuvan LUTU-
oikeuden voivat saada 1963 
syntyneet puolisot tai maa-
talousyhtymässä osakkaana 
olevat sisarukset.

Vuosina 1958 ja 1959 synty-
neiden on jätettävä LUTU-ha-
kemus tämän vuoden loppuun 
mennessä. Luopumistukea 
haetaan aina luonnoskauppa-
kirjalla. Lopullisen kaupan on 

tapahduttava ensi vuoden lop-
puun mennessä niin, että hal-
linta siirtyy jatkajalle vuoden 
lopussa. Omistusoikeuden voi 
siirtää vuoden 2015 puolella.

Vuonna 1957 ja aiemmin 
syntyneet voivat vielä ensi 
vuoden aikana päästä LUTUl-
le 56-vuotiaana. Myöhemmin 
syntyneiden ikäraja sen sijaan 
nousee 59 vuoteen. Uinuvalle 
LUTUlle voivat päästä vuon-
na 1963 syntyneet puolisot ja 
sisarusosakkaat, jotka luopu-
mishetkellä ovat täyttäneet 51 
vuotta.

Edellä mainitut ikärajat 
koskevat luovutuksia omalle 
tai sisaren lapselle. Koko tila 
voidaan luovuttaa myös ulko-
puoliselle. Tällöin luopujan on 
oltava 60-vuotias ja uinumaan 
siirtyvän 55-vuotias.

Nykyinen LUTU-laki päättyy 

ensi vuoden lopussa. Lain jat-
kumisesta ei tällä hetkellä ole 
varmuutta.

Maatilan sukupolvenvaih-
dos on iso asia, johon vaikutta-
vat luopujien iän lisäksi monet 
muutkin asiat.
 
s u k u P o LV e n V a i h d o k s e n 

suunnitteLuun kannattaa 

ryhtyä ajoissa ja ottaa 

jatk a ja  k e sku s t e Lu ih in  

mukaan aLusta saakka.

Apua sukupolvenvaihdoksen 
suunnitteluun saat ProAgrian 
asiantuntijoilta. Talven aikana 
ProAgria järjestää Tilusjärjes-
tely- ja sukupolvenvaihdos-
hankkeessa spv-tilaisuuksia. 
Seuraa siis ilmoittelua ja säh-
köistä uutiskirjettämme. 

oLaVi kuja -LiPasti 

talousagronomi

Puh. 015 320 400 • PL 500 (Graanintie 7) • 50101 Mikkeli 
viljavuuspalvelu@eurofi ns.fi 

Viljavuuspalvelu kuuluu nyt kansainväliseen Eurofi ns-konserniin. 
Meiltä saat entistä monipuolisemmat palvelut koko elintarvikeketjuun!

Aika ottaa
näytteitä?

Sähköiset palvelumme 

www.viljavuuspalvelu.fi 

• Tilauslaari > tilaus- ja 

        karttatoiminnot 

• Tuloslaari > tulosarkisto

Etumme MTK-jäsenille

- 5  %   viljavuustutkimus

             viljoille ja perunalle 

             (PT + Cu, Zn, Mn)

- 5 %     laaja lanta-analyysi

- 10 %   laaja  juomavesi-

              tutkimus

- 10 %   rehuvilja-analyysi

             (NIT)

Sähköiset palvelumme 

www.viljavuuspalvelu.fi 

• Tilauslaari > tilaus- ja 

        karttatoiminnot 

• Tuloslaari > tulosarkisto

Etumme MTK-jäsenille

- 5  %   viljavuustutkimus

             viljoille ja perunalle 

             (PT + Cu, Zn, Mn)

- 5 %     laaja lanta-analyysi

- 10 %   laaja  juomavesi-

              tutkimus

- 10 %   rehuvilja-analyysi

             (NIT)

Älä märehdi 

TURHIA

VALKOISELLA VIHREÄÄ

Kyllä kalkitus kannattaa!

kalkitus kannattaa

www.maanparannus.com

Hyvin kalkittu nurmi palkitsee sekä lehmän että isännän! 

Sänkihinta voimassa vielä marraskuun ajan!

N ykyinen ohjel-
makausi päättyy 
vuodenvaihtees-

sa. 
Seuraava hakujakso au-

keaa 2.1.2014, ehkäyhden 
kuukauden ajaksi. Alka-
valla kaudella Kansallinen 
korkotukirahoitus / avus-
tus jatkuu edelleen, mutta 
ehdot ovat vielä tarkenta-
matta; marraskuun aikana 
annetaan kohdentamisase-
tus tulevista muutoksis-
ta. Rakentamisaikataulu 
pysyy ennallaan rahoi-
tuskauden vaihtumisesta 

Eu-ohjelmakausi vaihtuu 
— hetkellistä epäselvyyttä 
investointirahoituksessa

huolimatta: toteuttamisaikaa 
päätöksen saannista on kak-
si vuotta + kaksi jatkovuotta 
tarvittaessa. 

Kohteita ovat mm. lämpö-
keskukset, kuivurit, tuoteva-
rastot, konehallit, salaojitus ja 
työympäristön parantaminen.

EU-osarahoitteisten koh-
teiden päätökset siirtyvät to-
dennäköisesti loppuvuoteen 
– aikaisempien kokemusten 
perusteella. Tällöin isoja na-
vetta- / lihanautahankkeita 
ei päästä aloittamaan vuoden 
2014 aikana.

- alkuvaiheessa nämä 

kohteet saattavat tulla kansal-
lisen rahoituksen piiriin kat-
koksen välttämiseksi, mutta 
päätöstä ei ole vielä tehty.

Jo tehdyissä EU-osarahoit-
teisissa päätöksissä kaikki 
rakentaminen on saatava val-
miiksi ja lopputarkastukseen 
28.2.2015, jonka jälkeen tu-
levia kuitteja ei enää huomi-
oida. Jatkoaikaa ei myönnetä 
millään perusteella. 

Lisätietoja: 
talousasiantuntija 
Erkki Riihikangas, 
p. 0400 160 041
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Jussi Ja muita 
maataLousnäyttELymuistoJa

ensimmäinen ma ataLousnäy t teLyksi  ePäiLe -

mäni taPahtuma, jossa muistan käyneeni , 

oLi kurikassa tai kauhajoeLLa.

Olin noin 4-vuotias. Lea-täti osti minulle sieltä mol-
lamaijan. Koska sillä oli lappuhaalarit, se ei voinut 
mielestäni mitenkään olla tyttö. Nelivuotiaasta ainoa 
kelvollinen vaatetus tyttönukeilla on tietysti tanttu. 
Tämä molla oli housuineen ja letteineen identiteetil-
tään vähintäänkin epäilyttävä. Viimeinen niitti suku-
puolenvaihdokselle oli, kun nypin mollan keltaiset letit 
irti ja ristin sen Jussiksi. Kalju Jussi palveli ansiokkaas-
ti Barbien miehenä ja suurperheen onnellisena isänä 
niin kauan, kun nukeilla leikin.

Ensimmäinen oikein omalla autolla tehty maatalous-
näyttelyreissu suuntautui Vimpeliin. Kyydin takasi tai-
vaansininen, farmarimallinen Anglia, jonka takapen-
kin virkaa lapsukaisten pyllyjen alla ajoi vanha patja.  

Lappajärvi oli suuri ja sininen. Kotiin Peräseinäjoelle 
ajettiin Lapuan kautta. Siellä nähtiin todellinen ihme: 
risteys kahdessa tasossa, rampit ja kaikki! Tosi pitkä 
reissu, melkein maailman ääriin, tehtiin sitten Hau-
hon näyttelyyn. Myöhemmiltä kesiltä muistan ainakin 
Kangasalan ja Hämeenlinnan.

Maatalousnäyttelyreissu oli maanviljelijäperheelle 
yhtä kuin kesäloma. Näyttelyyn mentiin koko perhe 
yhdessä, kauas kotoa, seikkailuun. Matka oli vähin-
täänkin yhtä tärkeä kuin päämäärä. Hyvällä tuurilla 
perillä sai jättitikkarin tai hattaran. Näyttelyssä oli 
omiensa joukossa.

Maatalousnäyttely ei pettänyt tänäkään vuonna. Kä-
vin alueella joka päivä. Opin ainakin sen, että maa- ja 
karjatalous on muuttunut aivan valtavasti. Nykyisel-
lä elinkeinolla ei ole juuri mitään tekemistä sen ajan 

kanssa, jolloin minut kirjattiin maatilan veroilmoi-
tuksessa avustavaksi perheenjäseneksi. Koneet ja 
jopa lypsylehmät ovat suurempia. Elinkeinon har-
joittaminen vaatii yhä isompia investointeja. 

Pieni mies, ikää vähän yli kolme vuotta, istui tädin 
sylissä, nojasi karsinan reunaan ja nauroi ääneen. 
Possut ja emakot olivat niin kertakaikkisen hassu-
ja ja vähän pelottaviakin. Omalla kädellä ei niihin 
uskaltanut koskea, mutta tätiä saattoi usuttaa rap-
suttamaan sikaa niskasta. Pian poika piti nostaa 
katsomaan seuraavaa karsinaa, ja sitten seuraavaa. 
Onko maailmassa lapsen heleää naurua mukavam-
paa ääntä? Sen muistan parhaiten tämän kesän 
näyttelystä. 

Kiitos järjestäjille opeista ja elämyksistä! 

PuheenVuoro itua 4/2013

nina harjunPää on maaseutuPeräinen kerrostaLoasuja joka työskenteLee 

erikoissuunnitteLijana eteLä -Pohjanmaan korkeakouLuyhdistyksessä.

Pöyrööt

– Kun toimiala oli vielä kapa-
loissa ja uusia ratsastuskou-
luja perustettiin maakuntaan 
runsaasti, pohdittiin enem-
män toiminnallisia ratkaisuja 
ja palvelun tuottamista itse 
palvelun, ei niinkään asiak-
kaan kannalta, muistelee yri-
tysasiantuntija Kari Kallionie-
mi, toinen tutkimushankkeen 
vetäjistä. Vastaava ilmiö on 
havaittavissa myös täyshoito- 
ja ravitalleilla.

asiakas noussut hevospalveluyrityksen keskiöön
Hevosyrittäjät pohtivat nykyisin asiakkaan tarpeita ja niihin vastaamista paljon perusteellisemmin  
kuin parikymmentä vuotta sitten. Tämä seikka käy ilmi Hevospisnes-hankkeen alustavista tuloksista.

– Hevoset ja niihin liittyvä 
liiketoiminta on maassamme 
nuorta. ”Äidinmaidossa” saa-
tu osaaminen ja siihen perus-
tuva Keski-Euroopan maille 
tyypillinen vuosisatainen 
yrityskulttuuri puuttuu meil-
tä, valottaa hankkeen toinen 
vetäjä, talousagrologi Satu 
Kallioniemi. Toimialan ke-
hittyvään vaiheeseen viittaa 
myös haastateltujen yrittäji-
en pyrkimykset ja pohdinnat 

oman yritystoiminnan entistä 
parempaan iskuun saamises-
ta. Asiakaspalveluun liittyviä 
oivalluksia ja uusia ratkaisuja 
on tehty, mutta tilaa innovaa-
tioille on vielä paljon, vetäjät 
uskovat.

– Halu parantaa palvelua on 
kova, mutta valmiuksissa ke-
hittää oivaltavia ratkaisuja 
on vielä kasvun varaa. Tä-
mä on haaste erityisesti alan 

koulutukselle ja toimialan 
hanketoiminnalle.

ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
Hevospisnes-hanke selvit-
tää muun muassa sitä, mitkä 
seikat ovat tunnusomaisia 
menestyvän hevospalveluyri-
tyksen johtamiselle. Tutkimus 
perustuu 30 yrityksen haas-
tatteluihin, joista on tehty nyt 
puolet. Ratsastuskoulut, täy-
sihoitoa tarjoavat tallit ja osa 

ravivalmennustalleista on jo 
haastateltu. Tutkimushank-
keen tulokset päätyvät kesällä 
2014 julkaistavaan kirjaseen 
hevosyrityksen johtamisesta. 
Hevosyritysten yhteistyöhalu 
on yllättänyt tutkimuksen te-
kijät myönteisesti.
– Haastatteluihin on osallis-
tuttu mielellään ja kiinnostus 
tutkimuksen tuloksia kohtaan 
on ilahduttavan suuri, Satu ja 
Kari Kallioniemi kiittelevät. 

T asavallan presidentti myönsi touko-
kuussa 2013 maakuntaneuvoksen 
arvonimen ProAgria Etelä-Pohjan-

maan toimitusjohtajalle Antti Siljamäelle. 

S ikava juhli lokakuun alussa 10-vuo-
tista taivaltaan Tampereella, jossa 
muistettiin ETT ry:n viirein kym-

mentä ansioitunutta henkilöä tai tahoa 

antti siljamäestä 
maakuntaneuvos

L e n a j a a n t t i  S i L j a m ä k e ä onnittelemassa Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaisten pu-
heenjohtaja Tuula Mäki-Fränti, ProAgria Etelä-Pohjanmaan edustajiston puheenjohtaja Petri 
Huttunen ja hallituksen puheenjohtaja Merja Keisala.

Kiireisen Farmari-kesän vuoksi neuvoskah-
vit juotiin elokuun lopussa Etelä-Pohjanmaan 
Elinkeinotalolla.

sikaterveydenhuollon hyväksi tehdystä työs-
tä. Yksi viirin saaneista oli ProAgria Etelä-
Pohjanmaan sikatalousagronomi Maija 
Yliaho.

Ett:n tunnustus maija yliaholle

HeVOSYRittäjät haluavat palvella asiakkaitaan entistä paremmin. Paljon hyviä, asiakaspalveluun liittyviä ideoita ja oivalluksia on jo tehty, mutta lisää kaivataan.

nyt on 
ViLjeLysuunniteLman 
teon aika
Kun sato on saatu korjattua ja syystyöt 
ovat loppusuoralla, on aika kääntää 
ajatukset seuraavaan kasvukauteen. 
Kuten sanonta kuuluu: Hyvin suun-
niteltu on puoliksi tehty.

Teettämällä viljelysuunnitelmasi ProAgria Etelä-Poh-
janmaan asiantuntijalla saat samalla oivan tilaisuuden 
keskustella tuotantosi kehittämisestä sekä lajike- ja kas-
vinsuojelukysymyksistä. Samalla varmistat, että viljelysi 
täyttää EU-tukipolitiikan vaatimukset. 

Halutessasi teemme myös kasvinsuojelusuunnitelman 
sekä lohkokirjanpidon puolestasi.
Viljelysuunnittelu kannattaa ottaa tosissaan, sillä huo-
lella tehdyn suunnitelman avulla voit kilpailuttaa juuri 
itsellesi sopivat tuotantopanokset. Suunnitelman lisäk-
si saat yhteenvedot tarvittavista siemen-, lannoite- ja 
kasvinsuojeluainemääristä.

Teetä viljelysuunnitelma tammikuun 2014 loppuun men-
nessä, sillä se on edullisempaa. 1.2.2014 lähtien suunni-
telman hintaan lisätään kausikorotus. Viljelysuunnitte-
lupalvelua voit kysyä lähimmältä ProAgria Etelä-Pohjan-
maan asiantuntijalta tai katsoa viljelysuunnittelijoiden 
yhteystiedot www.proagria.fi/ep > yhteystiedot. 

Tämän lehden takakannen yhteystiedoissa viljelysuun-
nitelmien laatijat on merkitty vihreällä pallolla. 

arttu & Liisa sePPäLä
Pöyrööt-sarjakuvan tekijät

150-Vuotishistoria 
iLmestyy Pian
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H annu Haapa-
lan urapolku 
on kulke-
nut pääosin 
maatalous-

sektorilla roolista toiseen. 
Polku alkoi Suomen Akate-
mian tutkijana ja Helsingin 
yliopiston professorina ja 
jatkui MTT:n palveluksessa, 
jossa Haapala toimi pitkään 
teknologiatutkimuksen yksi-
könjohtajana ja professorina. 
Ammattikorkeakoulumaail-
man kautta miehen tie johti 
lopulta ProAgria Etelä-Poh-
janmaahan. Haapala kuvaa it-
seään käytännön ja tekniikan 
ihmiseksi. Hän kokee asian-
tuntijaorganisaation hyvin 

mielenkiintoisena maailmana.
– Tuntuu äärettömän hyväl-

tä palata omalle alalle ja vie-
läpä alueelle, joka on kiistatta 
Suomen ykkönen monessa 
asiassa.

Haapala on syntyjään sata-
kuntalainen maatilan poika, 
josta piti tulla viljelijä, mut-
ta elämä kuljetti toisin.  Hän 
väitteli tohtoriksi Helsingin 
yliopistossa vuonna 1995 sil-
loisen maatalousteknologian 
alalta aiheenaan täsmäviljely. 
Ei siis ole sattumaa, että kes-
tävä kehitys, tehokkuus, jär-
kevyys ja tarpeenmukaisuus 
toistuvat Haapalan puheessa 
taajaan.

– Jatkuvuus on maailmassa 

tärkeää ja kestävyys on sitä.  
On hyvä miettiä pitkällä tähtäi-
mellä, seuraavia sukupolvia ja 
vähän rajojen ulkopuolellekin. 
Ruoan riittävyyttä ajatellen 
meillä on osaamista, jota voisi 
käyttää paljon laajemminkin.

Haapala puhuu mielellään 
tekniikasta, mutta korostaa 
että se ei ole mitään ilman 
sovellusta, biologista proses-
sia sen taustalla. Tekniikan 
soveltamisesta kumpuaa lo-
pulta ihmisten toimeentulo 
ja hyvinvointi. Suomalaisessa 
alkutuotannossa on Haapalan 
mielestä tehty paljon asioita, 
jotka voitaisiin laajentaa maa-
ilmanmarkkinoille. Se poikisi 
vientiä ja elinkeinotoimintaa. 

Esimerkkeinä hän mainitsee 
kotieläintalouteen liittyvän 
ympäristötekniikan ja ruo-
katurvallisuuden, jotka ovat 
maailman huippua.

haaPaLan Visiossa eteLä -

Pohjanma a  Proagr io i -

neen Voisi tuLeVaisuudessa 

oLLa ma ataLous - suomen 

kruununjaLokiVi .

– Etelä-Pohjanmaan vah-
vuus on alkutuotannon osaa-
minen, siihen liittyvä jalos-
tava teollisuus ja siinä välillä 
kaikki. Päämäräksi tulee ottaa 
rakentaa maakunnasta sel-
lainen osaamiskeskittymä, 
että kun tulee puhe maata-
loudesta ja ruoasta, mieleen 
tulee ensimmäisenä juuri 
Etelä-Pohjanmaa! 

Haapala haluaa jatkossakin 
olla aktiivinen INKA-ohjel-
maan liittyvän Green Creative 
Garden -osaamiskeskittymän

ja Ruokaprovinssi-brändin 
ideoinnissa ja kehittämisessä.

– Siinä ProAgria Etelä-Poh-
janmaalla on monia luontevia 
rooleja, koska innovaatiot to-
teutuvat vasta kun uusia asioi-
ta viedään käytäntöön.

Haapala pitää hanketoi-
mintaa hyvänä kasvualusta-
na, josta versoo uutta osaa-
mista, tuotteita ja palveluita, 
mutta kompastuskivenä on 
yhä enemmän vaadittava 
omarahoitusosuus.

– ProAgria ei ole mikään 
valtion organisaatio, jossa olisi 
paljon budjettirahaa, vaan sitä 
on hirvittävän vähän. Enem-
män pitäisi olla rahoitusmal-
leja, joissa maksetaan tekemi-
sestä kokonaan.

Aluerahastot ovat jatkossa-
kin merkittävä rahoituslähde, 
mutta Haapala uskoo, että li-
sääntyvä yhteistyö yritysten 
kanssa tuo kuvioihin myös 
uusia rahoittajatahoja, esi-
merkkinä vaikkapa Työ- ja 
elinkeinoministeriö.

Haapalan ajatuksissa asian-
tuntijapalvelut edistävät sitä, 
että tehdään asioita fiksusti, 
viedään niitä paremmin käy-
täntöön ja otetaan huomioon 
käyttäjän olosuhteet. Asian-
tuntija auttaa valinnoissa ja 
niiden kanssa elämisessä.  
Asiantuntija on kuin voitelu-
aine, joka saa asiat sujumaan. 
Alkutuotannossa yksikkökoko 
kasvaa ja asiakasmäärä vähe-
nee, mutta Haapala näkee asi-
assa muitakin ulottuvuuksia.

– En jaksa uskoa, että suo-
malainen maaseutu kokonaan 
autioituisi, vaikka viljelijät vä-
henevät. Tulee muuta yritys-
aktiviteettia ja kehitetään uu-
sia palveluja. Yritykset sijoit-
tuvat maaseudulle ja niiden 
palvelut liittyvät maaseutuun. 
Esimerkiksi tietotyö, matkailu 
ja luontoelämykset ovat vielä 
osin hyödyntämättä.

Yrityskoon kasvaessa myös 
asiakkaiden tarpeet muuttu-
vat.  Asiantuntijan pitää ym-
märtää teknisten seikkojen 
ohella yhä enemmän tilako-
konaisuudesta ja johtamisesta. 
Valtakunnallinen asiantunti-
juus ja erikoistuminen koros-
tuvat entisestään, sillä joka 
alueella ei voi olla kaikkien 
alojen huippuasiantuntemus-
ta, Haapala pohtii.

– ProAgrian vahvuus on, 
että se tuntee asiakaskun-
tansa hyvin läheltä. On ym-
märrys ja käsitys asiakkaan 
tilanteesta, mutta myös aja-
tus- ja arvomaailma on tuttu. 
ProAgria pystyy tarjoamaan 
monipuolisen palvelupaletin, 
ja määrätietoisesti rakennettu 
asiantuntijoiden tiimityö on 
siinä erinomainen lähtökohta. 
Eteläpohjalainen maatalous 
menee jatkossa kohti entistä 
ammattitaitoisempaa tekemis-
tä. ProAgria on oikein halukas 
kumppani edistämään asiaa. 
Se me osataan ja se voidaan 
luvata! 

t i i n a kO Lu n S a R k a

hannu haaPaLa 
tarttuu kohta 
ruoriin
Hannu Haapala aloitti ProAgria Etelä-Pohjanmaan kehitysjohtaja-
na elokuussa. Nimike vaihtuu toimitusjohtajaksi vuodenvaihteessa, 
kun Antti Siljamäki siirtyy viettämään ansaittuja eläkepäiviään.  

M arraskuun lopulla 
ilmestyy Vaasan 
läänin maanvilje-

lysseuran ja sen perillisten 
historia nimellä Askeleen 
edellä 150 vuotta. 

– Kirja kertoo sekä järjes-
töstä että sen vaikutuksesta 
ympäristöönsä. Tutkimustyö 
merkitsikin todellista syväsu-
kellusta maakunnan vaihei-
siin, kertoo kirjan kirjoittaja, 
FM Kaisa Viitala. 

– Harva tietää, missä 

H i S tO R i a a a S k e L e e n e d e L L ä 150 V u Ot ta voi ostaa marraskuun lopulta lähtien ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan lisäksi Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon museokaupasta 30 euron 
hintaan. Kirjan ulkoasun on suunnitellut Mediaportaan Johanna Siltanen.

150-vuotishistoria ilmestyy pian

kaikessa neuvontajärjestö 
on ollut mukana. Se ei ole 
keskittynyt pelkkään maata-
louden edistämiseen, vaan 
on kantanut vastuuta koko 
yhteiskunnasta.

Askeleen edellä 150 vuotta 
on ensimmäinen alkuperäis-
lähteisiin perustuva tutkimus 
järjestön vaiheista sataan vuo-
teen. Niinpä sekä tutkimustu-
loksissa että muussa sisällössä 
on paljon uutta. Kirjan liit-
teenä on myös järjestöneuvos 

Väinö Kuoppalan kokoama 
matrikkeli.

– Järjestön palkka-
listoilla on ollut 150 
vuoden aikana noin  
1000 työntekijää, Viitala 
sanoo. 

Kirjan Askeleen edellä 150 
vuotta kustantaa Etelä-Poh-
janmaan Maanviljelysseuran 
säätiö. Lapualaissyntyinen 
Viitala on julkaissut aiem-
min Kaisa Ikolan nimellä 
useita tilaushistorioita. 

NäyttEly mAAkuNtAmuSEollA

N euvontajärjestön vaiheisiin pääsee sukeltamaan myös 
Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon Kivinavetalla 
(Törnäväntie 23, Seinäjoki). 

ProAgria Etelä-Pohjanmaan ja maakuntamuseon yhteistyönä 
rakennettu näyttely Askeleen edellä 150 vuotta — maanviljelys-
seurasta ProAgriaan on avoinna 6.11.2013–2.3.2014 ke 12–18, 
to, pe ja su 12–16. Pääsylippu 4 € / 2 € sisältää pääsyn myös 
alakerran perusnäyttelyyn.

– Juhlanäyttely sekä antaa yleissilmäyksen neuvontajärjestön 
vaiheisiin että herättää muistoja ja tunnelmia, Kaisa Viitala ker-
too. Muun ohella esillä on sellaistakin neuvontavälineistöä, jon-
ka tunnistamiseen pyydetään yleisön apua.

Keskiviikkona 27.11.2013 klo 18 Kaisa Viitala kertoo Kivinavetan 
työpajatilassa neuvontajärjestön vaiheista otsikolla Ensimmäiset 
150 vuotta. Tähän tilaisuuteen on vapaa pääsy. 

P R Oag R i a e t e L ä - P O H j a n m a a n t u L e Va tO i m i t u S j O H ta j a H a n n u H a a Pa L a  haluaa jatkossakin olla aktiivisesti mukana 
rakentamassa Etelä-Pohjanmaasta maatalouden ja ruokajärjestelmien huipputason osaamiskeskittymää.
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tuli on huono isäntä hevostallissakin

H evostallien palo-
turvallisuudessa 
on vielä paljon 

parantamisen varaa, arvioi 
LähiTapiolan riskipäällik-
kö Juhani Savolainen. 

Hän herätteli hevosvä-
keä tulipalojen ennaltaeh-
käisyyn Hevoosella vaan 
-hankkeen paloturvalli-
suusillassa Seinäjoella. 
Savolainen listaa ylei-
simmiksi syttymissyiksi 
sähkölaitteet ja -asennuk-
set, kiinteän polttoaineen 
lämpökeskukset, moottori-
työkoneet, varomattoman 
tulenkäsittelyn ja tulityöt. 
Palovaroitinjärjestelmien 
asentaminen on jonkin ver-
ran yleistynyt myös hevos-
talleilla sen jälkeen, kun 

tuettavan rakentamisen vaa-
timukset ovat sellaista edel-
lyttäneet. Osa paloturvalli-
suusillan materiaalista löytyy 
Hevoosella vaan -hankkeen 
facebook-sivulta.

LoPPusyksyn tarjonta a 

on eLinVoimainen heVos -

yrit ys -PäiVä ,  jossa pyri-
tään löytämään keinoja kan-
nattavaan liiketoimintaan ja 
tuotekehitykseen. Maksuton 
tilaisuus järjestetään ke 13.11. 
Seinäjoen Elinkeinotalolla. 

marr askuussa P erehdy-

tään myös heVosten kuL-

jettamiseen. Hevoskuljetuk-
set -ilta on tarkoitettu kaikille 
aiheesta kiinnostuneille ja 
se järjestetään 26.11. Sedu 

Aikuiskoulutuksen Ilmajoen 
toimipisteessä, Ilmajoentie 525. 

Hinta 10 € sis. kahvin. 
Ilmoittautumiset ja 
tiedustelut: 
Susanna Hakkarainen, 
p. 040 868 2657, 
susanna.hakkarainen@sedu.fi 
tai Nanne Korpivaara, 
p. 040 161 2552, 
nanne.korpivaara@proagria.fi 
Hevoosella vaan
-hanketta luotsaavat 
Sedu Aikuiskoulutus ja 
ProAgria Etelä-Pohjanmaa. 

Lisätietoa tulevista 
koulutuksista: 
www.seduaikuiskoulutus.fi, 
www.proagria.fi/ep, 
www.seinajoenravit.net,  
www.ratsastus.fi/pohjanmaa

opintomatkalle Belgian ja ranskan kevääseen

L ähde ensi kevää-
nä kanssamme 
mielenkiintoiselle 

opintomatkalle tutustu-
maan Ranskan ja Belgi-
an kotieläintuotantoon. 
Matkan ajankohta on 
30.3.–4.4.2014.

Ensimmäisenä päivänä 
vierailemme belgialaisella 
luomunautatilalla ja tutus-
tumme emakkosikalaan 
(600 emakkoa) sekä Roxelin 
kalusteisiin yrityksen edus-
tajan opastuksella. Bruggen 
historialliseen kaupunkiin 
tutustumme opastetulla 
kaupunkikävelyllä ja lo-
puksi illastamme viehättä-
vässä ravintolassa Bruggen 
vanhassa kaupungissa.

Toisena päivänä Rans-
kan puolella pääsemme 
tutustumaan olutpanimon 
toimintaan sekä pieneen 
luomulypsykarjatilaan, 
joka jalostaa maidon juus-
toksi ja voiksi. Iltapäivällä 

saavumme Valenciennesin 
historialliseen linnoitus- ja 
kaivoskaupunkiin. 

Kolmantena päivänä ryh-
mä jakautuu kahtia kiinnos-
tuksen mukaan. Toinen ryh-
mä vierailee sikatilalla (300 
emakkoa) sekä lihanautatilal-
la (90 emoa) ja toinen kahdella 
luomumaitotilalla.

Neljäntenä päivänä palaam-
me Brysseliin, jossa kuulemme 
ajankohtaista asiaa kotieläin-
tuotannosta Copa-Cogecan se-
kä MTK:n Brysselin toimiston 
näkökulmasta. Matkan päät-
teeksi tutustumme EU-parla-
menttiin suomalaisen mepin 
johdolla.

Tarkemman matkaohjel-
man sekä hintatiedot löydät 
lähiaikoina ProAgria Etelä-
Pohjanmaan kotisivuilta:  
www.proagria.fi/ep >  
Tapahtumat. Järjestämme 
myös kuljetuksen Helsinki-
Vantaalle ja takaisin. 

Ilmoittaudu mukaan  
tai kysy lisää:  
erkki.vihonen@proagria.fi tai 
marjut.viitasalo@proagria.fi.
Opintomatka on osa 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
Lihatilan talous- ja Lisää 
luomua -hankkeita.

Lähirehua ja ekoenergiaa 
siiPikarjan tarPeisiin

E teläpohjalaiset siipi-
karjatuottajat hakivat 
syyskuussa uusia ide-

oita satakuntalaisilta kolle-
goiltaan. Opintomatkalla tu-
tustuttiin sekä broileritiloihin 
että alan teollisuuteen ja se oli 
ensimmäinen Lihatilan talous 
-hankkeen puitteissa toteutet-
tu, pelkästään siipikarjaväelle 
suunnattu tilaisuus.

BroiLerituottaj ien omis -

tama satarehu oy Vam-

PuL as sa  on er iko is tu -

n u t  B r o i L e r i n r e h u j e n 

VaLmistamiseen. 

Kolmen tuottajan vuonna 2007 
perustamassa yhtiössä on tällä 
hetkellä 29 osakasta. Tavoit-
teena on ollut saada rehunval-
mistus osaksi tuotantoketjua ja 
laskea rehukustannusta. Kuusi 
henkilöä työllistävä rehuteh-
das valmistui vuonna 2009, 
ja tällä hetkellä valikoimissa 
on seitsemän erilaista rehua. 
Tehdas työllistää kuusi henki-
löä. Vuosituotanto on noin 50 
miljoonaa kiloa ja liikevaihto 
17 miljoonaa euroa.

Biolan Oy jalostaa broilerin 
lantaa luonnonlannoitteiksi ja 

kasvualustoiksi. 
Broilerifarmarit saivat vie-

railulla ihmetellä myös uutta 
pilaripalkkitekniikalla toteu-
tettua pääkonttorirakennusta, 
jonka erikoisuuksiin kuuluu 
muun muassa ruokokatto.

Energiakysymykset nou-
sivat tapetille Jussi Oittisen 
broileritilalla, jossa 225 kilo-
watin tuulivoimalasta saatava 
sähkö kattaa tilan energiatar-
peen. Sastamalassa sijaitseva 
Oittisen Tila Oy käsittää 120 
000 broilerin kasvattamon ja 
125 ha peltoa. Suunnitteilla 
on lisäksi uusi 60 000 broile-
rin halli. Tilan lämpökeskus 
tuottaa hakkeesta ja pelletistä 
vuosittain 1 500 MWh läm-
pöä kasvattamoihin ja viljan 
kuivaukseen. 

Toinen tilakohteista oli Huit-
tisissa sijaitseva 130 peltoheh-
taarin Jarttu Oy. Tilalla on 150 
000 broilerin kasvattamo ja 
lisäksi rakenteilla uusi 60 000 
linnun halli. Siipikarjatuotan-
non lisäksi tilalla harjoitetaan 
mittavaa maansiirtourakointia 
sekä pienimuotoista kanala-
laitteiden maahantuontia. 

häVikit kuriin ja 
LaadunVaihteLu haLLintaan

P roAgria yhteistyö-
kumppaneineen tutki 
kahdentoista tilan nur-

mia, rehunkorjuuta ja säilöre-
huja kolmen vuoden ajan. Nyt 
paljastamme tulokset: Millai-
sia satoja ja millä hinnalla, 
kuinka säilöntä onnistui, 
paljonko siiloon mahtuikaan 
rehua, miten hävikki näkyy 
ruokintakustannuksissa…

n u r m i a r t t u r i - h a n k k e e n 

Päätösseminaari järjeste -

tään to 5.12.2013 kLo 10–15 

se inäjoeLLa eL inke inota -

Lon suuressa saLissa. 

Ohjelmaan sisältyy alustuk-
set säilörehun hävikeistä 
pellolta ruokintaan saakka. 
Tilaisuudessa ovat hankkeen 
rahoittajatahoista mukana 

myös Valio Oy, Osuuskun-
ta Maitosuomi, A-Tuottajat,  
Kemira sekä ProAgria Keskus-
ten Liitto.

Tilaisuus on maksuton. 
Aloitamme kahvilla klo 9.30 
Elinkeinotalon Trahteerissa. 
Tarjoilun vuoksi ilmoittaudu 
2.12. mennessä Tuula Perä-
lälle p. 06 416 3400, 040 706 
3386, koulutus.ep@proagria.fi 
tai internetissä www.proagria.
fi/ep > Tapahtumat. 

Lisätietoja: Hankevetäjä 
Sari Vallinhovi p. 0400 
764 217, sari.vallinhovi@
proagria.fi

Tervetuloa kuulemaan 
painavaa asiaa nurmista 
ja säilörehusta!

12.–13.11.2013 Laatusopimuskoulutus, Kurikka 
Hinta 30 e/hlö + alv, hankealueen ulkopuolisille 
60 e/hlö + alv.
Lisätietoja: Merja Ilomäki 040 570 7900.

14.11.2013 Robottitilojen utareterveys 
-pienryhmä (1-tapaaminen), Teuva
Hinta 30 e/hlö + alv, hankealueen ulkopuolisille 
60 e/hlö + alv. 
Lisätietoja: Merja Ilomäki 040 570 7900.

19.11.2013 Laadunhallinnan haasteet parsinave-
tassa ut-pienryhmä (1-tapaaminen), Jalasjärvi
Hinta 30 e/hlö + alv, hankealueen ulkopuolisille 
60 e/hlö + alv.
Lisätietoja: Merja Ilomäki 040 570 7900.

20.11.2013 Henkilöjohtaminen maatilalla, Seinäjoki 
Katso koulutuksesta tarkemmin Lihatilan talous -hankkeen alta.

21.11.2013 Laadunhallinnan haasteet pihatossa 
ut-pienryhmä (1-tapaaminen), Jalasjärvi
Hinta 30 e/hlö + alv, hankealueen ulkopuolisille 
60 e/hlö + alv.
Lisätietoja: Merja Ilomäki 040 570 7900.

21.11.2013 Kustannusedun tavoittelu ja resurssien 
taloudellinen kohdentaminen, Kauhajoki
Tilaisuus on maksuton.
Lisätietoja: Juhani Torkko 0400 589 569.

22.11.2013 MaitoTsemppi-päivä, Kauhajoki
Tilaisuus on maksuton.
Lisätietoja: Jarmo Lämpsä 040 126 3481. 

26.11.2013 Tavoitteena täydellinen ”tunnutus”, 
Seinäjoki
Hinta 30 e/hlö + alv, hankealueen ulkopuolisille 
60 e/hlö + alv.
Lisätietoja: Anne Anttila 043 825 0522.

29.11.2013 Maatilasta osakeyhtiö, Seinäjoki
Katso koulutuksesta tarkemmin Lihatilan talous -hankkeen alta.

Työajankäyttö porsitusosastolla
11.11.2013 Seinäjoki
14.11.2013 Kauhajoki
Kohderyhmä: porsastuottajat.
Koulutuksen hinta 70 e/hlö + alv, hankealueen 
ulkopuolisille 90 e/hlö + alv. Hintaan sisältyy 
tutustumiskäynti sikatilalla + suojavarusteet. 
Lisätietoja: Johanna Sippola 0400 264 448.

14.11.2013 Naudanlihantuottajien opintomatka 
Helsinkiin ja eduskuntaan
Tapaamme mm. maatalousministerin ja kansan-
edustajia, mahdollisesti ministeriön edustajia.
Opintomatkan hinta 30 e/hlö + alv, hankealueen 
ulkopuolisille 60 e/hlö + alv.
Lisätietoja: Marjut Viitasalo 040 353 0227 ja 
Urpu Tanner-Koopmans 040 184 8166.

20.11.2013 Henkilöjohtaminen maatilalla, Seinäjoki 
Kohderyhmä: naudan-, sian- ja siipikarjanlihantuot-
tajat, maidontuottajat.
Koulutuspäivän hinta 30 e/hlö + alv, hankealueen 
ulkopuolisille 50 e/hlö + alv. 
Lisätietoja: Marjut Viitasalo 040 353 0227.
Koulutus järjestetään yhdessä MaitoPisnes-hankkeen kanssa.

29.11.2013 Maatilasta osakeyhtiö, Seinäjoki
Kohderyhmä: naudan-, sian- ja siipikarjanlihantuot-
tajat, maidontuottajat.
Koulutuspäivän hinta 30 e/hlö + alv, hankealueen 
ulkopuolisille 50 e/hlö + alv.
Lisätietoja: Olavi Kuja-Lipasti 040 127 2420 ja 
Juhani Torkko 0400 589 569.
Koulutus järjestetään yhdessä MaitoPisnes-hankkeen kanssa.

maaseuturahasto

Tervetuloa
kouluttautumaan!

Lihatilan talous -hanke

MaitoPisnes-hanke

HANKEKOULUTUS-
KALENTERI

13.11.2013 Elinvoimainen hevosyritys, Seinäjoki 
Koulutus on maksuton.
Lisätietoja: Nanne Korpivaara 040 161 2552.

21.11.2013 Tammani saa varsan, Seinäjoki 
- Tiineen tamman ja kasvavan varsan ruokinta, 
varsan vieroitus ja rekisteröinti.
Koulutuksen hinta 10 e, käteismaksu, sis. kahvi-
tarjoilun.
Lisätietoja: Nanne Korpivaara 040 161 2552.

26.11.2013 Teemana hevoskuljetukset, Ilmajoki 
Koulutuksen hinta 10 e, käteismaksu, sis. kahvi-
tarjoilun.
Lisätietoja: Nanne Korpivaara 040 161 2552.

5.12.2013 NurmiArtturi-hankkeen 
päätösseminaari, Seinäjoki
Tilaisuus on maksuton.
Lisätietoja: Sari Vallinhovi 0400 764 217.

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

Hevoosella vaan -hanke

NurmiArtturi-hanke

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

Hankkeessa tulossa myös mm.: 
l Omat koneet, yhteiskoneet vai urakoitsija 
     – mikä kannattaa?
Kohderyhmä: naudan-, sian- ja siipikarjanlihantuottajat.

l Lihantuottajan julkisuuskuva 
     – seminaari Seinäjoella
Kohderyhmä: naudan-, sian- ja siipikarjanlihantuottajat.
Lisätietoja: Maija Yliaho 040 529 0832.

l Opintomatka Belgiaan ja Ranskaan 
     30.3.–4.4.2014
Katso lisää viereiseltä sivulta, tai www.proagria.fi/ep 
> Tapahtumat

 

2.12.2013 Viljaa kotieläintiloille eri menetelmin, 
Seinäjoki
Lisätietoja: Erkki Vihonen 040 678 7689.

11.12.2013 Luomuna tuottaminen (liha, märehti-
jät), Seinäjoki
Lisätietoja: Ulla Maija Leskinen 040 504 5591.

12.12.2013 Luomuna tuottaminen (yksimahaiset), 
Seinäjoki
Lisätietoja: Ulla Maija Leskinen 040 504 5591.

13.12.2013 Luomuna tuottaminen (maito), 
Seinäjoki
Lisätietoja: Ulla Maija Leskinen 040 504 5591.

30.3.–4.4.2014 Opintomatka Belgiaan ja Ranskaan
Katso lisää viereiseltä sivulta, tai www.proagria.fi/ep 
> Tapahtumat

Hankkeessa tulossa myös mm.: 
Vuoden 2014 alussa:

l Mitä tarkoittaa alhainen jalostus? Seinäjoki
Lisätietoja: Ulla Maija Leskinen 040 504 5591.

l Siementuotanto luomussa
Lisätietoja: Erkki Vihonen 040 678 7689.

19.11.2013 Siemen- ja lajikevalinta 
viljantuotannossa, Seinäjoki
Miltä viljamarkkinoilla näyttää nyt ja tulevaisuudessa.
Kannattaako viljansiemeneen panostaa. Onko sertifioitu 
siemen omaa parempaa. Miksi kannattaa hankkia 
uusia lajikkeita. Siementuottajan arki.
Tilaisuus on maksuton. 
Lisätietoja: Asko Lahtela 043 825 2412.
Tilaisuus järjestetään yhdessä MTK:n siemenalan kehittämis-
hankkeen kanssa.

Hankkeessa tulossa myös mm.: 
Marras-joulukuussa 2013:
Täydentävät ehdot. Mihin olen sitoutunut? 
Tarkastaja tulossa, miten valmistaudun?
Tilaisuudet järjestetään seuraavilla paikkakunnilla: 
Kauhajoki, Seinäjoki, Ylihärmä.
Tilaisuuksissa käydään läpi täydentävät ehdot, niiden 
tavoitteet, tilavalvonta sekä siihen valmistautuminen. 
Tilaisuudet ovat maksuttomia. Katso tarkemmat ohjel-
mat lähempänä: www.proagria.fi/ep > Tapahtumat
Lisätietoja: Asko Lahtela 043 825 2412.

Lisää Luomua -hanke

Kasvi-hanke
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EdustaJiston VaaLit 2013

Seutukunta/jäsenalue:
kyröNmAA 
Kunnat: Isokyrö, Laihia, Vähäkyrö/Vaasa  

Valitaan 3 edustajiston jäsentä + 3 henkilökohtaista varajäsentä  

Kyrönmaan ehdokaslistat, ehdokkaat ja ehdokkaiden vaalinumerot  

Lista A  

2. Hakala Anne  maatalousyrittäjä            Vähäkyrö/Vaasa
3. Hyppönen Päivi  maatilayrittäjä/emäntä   Isokyrö
4. Ikola Timo  maaseutuyrittäjä             Isokyrö
   
Lista B  

5. Kankaanpää Juha  maanviljelijä, agrologi AMK, Laihia
6. Kuusisto Mika  maanviljelijä  Laihia

kAuHAVA 
Valitaan 5 edustajiston jäsentä + 5 henkilökohtaista varajäsentä 
Kauhavan ehdokaslistat, ehdokkaat ja ehdokkaiden vaalinumerot  

Lista A
  
7. Erkkilä Leena  emäntä   Kauhava
8. Hautamäki Jarmo  maanviljelijä  Kauhava
9. Huhtala Jarmo  maanviljelijä  Kauhava
10. Paavola Pekka   maanviljelijä  Kauhava
   
Lista B
  
11. Hietamäki Jarmo aluejohtaja/maanviljelijä  Kauhava
12. Lammi Ville   maatalousyrittäjä  Kauhava
13. Lehtimäki Eija  maanviljelijä  Kauhava

SuuPoHJA
 
Kunnat: Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kristiinankaupunki, Teuva 
 
Valitaan 7 edustajiston jäsentä + 7 henkilökohtaista varajäsentä  
Suupohjan ehdokaslistat, ehdokkaat ja ehdokkaiden vaalinumerot  

Lista A  

53. Junttila Jukka  maanviljelijä  Isojoki
54. Luoma Seppo  maanviljelijä  Karijoki
55. Länsimäki Antti  perunanviljelijä  Karijoki
56. Mattila Milla  agrologi AMK  Kristiinankaupunki
57. Pitkäranta Ulriikka maatalousyrittäjä  Isojoki
   
Lista B  

58. Haapakangas Markku maanviljelijä   Kauhajoki
59. Hakamaa Asko  maanviljelijä   Kauhajoki
60. Hautala Pekka  maanviljelijä   Kauhajoki
61. Keski-Vakkuri Timo maanviljelijä   Kauhajoki
62. Koskela Päivi  emäntä/maatalousyrittäjä  Kauhajoki
63. Koskimäki Juha  maanviljelijä   Kauhajoki
64. Kujanpää Tuomas maanviljelijä   Kauhajoki
65. Latomäki Markku  maanviljelijä   Kauhajoki
66. Niemi-Aro Tuula  emäntä    Kauhajoki
67. Tervahartiala Sanna emäntä/maidontuottaja  Kauhajoki
68. Väljä Marko  maanviljelijä   Kauhajoki
   
Lista C  

69. Erlands Marjo  mv. emäntä   Teuva
70. Kaleva Seppo  maanviljelijä   Teuva
71. Koski Sauli  maanviljelijä   Teuva
72. Ojala Jussi  maanviljelijä   Teuva
73. Peltoniemi Timo  maanviljelijä   Teuva
74. Rintakomsi Matti  maanviljelijä   Teuva
75. Uusi-Kauppila Mika maanviljelijä   Teuva
76. Uusitalo Harri  maanviljelijä   Teuva

JärVIAluE 
Kunnat: Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Kuortane, Lappajärvi, Soini, Vimpeli, Ähtäri  
Valitaan 9 edustajiston jäsentä + 9 henkilökohtaista varajäsentä  
Järvialueen ehdokaslistat, ehdokkaat ja ehdokkaiden vaalinumerot  
   
Lista A  

77. Järvinen Sami  maanviljelijä   Alavus
78. Mäyry Esa  maanviljelijä   Kuortane
79. Pennala Outi  maanviljelijä   Alavus
80. Petäinen Jaana  lehtori    Ähtäri

SEINäJoEN SEutu 
 
Kunnat: Ilmajoki, Jalasjärvi, Kurikka, Lapua, Seinäjoki   
Valitaan 16 edustajiston jäsentä + 16 henkilökohtaista varajäsentä 
Seinäjoen seudun ehdokaslistat, ehdokkaat ja ehdokkaiden vaalinumerot  
 
Lista A   

20. Hantula Outi  maatalousyrittäjä   Seinäjoki
21. Kankaanpää Tero  maanviljelijä   Seinäjoki
22. Ojaniemi Veli-Jussi maatalousyrittäjä   Seinäjoki
23. Pukkinen Sari  maatalousyrittäjä   Seinäjoki
24. Puska Sami  maatalousyrittäjä   Seinäjoki
25. Rajala Seppo  maanviljelijä   Seinäjoki
26. Rajamäki Hannu  maatalousyrittäjä   Seinäjoki
27. Ylinen Hannu  maanviljelijä   Seinäjoki
    
Lista B   

28. Hautala Katri  emäntä    Lapua 
29. Hirvelä Sari  perhepäivähoitaja  Lapua 
30. Isoluoma Matti  maatalousyrittäjä   Lapua 
31. Muilu Anssi  maanviljelijä   Lapua 
32. Ulvinen Ilpo  maanviljelijä   Lapua 
    
Lista C   

33. Halkosaari Tuomo maanviljelijä   Ilmajoki 
34. Heikkilä Marko  maatalousyrittäjä   Ilmajoki 
35. Mäki Irma  emäntä, agrologi   Ilmajoki 
36. Nikkola Juha  maatalousyrittäjä   Ilmajoki 
37. Noppa Maarit  maidontuottaja, maanviljelijä Ilmajoki 
38. Ojala Anne  maatalousyrittäjä   Ilmajoki 

39. Sihto Olli  maanviljelijä   Ilmajoki 
40. Yli-Hannuksela Lauri maanviljelijä, agrologi  Ilmajoki 
    
Lista D   

41. Alajoki Jarmo  maaseutuyrittäjä   Jalasjärvi
42. Huttunen Petri  maanviljelijä   Jalasjärvi
43. Koivisto Heikki  maanviljelijä   Jalasjärvi
44. Kytölä Kai  maatalousyrittäjä   Jalasjärvi
45. Luhtanen Juha  maanviljelijä   Jalasjärvi
46. Marttila Saara  maatalousyrittäjä   Jalasjärvi
47. Pakkala Sirkka  maanviljelijä   Jalasjärvi
48. Vuorela Liisa  maatalousyrittäjä   Jalasjärvi 

Lista E   

49. Kulmala Teemu  maanviljelijä   Kurikka 
50. Markkila Esko  maanviljelijä   Kurikka 
51. Metsäranta Juha  maanviljelijä   Kurikka 
52. Ristiluoma Leena  emäntä /maanviljelijä  Kurikka 

P roAgria Etelä-Pohjanmaa on 
yhdistys. Yhdistys koostuu 
jäsenistä. Jäsenet käyttävät 
korkeinta päätösvaltaa yh-
distyksessä. Koska ProAgria 

Etelä-Pohjanmaa ry on maakunnallinen 
yhdistys ja yksin henkilöjäseniä on yli 
3000, jäseniä on työläs kutsua jäsenkoko-
ukseen yhteen ja samaan tilaan. ProAgria 
Etelä-Pohjanmaa ry:n jäsenten päätösval-
taa käyttää jäsenten valitsema edustajis-
to. Edustajiston valinta on tehty mahdol-
lisimman demokraattiseksi ja helpoksi 
postiäänestyksen avulla.  Kaikille jäsenil-
le tulee postissa vaalimateriaali, jossa on 
äänestyslippu ja ehdokaslistat.  ProAgria 
Etelä-Pohjanmaa, silloinen maaseutukes-
kus, otti postiäänestysvaalin käyttöön 
ensimmäisenä kaikista keskuksista. Nyt 

ollaan matkassa jo neljättä kertaa.  Vaa-
lissa 11–25.11.2013 valitaan edustajisto 
nelivuotiskaudeksi ajalle 2014–2017. 

Vaalien edellytys on, että on ehdok-
kaita. Kiitokset kaikille ehdokkaille ja 
ehdokaslistojen asiamiehille, että meil-
lä on taas saatu aikaan runsas ja kattava 
ehdokasasettelu.

Sitten ei muuta kun äänestämään! Ää-
nestysintoa vauhdittavat myös ajan hen-
keen istuvat arvontapalkinnot äänestänei-
den kesken: tabletti-tietokone, askelmitta-
reita ja Askeleen edellä 150 vuotta -histo-
riakirjoja. 

Kiitokset ehdokkaille — vaali voi alkaa!

Koulutuspaketti 80 €/pariskunta. Majoitus 57 €/hlö.  
(sisältää: yöpymisen 2 hengen huoneessa, aamiaisen, vapaan kylpylän  
ja kuntosalin käytön sekä sisäänpääsyn ravintola-tansseihin) 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: ookko.kunnos@sedu.fi,  
Elina Sepponen puh. 040 868 0791  Ookko kunnos? II –hanke

OHJELMA LA 30.11. 
7.00    Aamiainen 
9.00    Vesivoimistelu altaalla 
10.15  Harjoituksia vuorovaikutuksesta:  
            teatteri-ilmaisun ohjaaja Katja Kujala 
11.45  Huoneiden luovutus 
12.00  Lounasbuffet (omakustanteinen)  
13.00  Sukupuolten erot vuorovaikutuksessa
               teatteri-ilmaisun ohjaaja Katja Kujala 
14.30  Palautteet ja kotiin virkeänä

PARISUHDE 
tyhy-päivät 
Lappajärven Kivitipussa 29. -30.11.2013

OHJELMA PE 29.11. 
10.00  Tulokahvi ja lyhyt info päivien sisällöstä 
10.30  Luento ”Potkua parisuhteeseen”: 
            perhe- ja seksuaaliterapeutti Anne Mäki 
12.00  Lounasbuffet (omakustanteinen) 
13.15  ”Ryhtiä selälle”  harjoitus koko keholle 
14.30  Majoittuminen 
15.00  Yllätysohjelmaa ohjaajan johdolla 
17.00  ”Kädet jalkoihin” parihemmottelua  
              jalkakylvyn ja hieronnan kera 
18.00  Saunat ja uinti 
21.00  Ravintolatanssit : Varjokuva

Virkistävää  
yhdessäoloa, 
elämyksiä, 
huumoria ja  
piristystä 
parisuhteeseen. 
Hyvääkin 
parisuhdetta 
voi parantaa!
Luentoja, 
harjoituksia ja 
liikuntaa 
parin kanssa, 
sekä muuta 
mukavaa 
ohjelmaa. 

Lista C  

14. Hakomäki Juha  maanviljelijä    Kauhava
15. Knuuttila Tuula  emäntä    Kauhava
16. Näsi Raimo  maanviljelijä/yrittäjä  Kauhava
17. Penttala Marjo  emäntä    Kauhava
   
Lista D  

18. Pellinen Esko  maanviljelijä   Kauhava
19. Rantala Suvi  agrologi    Kauhava

81. Teikari Arja  maanviljelijä  Kuortane
82. Vuoriluoma Ari  maanviljelijä  Alavus
   
Lista B  

83. Ahde Liisa  emäntä   Lappajärvi
84. Anttikoski Tuomas maatalousyrittäjä  Evijärvi
85. Huitikka-Oravasaari Eila luomumaidontuottaja Soini
86. Kantola Juha  maatalousyrittäjä  Soini
87. Kyrönlahti Maija  maidontuottaja  Vimpeli
88. Leikkari Pasi  maidontuottaja, agrologi Alajärvi
89. Pajala Ville  naudanlihatuottaja Alajärvi
90. Saarinen Johanna  maidontuottaja  Soini
91. Sillanpää Markku maatalousyrittäjä  Alajärvi
92. Sironen Matti A  maatalousyrittäjä  Evijärvi
   

Seinäjoen seutu

OMAN YRITYKSEN
PERUSTAMINEN
-TEEMAPÄIVÄ

LA 23.11.2013 SEINÄJOKI
Paikkana on Koulutuskeskus SEDU:n auditorio, 

Kirkkokatu 10
Päivän aikana (klo 9-16.30) käydään läpi tärkeimmät asiat, jot-
ka aloittavan yrittäjän on hyvä tietää yritystä perustaessaan. 
Saat tietoa mm. liikeideasta, yritysmuodoista, yrityksen talo-
udesta ja rahoituslähteistä, markkinoinnista, toiminnan aloit-
tamiseen liittyvistä velvoitteista sekä erilaisista perustamiseen 
liittyvistä tietolähteistä.
TILAISUUS ON MAKSUTON!
Tilaisuuden järjestävät Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja 
TE-toimisto sekä yhteistyössä 

Ilmoittautumiset: 
ma 18.11.2013 mennessä
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
puh 050 3967 610 (Keto) tai 050 3967 608 (Jääskä) tai
www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa -> tapahtumat ja koulutukset 

on äänestyksen aika!
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Ensi kesänä Suutalan Mansikkatalon pellolta poimitaan ensimmäiset luomumansikat. Karoliina ja Pauli Suuta-
lan tuore marjayritys kuoriutui maailmaan marja-asiantuntija Arja Raatikaisen ja ProAgrian MarjaTsemppi-
hankkeen siipien suojissa.

marJatsEmPistä EVäät 
Luomumansikan tuotantoon
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Vertaistukea ja 
uusia käytäntöjä

töYS ä n S u u ta L a n kYL ä S S ä k a S Va a Lu O m u m a n S i k k a a nY t R e i Lu n H e H ta a R i n a L a L L a. Mahdolliseen viljelyn laajentamiseen Karoliina ja Pauli Suutala 
suhtautuvat rauhallisen realistisesti. Viljelyn laajuutta joudutaan arvioimaan toisaalta markkinoiden, toisaalta omien resurssien riittävyyden kautta. On mentä-
vä askel kerrallaan, ja markkinointi pitää rakentaa samassa tahdissa. Kuvassa keskellä tytär Siina.

L uomutuotanto oli 
Suutaloille luon-
nollinen valinta, 
sillä Pauli on vil-
jellyt kotitilansa 

peltoja luomuna jo vuosia ja 
toisaalta luomumarjoille tun-
tui myös olevan tilausta. 
– Riskejä luomuviljelyssä to-
ki on tavanomaista tuotantoa 
enemmän, mutta oikeilla vilje-
lymenetelmillä niitä pyritään 
hallitsemaan, hän valottaa.

mansikkaViLjeLmä Perus -

tettiin ostoPeLLoLLe,

erilliseksi tilaksi Karoliinan 
nimiin. Pauli huomauttaa, 

että mansikkabisneksen langat 
ovat tiukasti Karoliinan käsis-
sä. Hän itse toimii tarvittaessa 
renkinä ja teknisenä tukena. 
Peltoja on nyt viljelty luo-
muna kaksi kautta, joten ensi 
kesänä mansikkasato voidaan 
markkinoida luomuna. Reilun 
hehtaarin alalla kasvaa suoma-
laisten suosimaa Polkaa sekä 
varhain kypsyvää Rumbaa.
karoLi ina ja PauLi  käy-

Vät kumPikin PäiVätöissä 

tiLan uLkoPuoLeLLa , joten 
omaa työpanosta ei ole käyt-
tää määräänsä enempää. Siksi 
ulkopuolista työvoimaa tar-
vittiin kesällä paljon, ja myös 

tekniikka on otettu avuksi. 
Mansikanistutuskone hankit-
tiin osin juuri ajankäytöllisistä 
syistä.
– Sillä saadaan taimet nopeas-
ti ja tehokkaasti maahan. Jos 
on apuväkeä ja aikaa askaroi-
da, onnistuuhan se käsinkin, 
mutta nyt meillä ei ole nyt 
mahdollisuutta organisoida 
sellaista, Pauli valottaa.

Mutta kaikkea tätä tuskin 
olisi tapahtunut ilman ProAg-
rian MarjaTsemppi-hanketta ja 
sen vetäjää, marja-asiantuntija 
Arja Raatikaista.

Ajatus marjanviljelystä oli 
itänyt Suutaloiden mielessä jo 

jonkin aikaa, mutta asiat saivat 
vauhtia vasta, kun he kuulivat 
MarjaTsempistä. Osallistumis-
ta heidän ei tarvinnut kauan 
harkita.
– Tuskin olisimme uskalta-
neet lähteä kokeilemaan il-
man hankkeen ja Arjan tukea. 
Hankkeen kautta on saatu 
hyvät perustiedot, joiden an-
siosta on vältetty monta kom-
pastuskiveä, Suutalat toteavat.

Paulin mielestä on hieno 
asia, että maakunnassa on 
käytettävissä marja-alan asi-
antuntemusta aivan valtakun-
nantason huipulta. Hän näkee, 
että alueen marjanviljelijöillä 

on ollut erinomainen tilaisuus 
verkostoitua ja täydentää osaa-
mistaan hankkeen laajan kou-
lutustarjonnan sekä tila- ja tut-
kimuslaitosvierailujen kautta.

– Hanke on ollut mielettö-
män laaja paketti ja hyvin ve-
detty, hän summaa.

Suutalat kiittelevät myös 
sitä, että paljon koulutusta on 
järjestetty iltatilaisuuksina, 
joihin päivätyössä käyväkin 
ehtii osallistua. Hankkeen tar-
joamasta pienryhmätoimin-
nasta luomutilojen sekä aloit-
tavien marjatilojen ryhmät 
ovat palvelleet Suutaloiden 
tarpeita parhaiten.

aLku inVestoint ina man-

s ikkatiLan Perustaminen 

on suuri satsaus. Pakettiin 
kuuluu maan peruskunnostus, 
kalkitus ja hivenaineet, taimet, 
muovit sekä kastelujärjestel-
mä. Pelkästään taimet heh-
taarille maksavat noin 7000 
euroa. Pauli Suutalan mieles-
tä investoinnin kannattavuus 
ja taloudelliset realiteetit on 
syytä selvittää huolella jo pe-
rustamisvaiheessa. ProAgrian 
talousagrologi Mika Mäenpää 
tekikin tilalle Likvin yhdessä 
Arja Raatikaisen kanssa. Jos 
laskelmat olisivat näyttäneet 
huonolta, Suutalat eivät olisi 
koko leikkiin ryhtyneetkään.  

– Tämä on selkeästi pitkän 
tähtäimen hommaa, jossa ei 
ole mahdollisuutta pikavoit-
toihin. Mutta toivotaan, että 
pitkäjänteisellä työllä on kan-
nattavan toiminnan mahdolli-
suus ja voidaan saada palkka 
omalle työlle, Pauli toteaa.

marjatsemPin myötä suu-

taLo i L L e  on  k irk as t u -

nut myös markkinoinnin 

tärkeys.

– Mansikanviljely on ala, joka 
nousee tai kaatuu markkinoin-
tiin, Pauli kiteyttää.

– Arja painotti alusta asti, 
että markkinointi on kompas-
tuskivi ja siihen pitää satsata 
paljon.

Meille sanottiin, että kaikki 
mansikat pitää olla myytynä, 
ennen kuin laitatte taimiakaan 
maahan. Mutta rohkea täytyy 
olla, kun menee kauppaamaan 
satoa, jota ei vielä ole olemas-
sakaan, Karoliina pohtii.
Henkisesti haasteellisinta 
viljelyn aloittamisessa onkin 
ollut epävarmuus: Koska sato 
kypsyy, kuinka sen saa kau-
paksi ja pystyykö toimitta-
maan sen, minkä on luvannut.

Viime kesä, Suutaloiden en-
simmäinen mansikkakesä, oli 
haasteellinen ja työntäyteinen, 

mutta kokonaisuudessaan 
myönteinen kokemus. Mark-
kinointi tuotti tulosta, ja kaik-
ki marjat menivät kaupaksi. 
Juttu paikallislehdessä toi 
tunnettuutta, ja poimijoita 
puolestaan löytyi kiitettävästi 
paikallisista 4H-kerholaista ja 
sukulaisnuorista. Mansikoita 
myytiin toripaikalla Tuuris-
sa, Siltalan edessä, ja myös 
paikallinen K-kauppias otti 
mielellään lähimansikoita 
valikoimiinsa. Tulevan kesän 
markkinointia tukemaan val-
mistellaan nettisivuja.

Luomumansik an tuotan-

non suurimPana haastee -

na suutaLat PitäVät kas -

Vitautien ja tuhoLaisten 

torjuntaa. Tyypillisiä vitsa-
uksia ovat harmaahome, här-
mä sekä hillanälvikäs.

–Luomussa tuholaisten tor-
junta vaatii paljon ennakointia 
ja tarkkailua, kuten IP-viljelys-
säkin, Karoliina huomauttaa.

Luomussa on sallittu bio-
ruiskute, joka sisältää luon-
non pyretriiniä. Muutamilla 
tiloilla on kokeiltu myös tu-
holaisimuria hillanälvikkään 
torjuntaan, Pauli tietää. Peto-
punkkeja Suutalat levittivät 
kesällä viljelmälleen varotoi-
menpiteenä mansikkapunkkia 
vastaan. Viljelytekniset keinot 
kuten korkeat, hyvin tuulettu-
vat yksirivipenkit hillitsevät 
osaltaan harmaahometta. Sen 
torjuntaan voidaan käyttää 
myös biologista kasvinsuoje-
luainetta, jonka levityksessä 
hyödynnetään mehiläisiä.

– Luonnon armoilla tässä 
ollaan kuten muussakin vil-
jelyssä, eikä kaikkia riskejä 
pysty välttämään hyvälläkään 
osaamisella. Tässä on riskinsä, 
mutta on myös onnistumisen 
mahdollisuus, Pauli Suutala 
toteaa. 

t i i n a kO Lu n S a R k a

marjatsemPPi faktaa:

• marjatilayrittäjien koulutushanke 1.5.2011 — 31.12.2013
• alueet: Satakunta, Pirkanmaa, Etelä- ja Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa
• vastuutahot: ProAgria Etelä-Pohjanmaa (marja-asiantuntija Arja Raatikainen)
     ja ProAgria Länsi-Suomi (puutarhaneuvoja Elli Ruutiainen)
• 8 pienryhmää, tilavalmennusta ja yleistä alan koulutusta
• yli sata koulutustapahtumaa
• 5 opintoretkeä kotimaan ammattikohteisiin 
• opintomatkat Belgiaan ja Hollantiin sekä Skotlantiin

P äättyvä MarjaT-
s e m p p i - h a n k e 
vetäjineen on 

puhal tanut  puht ia 
marjayrittäjyyteen. 

Kymmenen uutta yrittä-
jää on aloittanut marjantuo-
tannon ja usealla tilalla on 
tehty sukupolvenvaihdos 
tähtäimessä marjantuotan-
to, kertoo marja-asiantuntija 
Arja Raatikainen ProAgria 
Etelä-Pohjanmaasta. Erityi-
sen iloinen hän on siitä, et-
tä hankkeen myötä yrittäjät 
ovat löytäneet toisensa.

– Vertaistuki ja asioiden 
pohtiminen yhdessä on 
tärkeää. Nyt yrittäjillä on 
jatkossakin tuttuja kump-
paneita, jonka kanssa voi 
vaihtaa kuulumisia. 

Yrittäjät ovat myös innos-
tuneet kokeilemaan uusia 

käytäntöjä ja toimintatapoja. 
Tehostetun tihkukastelun ja 
-lannoituksen avulla on saatu 
mansikan satotasoja kohoa-
maan. Kastelun tehostaminen 
voi parhaimmillaan nostaa sa-
totasoa jopa puolella, mutta tä-
mä edellyttää, että kasvusto ja 
pelto ovat kaikin puolin kun-
nossa, Raatikainen valottaa.

Talousjohtamisen pienryh-
mässä on selvitetty mansikan 
toteutuneita tuotantokustan-
nuksia. Tilojen välillä on suu-
ria eroja, ja tärkeintä onkin 
analysoida omaa tilannetta 
vertaamalla sitä toisiin, Raati-
kainen korostaa. 

Myös biologisen torjunnan 
käyttö mansikkapunkin tor-
junnassa on yleistynyt.

– Se on iso askel, sillä tu-
levaisuudessa meillä on 
käytössä entistä vähemmän 

kemiallisia valmisteita ja bio-
logisesta torjunnasta tulee osa 
marjatilojen arkea. Parasta on, 
että biologinen torjunta on 
toiminut hyvin, Raatikainen 
iloitsee.

Jatkojalostajat ovat myös 
kehittäneet uusia marjatuot-
teita, kuten hilloja, hyytelöitä, 
kastikkeita, glögejä, mehuja, 
marmeladeja, jäätelöitä ja jopa 
marjapohjainen energiajuoma-
kin on saatettu markkinoille.  
Yksi yrittäjä on ratkonut me-
hun tuotantoprosessin ongel-
mia ja toinen on oppinut laske-
maan tuotteiden energiasisäl-
töjä pakkausmerkintöjä varten. 
Tilamyyntiin erikoistuneet 
ovat kehittäneet markkinoin-
tiaan, ja parantunut näkyvyys 
on lisännyt asiakasmääriä. 

t i i n a kO Lu n S a R k a

m a n S i k k a P e L LO L L a O n k äY tö S S ä S e k ä t i H k u k a S t e Lu 

e t tä Pä ä Ltä S a d e t u S, jota käytetään istutuksen jälkeen ja 
tarvittaessa hallan torjuntaan. Lajikkeina ovat makea ja suo-
sittu Polka sekä aikainen ja kiinteä Rumba.

m a R j a - a S i a n t u n t i j a a R j a R a at i k a i n e n luotsasi retkeläisiä MarjaTsempin 
opintomatkalla Skotlannissa.
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sikatiLaLLa katsE rEhukustannuksiin
Tänä syksynä voi siantuottaja katsoa hieman luottavaisemmin 
tulevaisuuteen. Viljan laatu ja satotasot ovat hyviä koko maassa, 
ja viljan hinnan lasku on tuonut myös rehujen hintoihin hienoista 
laskua. Oman viljan tuotantokustannuksia on saatu alenemaan 
etenkin kuivauskustannusten laskun johdosta.

k u n S i kO j e n R u O k i n n a n S u u n n i t t e Lu j a t i L a n V i L j e LYS u u n n i t t e Lu  nivotaan yhteen asiantuntijan avustuksella, voidaan pellolla tuottaa sitä, 
mitä sikalassa tarvitaan.

k u V i O 1. Ohran valkuaispitoisuuden vaikutus rehuseoksen hin-
taan.

kuViO 2. Rehuseoksen hinta €/100 ry

V ilja muodostaa 
noin 80 % sian 
rehuseoksesta, 
mutta vain osa 
va lkua i se s t a , 

kivennäisistä ja vitamiineis-
ta tulee viljasta. Viljan koos-
tumusta täydennetään joko 
valkuaisrehuilla sekä kiven-
näisillä ja vitamiineilla, pre-
mixillä tai tiivisteellä. Mitä 
alhaisempi viljan valkuais-
pitoisuus on, sitä enemmän 
joudutaan käyttämään tii-
vistettä tai valkuaisrehuja ja 
rehuseoksen hinta nousee 
(Kuvio 1). Lisäksi kaikkein 
alhaisimmilla viljan valkuais-
pitoisuuksilla (alle 10,5 %) ei 
seokseen saada millään täy-
dennysrehulla tarpeeksi val-
kuaista. Viljan valkuaispitoi-
suuden laskiessa 13:sta 10,5 
prosenttiin rehuseoksen hinta 
nousee 5 € tuhatta rehukiloa 
kohti. Tiivisteen (ja viljan) 
hinnan ollessa korkeammalla 

valkuaispitoisuuden vaikutus 
hintaan on suurempi. Esimer-
kiksi keväällä 2013 ero oli 10 
€/1000 rehukiloa.

myös ViLjan satotasoLLa 

on Vaikutusta .  Tuhannen 
lihasian sikalassa satotason 
putoaminen 4500 kilosta 3500 
kiloon /ha aiheuttaa helposti 
ylimääräisen 40 000 euron 
laskun lisäviljan ostoina. Siksi 
sikojen ruokintaan tulisi valita 
valkuaispitoisia viljalajikkeita 
ja varmistaa riittävä sato ja 
valkuaisen saanti sikalaan jo 
viljelysuunnitelmaa tehdessä. 
Tarkentamalla ruokintasuun-
nitelmaa ja suunnittelemalla 
rehuseoksen raaka-ainesisäl-
töä, sikojen ruokintamuotoa 
(Kuvio 2) ja pellon käyttöä 
yhdessä sikojen ruokinnan ja 
kasvinviljelyn asiantuntijan 
kanssa voidaan pelloilla todel-
la tuottaa sitä, mitä sikalassa 
tarvitaan.

Kesäkuussa 2013 emakon 
ja porsaiden rehukustannus 
oli noin 740 € vuodessa ja 
lihasialla ruokintamuodosta 
riippuen 62–72 € vuodessa. 
Lokakuussa keskimääräisten 
rehuseosten hintojen mukaan 
laskettuna vastaava luku li-
hasian osalta oli 53–66 €. 
Tiineen emakon rehukustan-
nus vuodessa on 230–275 €. 
Imettävän emakon ja porsai-
den rehukustannus on keski-
määrin 214–253 € vuodessa, 
ja välikasvatusrehut maksavat 
porsasta kohti yhteensä 9¬–11 
€. Emakon ja porsaiden (tuo-
tos 24 porsasta/vuosi) yhteen 
laskettu rehukustannus (sisäl-
täen välikasvatuksen) on 726 
€/emakko/vuosi eli rehukus-
tannus emakkoa kohti on las-
kenut noin 20 €. 

P R Oag R i a

OVR = Ovr-vilja-ovr-tiiviste, Tiiviste = vilja-tiiviste, Puolitiiviste = 
vilja-puolitiiviste, Komponentti = premix-vilja-härkäpapu-rypsipu-
riste, Soijapremix = premix-soija-vilja. Viljana ohra, vehnä ja kaura.

S ikatilat ovat olleet talo-
udellisessa ahdingossa 
jo usean vuoden ajan. 

Haasteet maksuvalmiudessa 
ja kannattavuudessa ovat joh-
tuneet korkeista viljan sekä 
teollisten rehujen hinnoista ja 
alhaisesta lihan sekä porsaan 
tuottajahinnasta suhteessa 
tuotantokustannuksiin. 

Ostoviljan hinnan laskun se-
kä vähäisen teollisten rehujen 
hinnan laskun seurauksena 
sikatilojen näkymät näyttävät 
nyt paremmilta kuin hetkeen. 
Lihateollisuus on laskenut 
syksyn aikana niin porsaan 
kuin lihan hintaa. Hintasuhde 
ei kuitenkaan saa tästä enää 
huonontua, sillä muutoin ol-
laan samassa taloudellisessa 
tilanteessa kuin aiemminkin.

Keskimääräisellä tehok-
kuudella ja yksikkökoolla 
toimivan lihasikalan kate on 
parantunut esimerkiksi tämän 
vuoden kevättalven tilantees-
ta noin 5 eurolla lihasikaa 
kohden. Kun huomioidaan 

taloudellinen tulos 
parantunut hieman

työ- ja pääomakustannukset, 
on lopullinen tulos lihasikaa 
kohden noin 0 euroa eli tuo-
toilla katetaan tuotantokus-
tannukset. Tarkastelussa ei 
ole huomioitu mahdollista 
viitemäärätukea, jota ei enää 
uudempiin investoituihin li-
hasikapaikkoihin ole mahdol-
lista saada. Rehun ja porsaan 
hinnan laskun seurauksena 
lihasian tuotantokustannus 
on alentunut noin 20 snt/kg. 
Nykyisellä hintasuhteella on 
mahdollisuus tehdä hyvä ta-
loudellinen tulos, mutta se 
edellyttää tuotannon tehok-
kuutta. Sikojen päiväkas-
vun on oltava tasolla 950 g/
pv. Se mahdollistaa hyvän 
kiertonopeuden ja parantaa 
rehuhyötysuhdetta. 

Porsastuotannossa rehujen 
hintojen lasku tuo hieman pa-
rannusta taloudelliseen tilan-
teeseen. Porsaan tuotantokus-
tannus on alentunut noin 1,5 
euroa porsasta kohden, mutta 
on pääsääntöisesti suurempi 

kuin porsaasta saatava hinta. 
Ilman tukia toimittaessa kes-
kimääräisellä tehokkuuden 
tasolla porsastuotanto on edel-
leen haasteellista. Porsastuo-
tannossa tehokkuus varmistaa 
taloudellisen menestymisen. 
Kun vieroitettujen porsaiden 
lukumäärä ylittää 26, saadaan 
tuotantokustannukset katettua 
ja voittoa alkaa kertyä. 

Lisätietoa sikojen 
ruokinnasta:
Johanna Sippola ProAgria 
Etelä-Pohjanmaa 
p. 0400 264 448
Sini Perttilä ProAgria Liha 
Osaamiskeskus 
p. 040 167 9270

Lisätietoa sikatilojen 
taloudesta:
Ari Nopanen ProAgria Liha 
Osaamiskeskus 
p. 0400 432582
sähköposti: etunimi.
sukunimi@proagria.fi

Pohjanmaan Rehujauhatus Oy
Ojantie 7, 85140 Tynkä

Tilasekoituksen  
edullinen ja vaivaton ratkaisu!

KALAJOKI

KOLPPI

Teemme räätälöidyn tilaseoksen Suomen 
Rehun laadukkaiden ja rahtimylläykseen 
suunniteltujen rehujakeiden pohjalta. 
Lopputuloksena on juuri omalle tilallesi 
sopiva rehu. Tarjontamme sisältää myös 
luomutuotantoon soveltuvat rehuseokset.

Pohjanmaan Rehujauhatus Oy  
ja Suomen Rehu jalostavat  
viljasi tilakohtaiseksi rehuksi.

Soita meille  
puh. 041 444 9374 tai  
på svenska 041 444 9375. 
Kerromme mielellämme 
tuotteistamme lisää! 

  

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

hp@halsua.fi       
www.hietalahtijapojat.fi 

UUSI ESITYS!

Ihan
Tuuliajolla
SUOMIROCK-MUSIKaalI

ENSI-IlTa 15.1.2014

Yö – juice leskinen – eppu normaali – Hassisen kone

Musiikkiteatteri Palatsi Hämeenkatu 30,33200 Tampere, Myynti 0600 550 108, myynti@palatsiteatteri.fi, 
ryhmämyynti: ryhmamyynti@palatsiteatteri.fi p. 0600 550 109, Puhelut (1,96/min+pvm) PalaTSITEaTTERI.fI
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tradenomi kaija autio palvelee ProAgria Tilipalveluiden asiakkaita Kauhavan palvelupisteessä.

Proagrian tilipalvelut yrityksen talouspäällikkönä

t
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P roAgria Tilipalvelut 
-kokonaisuuden avul-
la yritystoiminnan 

aktiivinen kehittäminen on 
mahdollista. ProAgrian asi-
antuntijoilla on talouteen liit-
tyvää erityisosaamista maa-
talouden lisäksi maaseudun 
eri toimialoilla. Tilipalvelun 
tuottamien raporttien kautta 
saa täsmällisen käsityksen 
yritystoiminnan talouden 
tunnusluvuista sekä tuotan-
non kehittämismahdollisuuk-
sista. Ulkoistetun taloushal-
linnon kustannus katetaan 

yrityksen lisääntyvillä tuo-
toilla tai yrittäjän lisääntynee-
nä vapaa-aikana.

Tilipalvelujen palveluko-
konaisuus räätälöidään asi-
akkaan tarpeiden mukaan 
kirjanpito-, asiantuntija- ja 
taloushallintopalveluista. 

– Kauttamme hoituvat kaik-
ki talouteen liittyvät asiat, ku-
ten esimerkiksi työntekijöiden 
palkanlaskenta.  Vaatimukset 
palkkojen maksamiseen liit-
tyvissä asioissa ovat kasva-
neet koko ajan ja työvoiman 
palkkaus tuo mukanaan myös 

muita vaatimuksia.  Palkanlas-
kennan lisäksi viranomaisasi-
at ja työehtosopimusten 
tulkinta tulee olla hallussa.  
Yrittäjälle jää enemmän aikaa 
varsinaisen liiketoiminnan 
pyörittämiseen, kun palkka-
hallinto on ammattilaisten 
hoidossa, kertoo palvelupääl-
likkö Timo Pajula ProAgria 
Etelä-Pohjanmaasta.

Maksuvalmiusongelmien 
välttämiseksi yrittäjän tulisi 
pystyä ennakoimaan tulevai-
suuden tulot ja menot riittä-
vän tarkasti. Erityisesti suuret 

maatalouden ostot voivat ra-
sittaa yrityksen maksuvalmi-
utta alv-ostojen vuoksi.  Täs-
tä syytä investointivaiheessa 
kannattaa harkita kuukausit-
taiseen arvonlisäveromenette-
lyyn siirtymistä. Sitä on haet-
tava erikseen verotoimistosta 
hyvissä ajoin, sillä siirtyminen 
voi tapahtua vasta hakemuk-
sen tekemistä seuraavan ka-
lenterivuoden alusta lukien.

– Jos aiot investoida vuoden 
2014 aikana, hakemus tulisi 
jättää nyt syksyllä verotoimis-
toon. Kuukausimenettelystä 

ei voi enää vaihtaa takaisin 
vuosimenettelyyn, ellei toi-
minnassa ole tapahtunut olen-
naista muutosta,” muistuttaa 
Pajula. 

Vinkki: Hakemus 
oma-aloitteisten verojen 
ilmoitus- ja maksujaksojen 
muuttamiseksi tehdään 
lomakkeella 4071, joka 
palautetaan osoitteeseen: 
VEROHALLINTO, 
PL 51, 
00052 VERO

maatiLan yhtiöittämisEstä 
VErohyötyJä Ja kustannuksia
Veromuutokset ovat tehneet maatilan yhtiöittämisen entistä houkuttelevammaksi. Verosäästöjen vastapainona 
kannattaa selvittää yhtiöittämisen kustannukset sekä varojen nostomahdollisuus omaan käyttöön.

H allitus on 
p ä ä t t ä n y t 
alentaa osa-
keyhtiöiden 
maksaman 

yhteisöverokannan 20 pro-
senttiin ensi vuoden alusta. 
Yhtiön maksama vero verrat-
tuna maatalouden harjoitta-
jan ansio- ja pääomatulojen 
veroon pienenee entisestään. 

Yhtiöittämisellä saavutet-
tava verohyöty on merkittävä 
etenkin investoineilla, ison 
liikevaihdon tiloilla. Netto-
varallisuuden jäädessä ne-
gatiiviseksi ansiotulon vero 

nousee jopa yli 40 prosenttiin.  
Yhtiöittämisellä saatavat vuo-
sittaiset verosäästöt voivat olla 
kymmeniä tuhansia euroja.

Maatila kannattaa yhtiöittää 
toimintamuodon muutoksella, 
koska näin päästään pienim-
min veroseuraamuksin. Kus-
tannuksitta ei yhtiöittäminen 
silti tapahdu. Isoin kustannus 
syntyy varainsiirtoverosta, jo-
ka on maksettava yhtiöön siir-
rettävästä kiinteästä omaisuu-
desta käyvän arvon mukaan. 
Verohallinto on äskettäin täs-
mentänyt tulkintaansa. 

Maatilan yhtiöittäminen 

on suunniteltava huolella. 
Muutosprosessiin on järkevää 
varata aikaa vähintään vuosi, 
mutta mieluummin vielä tätä-
kin pidempi aika. Riittävä aika 
on tarpeen verosuunnittelun 
toteuttamiseksi.

Toimintamuodon muutok-
sena tapahtuva yhtiöittämi-
nen edellyttää maatalouden 
tulolähteen siirtoa yhtiöön sel-
laisenaan. Yksityisomaisuus, 
asuinrakennus mukaan luki-
en, jätetään yhtiön ulkopuo-
lelle. Metsän yhtiöittämisellä 
ei verohyötyä saavuteta, joten 
se kannattaa jättää yksityiseen 

omistukseen. Verottajan nä-
kemys metsän käsittelystä 
yhtiöittämisessä on viime 
aikoina vaihdellut, joten jo 
tämänkin takia yhtiöittämis-
suunnitelmasta on välttämä-
töntä pyytää ennakkoratkaisua 
verohallinnolta.

Oleellinen kysymys maa-
tilaa yhtiöitettäessä on yksi-
tyistalouteen tarvittava rahan 
määrä. Yksityisotot osakeyh-
tiön kassasta eivät ole mah-
dollisia. Varat on nostettava 
palkkana tai osinkoina, joista 
on maksettava verot. Tämä-
kin on suunniteltava ennen 

yhtiöittämistä, jotta verohyö-
tyjä ei menetettäisi varoja 
nostettaessa.

Kysy asiantuntija-apua maa-
tilan yhtiöittämiseen ProAgri-
asta. Yhtiöittämistä ja usean 
maatilan yhteisen osakeyhtiön 
perustamista käsitellään myös 
ProAgrian Lihatilan talous- ja 
Maitopisnes -hankkeiden tee-
mapäivässä marraskuun lo-
pussa. 

oLaVi kuja -LiPasti

talousagronomi

ruokINNAN oHJAukSEllA 
SuuNtA koHtI PArEmPAA 
tuloStA
ProAgrian Ruokinnan ohjaus -paketit mahdollistavat taloudel-
lisen ja toimivan ruokinnan kaiken kokoisissa karjoissa. Palve-
lukokonaisuudet Kasvu, Tuotto ja Toiminta ovat nyt kaikkien 
ProAgria Keskusten asiakkaiden tilattavissa. Suunnitellun 
ruokinnan toteutumista seurataan päivälaskelmien ja yrittäjän 
tai asiantuntijan tekemien havaintojen perusteella. Valitse 
kolmesta palvelukokonaisuudesta Sinulle sopivin vaihtoehto:

kasVu 
on suunnattu toimintaansa aktiivisesti kehittäville ja 
investoiville yrittäjille. Asiantuntija tai -tiimi kulkee rinnalla 
tilan kehittämisessä.

tuotto 
sopii yrittäjälle, joka haluaa lisää tuottoa nykyisillä resursseil-
la. Asiantuntija auttaa löytämään kehittämisen pullonkaulat. 
Riittävän usein tehty ruokinnan seuranta varmistaa, että 
lehmät saavat tarpeidensa mukaisesti ravintoaineita ja tuot-
tavat potentiaalinsa mukaisesti. Tuotantopanosten hinnat 
voivat muuttua nopeasti, joten ruokintasuunnitelmaa kannat-
taa päivittää usein.

toiminta 
soveltuu tilalle, jolle nykyinen tuotannon laajuus on sopiva. 
Saavutetut tulokset eivät säily itsestään.  Palvelukokonaisuus 
tuo varmuutta ja sen myötä yrittäjä saa apua sekä vertailuti-
etoa tilansa tietojen analysointiin.

K arjakoon kasvu ja tek-
niikan kehittyminen 
ovat luoneet uusia 

mahdollisuuksia ja tarpeita 
liittyen esimerkiksi näytteen-
ottoon, tiedonsiirtoon sekä ke-
rätyn tiedon tehokkaampaan 
hyödyntämiseen navetoissa. 

Kaksivuotisen tuotosseuran-
nan kehitysprojektin tavoittee-
na on kehittää tuotosseurantaa 
ja uudistaa tuotosseurannan 
toimintatapaa, palveluita, 
tekniikkaa, tiedonsiirtoa sekä 
raportointia. Tuotosseuranta 
antaa pohjan muille palve-
luille, esimerkiksi Ruokinnan 
ohjauksen Kasvu, Tuotto ja 

tuotosseuranta uudistuu 
— kommentoi ja 
kerro mielipiteesi

Toiminta -kokonaisuuksil-
le. Näistä uusista palveluista 
olemme saaneet asiakkailtam-
me hyvää palautetta.

Meille asiakkaidemme tar-
peiden kuunteleminen on en-
siarvoisen tärkeää.  Toivom-
me Sinun antavan palautetta 
tuotosseurannasta ja kertovan 
toiveitasi palvelun kehittämi-
seksi. 

Heli Wahlroos, 
Projektipäällikkö, 
Tuotosseurannan 
kehittämisprojekti
p. 050 365 6680, 
heli.wahlroos@proagria.fi

L ong live the cows! 

Katso myös muut tilinpäätöstarjoukset: www.delaval.fi

Tilinpäätös-hintaan-10%

Korkealaatuista maitoa yksinkertaisilla menetelmillä
Ota käyttöösi uusi I-tech -joditekniikka!

• Vapaan, eli bakteereja tuhoavan jodin määrä 
 suurempi kuin perinteisissä jodipohjaisissa  
 vedinhoitoaineissa   . 
• Juoksevan koostumuksensa ansiosta   
 loistavat suihkutusominaisuudet myös  
 robottikäyttöön.   
• Tehoaa nopeasti tulehdusbakteereihin 
 ja samalla hoitaa vetimen ihoa 
 heti lypsyn jälkeen. 

ITUA 11.2013.indd   1 29.10.2013   11:20:47

Tarjoamme sinulle monipuolisen palvelukokonaisuuden ja kumppanuutta 
yrityksesi arkeen. Ota yhteys oman alueesi maa- ja metsätalousasiantuntijaan.

Jouni Kleimola
rahoitusjohtaja
Seinäjoki, Lapua
puh. 010 254 7144

Antti Havula
rahoitusjohtaja
Jalasjärvi
puh. 010 254 7292

Niilo Ojala
rahoitusjohtaja
Ilmajoki
puh. 010 254 7128

Sami Vakkuri
rahoitusjohtaja
Kauhajoki
puh. 010 254 7174

Yrityspankki – ratkaisuja yrityksesi 
toiminnan tukemiseksi

jouko.malkamaki@valokaista.fi erkki.ristimaki@valokaista.fi
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Tervetuloa uuteen toimipaikkaamme osoitteeseen
Nurmontie 113, 60510 HYLLYKALLIO

050 364 9506 Terho Luoma | 0400 232 190 Tapio Rinnekari

www.konefarmi.fi
www.turunkonekeskus.fi

Farmari kiittää!
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Modulaatin lisäksi tänä vuonna ns. 
rahoituskurileikkaus  2,45 % yllä 
mainittujen tukien yhteis-summan 2000 
euroa yli menevästä osasta

 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  246,90 148 422 430 253 258 emolehmä, emolehmähieho yli 2 v 1

Emolehmä  95,50 95 300 300 300 300  

Emolehmähieho 95,50 95 300 300 180 180 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) 43,50
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 (lopullinen tuki vahvistetaan keväällä 2014) 7,7 8,4 - suomenhevoset (pl siitostammat) 
1v -

0,85

(vuoden 2012 lopulliseksi tueksi valtioneuvosto vahvisti 30.5.2013 C1-alueelle 8,4 ja C2-alueelle 8,8, senttiä/kg) - muut 1-3 v hevoset 0,6

1)Tukitaso riippuu eläinmääristä, taulukossa v.2012 tuki. 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. Emolehmien ja hiehojen oltava  väh. 50% risteytyseläimiä.        
2) Maksetaan eläinrekisterin perusteella 6-22 kk sonneille. Sonni saa 148 euroa/kalenterivuosi jos vuosi osuu sonnin ikähaarukan 6-22 kk 
sisään. Yhteensä sonni saa 6-22 kk:n aikana nautapalkkiota 209 euroa eli 12,3 euroa/kk. Taulukossa v. 2012 maksettu tukitaso. 
3) laskettu 6-23 kk sonnille ja 8-23 kk emolehmähieholle, jotka 0,6 ey. Kun sonni yli 2 v, se on 1,0 ey.  Sonni kerryttää pohjoista tukea 6 kk:sta 
alkaen c1/c2-alueella 21/21,5 euroa kuukaudessa, 24 kk:sta alkaen 35,1/35,8 euroa kuukaudessa.
4) hiehon teuraspaino yli 170 kg        
5) Täyden pohj. tuen edellytys uuhille että v. 2012 synt. karitsoiden lukumäärä on väh. yhtäsuuri kuin v. 2013 tukea haettujen uuhien määrä.  
6) Maksetaan v. 2013 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.3,0ey, 100 päivän pitoaika, alkaa 30.4. Tukea korkeintaan 5,0 ey suuremmalle hevosmäärälle kuin v. 2012 

Hevonen on 1 v. kun se on syntynyt 
v. 2012

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 Suomenhevoset (pl siitostammat) 
1v -

0,85

Sika-siipikarjatuki C1 C2 Muut 1-3 v hevoset 0,6

Viitemääräyksiköt 1-146 208 Karjut 0,7

yli 146 menevät yksiköt 105 Emakot 0,7

Viitemääyksiköt 1-170 182 Muut siat 3-8 kk 0,23

yli 170 menevät yksiköt 91 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 v. 2012 eläinyksiköiden suhde v. 2013 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. 
Sikojen eläinyksiköt lasketaan aina sikrekisteristä. Enää ei voi käyttää teurastettuja eikä siitokseen myytyjä sikoja. 
Kotieläintilan edellytykset voi täyttää muillakin kansallisen tuen eläimillä kuin sioilla/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

       

Ns. modulaatioleikkaus 10 % tilatuen, uuhipalkkion, nautapalkkion, valk- ja öljykasvipalkkion, 
tärkkelysperunapalkkion ja teuraskaritsan laatupalkkion  yhteensä 5000 euron ylittävästä summasta

tukitaulukot:
VEikon tErVEisEt 
kotieläintuet v. 2013 C1-C2 alueella

ylitarkastaja
Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskus
Taulukot päivitetty
05.11.2013

Veikko
tuominent

u
k

itA
u
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k

o
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Ns. modulaatioleikkaus 10 % cap-tukien (tilatuki, valk- ja ö-kasvip., tärkkelysp.p., nautapalkkio, uuhipalkkio, taeuraskaritsap.) 5000 euroa ylimenevästä osasta
Pinta-alatuet v.2013 - euroa/ha
                            

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

Modulaatin lisäksi tänä vuonna 
ylimääräinen ns. rahoituskuri-
leikkaus 2,45% yllä manittujen 
cap- tukien yhteis-summan 2000 
euroa yli menevästä osasta

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) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Valkuais- ja öljykasvipalkkio 6) 92

Tärkkelysperunapalkkio  8) 582

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) 546 584 696 666 758 1261 996 744 1307 1113 589 719 419 200

yht., kotieläintilan sit. 11) 656 694 806 776 868 1371 1106 824 1387 1193 669 799 499 200
Mahd. nuoren vilj. tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36   

C2-alue     
Tilatuki 1) 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166

Valkuais- ja öljykasvipalkkio 6) 92

Tärkkelysperunapalkkio   8) 582

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) 560 598 710 607 699 1275 1010 758 1321 1127 570 700 400 166
yht., kotieläintilan sit. 11) 670 708 820 717 809 1385 1120 838 1401 1207 650 780 480 166
Mahd. nuoren vilj. tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36   

t
u
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(jos 10 % täyttyy) ja saa korjata säilörehuksi tai laiduntaa. Tukitaso riippuu ko. 
kasvien viljelyalasta. Taulukossa arvioitu tukitaso 2013  7) Viherlannoitusnurmen 
siemenseoksessa oltava väh. 20% typensitojakasveja. Sama lohko korkeintaan 2 
v peräkkäin. Max. ala 50 % pinta-alasta. Viherlannoitus katsotaan viljelyksi.   8) 
Tärkkelysperunapalkkio edellyttää sopimusta tehtaan kanssa, lohkotietopankkia 
ja ravinnetaselaskelmaa tärkkelysperunalohkoilta sekä osallistumista 5 päivän 
koulutukseen. Palkkio riippuu viljelyalasta, taulukossa arvio v. 2012 perusteella    
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 niitettävä vuosittain 31.8. mennessä, 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. Taulukossa perustuki 181+  tuhoeläinten tarkkailu-
menetelmien käyttö -lisätoimenpide 144 euroa/ha.     18) Mallasohralle ei makseta 
kansallista tukea v.2013   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+kaksi lisätoimenpidettä 23+11,  kotieläintila 107+kaksi lisätoimenpidettä 
23+27, 1 ryhmän puutarhakasveilla (=1-vuotiset) 450+ 90, 2 ryhmän (=moniv.) 
438 + 256, siemenmausteilla 181+144    3) Hoidetun viljelemättömän pellon eri 
käyttömuotoja. LFA-tuki maksetaan vastaavalle alalle hoidettua viljelemätöntä 
peltoa (=kesanto+ lhp) kuin on viljeltyä peltoa.  Luonnonhoitopellon ympä-
ristötukea enintään 15 % ymp.tuki-alasta. Lhp-nurmessa korkeintaan 20 % ty-
pensitojakasveja. Lhp-riistassa vähintään kahta kasvia, perustettava vuosittain, 
mutta ei vilkasliikenteisen tien varteen. Lhp-niityssä vähintään yksi monivuo-
tinen 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-niitty niitettävä jos uhkaa vesakoitua. Niitossa huomioitava 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 ympäristötuen talviaikainen kasvi-
peitteisyys-lisätoimenpidettä, mutta syysöljykasvit eivät täytä   5) pohjoisen tuen 
ehtona rukiille ja vehnälle on että korjataan siemensato 6) Tukeen oikeuttavia 
kasveja oltava 10 % tukihakemuksen peltoalasta. Valkuaiskasvin saa korjata säilö-
rehuksi. Viljan/valk.kasvin seoskasvusto, jossa valkuaiskasvin siementä yli 50 % 
siemenseoksen painosta, saa pohjoisen tuen ja valkuaiskasvi- öljykasvipalkkion 

Viitteiden selitysosa v. 2013 pinta-alatukitaulukkoon

ajankohtaista tukiasiaa 28.10.2013

Tukien maksu 2013
- cap-tukien yhteismäärästä (tilatuki, tärkkelysperunapalkkio, valkuais- ja öljykasvi-
palkkio, nautapalkkio, AB alueen lypsylehmäpalkkio, uuhipalkkio ja teuraskaritsan 
laatupalkkio) 5000 euroa ylittävästä osasta leikataan 10 % = ns. modulaatio
- lisäksi tehdään ylimääräinen, ns. rahoituskurileikkaus 2,45 % edellä mainittujen 
tukien yhteismäärän 2000 euroa ylittävästä osasta
- syyskuussa maksettiin luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen ennakko 75 %
- lokakuussa maksettiin luonnonhaittakorvauksen kansallinen lisäosa
- marras-joulukuussa maksetaan EU:n nautapalkkion ennakko (1.1-30.9. eläinrekisteri-
tietojen perusteella), kansallisten kotieläintukien loppuosa (tai koko tuki, jos ennakkoa 
ei ole maksettu), luonnonhaittakorvauksen loppuerä (25%), tilatuki, valkuais- ja öljy-
kasvipalkkio, uuhipalkkio.
- keväällä 2014 maksetaan tärkkelysperunapalkkio, teuraskaritsan laatupalkkio, poh-
joiset pinta-alatuet sekä teurastettujen nautojen kans. tuki
- ympäristötuen loppuosa (25 %) maksetaan vasta touko-kesäkuulla 2014
Luonnonhaittakorvaus- eli lfa-sitoumukset 2014
- uusia luonnonhaittakorvaussitoumuksia ei todennäköisesti tehdä
- vuonna 2009 tehtyjä ja keväällä 2014 päättyviä luonnonhaittakorvaussitoumuksia 
jatketaan yhdellä vuodella entisin ehdoin,  myös 65 v. täyttäneet voivat tehdä yhden 
vuoden jatkon
Luonnonhaittakorvauksen kansallinen lisäosa 2014
- uusia luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan sitoumuksia ei todennäköisesti 
tehdä
- vuonna 2009 tehtyjä ja keväällä 2014 päättyviä luonnonhaittakorvauksen kansallisen 
lisäosan sitoumuksia jatketaan yhdellä vuodella entisin ehdoin,  myös 65 v. täyttäneet 
voivat tehdä yhden vuoden jatkon
 Ympäristötukisitoumukset 2014
- uusia ympäristötukisitoumuksia ei todennäköisesti tehdä
- vuonna 2007 tehtyjä ja v. 2012 kahdella vuodella jatkettuja ympäristösitoumuksia sekä 
v.2008 tehtyjä ja keväällä 2013 yhdellä vuodella jatkettuja ympäristösitoumuksia sekä 
v. 2009 tehtyjä ja keväällä 2014 päättyviä ympäristötukisitoumuksia jatketaan keväällä 
2014 yhdellä vuodella entisin ehdoin, myös 65 v. täyttäneet voivat tehdä yhden tämän 
yhden vuoden jatkon.
Erityisympäristötukisopimukset 2014
-Uusia erityistukisopimuksia ei todennäköisesti voi tehdä kuin luomusta ja toteutettu-
jen ei –tuotannollisten kosteikko tai perinnebiotooppi  -investointien hoitosopimuksista 
-v. 2014 päättyviä erityisympäristötukisopimuksia jatketaan entisin ehdoin yhdellä 
vuodella, myös päättyviä luomusopimuksia jatketaan yhdellä vuodella, niistä ei voi 

tehdä uutta sopimusta.
Eläinten hyvinvointitukisitoumukset 2014
-Uusia eläinten hyvinvointitukisitoumuksia eli EHT-sitoumuksia ei  
tehdä
-v. 2008 tehtyjä ja keväällä 2013 yhdellä vuodella jatkettuja EHT-sitou-
muksia sekä v. 2009 tehtyjä ja keväällä 2014 päättyviä EHT-sitoumuksia 
jatketaan keväällä 2014 yhdellä vuodella entisen ehdoin, myös 65 v. 
täyttäneet voivat tehdä yhden vuoden jatkon
Lohkojen lfa- ja ympäristötukikelpoisuus 2014
-ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen piiriin ei hyväksytä uusia 
lohkoja, paitsi asetuksessa tällä hetkellä olevilla kahdella perusteella: 1) 
tukikelpoiseksi voi hakea  yli 65 v sitoutumattomalta viljelijältä tulleen 
yli 2 ha alan ja jos tulevat vuokrauksella, vuokrasopimuksen pitää olla 
vähintään vuokralle ottajan jäljellä olevan sitoumuskauden pituinen 2) 
tukikelpoiseksi voi hakea tilusjärjestelyissä hallintaan tulleita tukikel-
vottomia aloja, jos vastaavasti on samassa uusjaossa luovuttanut pois 
hallinnasta tukikelpoista alaa 
Tilatukioikeudet 2014
-lisäosat (tärkkelysperuna, maitopalkkio, sonnipalkkio) pienenevät 35 
prosenttiin alkuperäisestä (tänä vuonna ne ovat 75 %). Sokeri- ja timo-
teilisäosat pysyvät ennallaan.
-haku varannosta samoin kun tähän asti: 1) varannosta voi hakea tuki-
oikeuksia uusi viljelijä, joka ostanut/vuokrannut pellon sellaiselta vil-
jelijältä, jolle ei kyseisen pellon perusteella ole myönnetty tukioikeuk-
sia; pellon on pitänyt kuitenkin olla jonkun tukihakemuksessa 2006 
(tyypillinen esimerkki:  spv:n tehnyt aloittava viljelijä ostaa naapurista 
peltoa maanomistajalta, jonka pellot ovat olleet v. 2006 vuokralla, jolloin 
tukioikeudet on vahvistettu vuokralaiselle) 2) varannosta voi hakea tuki-
oikeuksia tilusjärjestelyjen perusteella, jos tilan tukioikeuksien määrä  ei 
kata tilusjärjestelyjen perusteella kasvanutta pinta-alaa  3)-varantohaussa 
myös muita mahdollisuuksia, mutta ne ovat lähinnä teoreettisia.
Tilatukioikeudet 2015
-nykyiset tukioikeudet säilyvät, tukioikeuksia ei muodosteta uudelleen. 
Siten v.2006 jälkeen raivattujen peltojen perusteella ei muodosteta uusia 
tukioikeuksia.
- v. 2015 tiloilla käyttämättömiksi jäävät tukioikeudet mitätöidään, jo-
ten ylimääräiset tukioikeudet kannattaa kaupitella tarvitseville ennen 
kevään 2015 tukihakua. 
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Vyyhti-hankkeen PiLottikokeiLuik-

si käyVät eriLaiset Pienimittakaa -

Vaiset kunnostus - ja hoitotyöt, 

esimerkiksi

• vesikasvillisuuden niitto ja hoito-
kalastuspurojen tai ranta-

• alueen kunnostus ja hoito
• patorakenteen huolto
• kutusoraikoiden hoito
• kosteikon perustaminen ja hoito
• ranta- tai metsälaitumen tai per-

hosniityn perustaminen
• rehevöitymisestä tai liettymi-

sestä kärsivällä vesialueella 
valuma-alueen kuormituksen 
vähentäminen

onko kyLäLLäsi 
soPiVa PiEnVEsistön 
kunnostuskohdE?

Haemme muutamaa erilaista ja eripuo-
lilla Etelä-Pohjanmaata sijaitsevaa pi-
lottikohdetta, joille tehdään hankkeen 
puitteissa esimerkkisuunnitelmat ja 
toteutus asiantuntijoiden opastamana 
erilaisina yhteistyökumppanuuksina.

Tammikuussa järjestetään VYYHTI-
tilaisuuksia, joissa asiantuntijat alus-
tavat vesienkunnostuksesta teoriasta 
tekemiseen saakka.

Seuraa tapahtumakalenteria: 
www.proagria.fi/ep.  
Siellä julkaistaan Vyyhti-
tilaisuuksien ajat ja paikat.  
Kysy lisää: Terhi Välisalo  
p. 0400 463 129.

Vyyhti tiiViisti
Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan eli VYYHTI-
hankeen puitteissa kehitetään ja tuodaan esiin toimintamalleja 
pienten kunnostustoimien toteuttamiseen ja hankkeistamiseen. 
Lisäksi sen avulla pyritään kehittämään välittäjäorganisaatiotoi-
mintaa vesistökunnostusten tueksi. 

Hankkeen työpajoissa tarjotaan neuvontaa ja apua vesistö-
jen kunnostus- tai hoitohankkeen suunnittelussa, mahdolli-
sen rahoituksen hakemisessa ja opastetaan esimerkkikohteilla 
kunnostuksen tekemisessä. Työpajat järjestetään Etelä-Pohjan-
maalla alkuvuodesta 2014. Lisäksi hankkeen puitteissa tehdään 
esimerkkisuunnitelmia.

Päätoteuttaja ProAgria Oulu hallinnoi ja toteuttaa hanketta. 
Sopimusyhteistyökumppaneina hanketta toteuttavat Etelä-
Pohjanmaalla ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaan Vesi ja 
Ympäristö ry. 

VYYHTI-hanke on saanut rahoitusta Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahastosta ajalle 17.9.2012 - 31.12.2014. 

Tuen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus.

Palataan  
joulupuuro-
perinteen 
juurille

P aluu juurille on trendikästä, 
maukasta ja usein myös ter-
veellistä sekä aluetaloudel-
lisesti perusteltua. 

Tänä jouluna siis etelä-
pohjalaisia joulupöytiä voikin notkuttaa 
kotimaisesta ohrasta ja maidosta hau-
dutettu puuro sekä jouluisen punainen 
puolukka- tai karpalokiisseli. Ruoka on 
yksinkertaista valmistaa ja onnistuu hel-
poiten ohrankryyni- ja peruna- tai ohra-
tärkkelyspakkauksiin painetuilla valmis-
tusohjeilla. Jos haluat, voit keittää puuron 
vaniljatangon kanssa suussasulavaksi ja 
maustaa kiisseliä uskaliaan varovasti 
vaikka chilijauheella pienen takapotkun 
aikaansaamiseksi.

Riisi ja kuivatut ulkomaan hedel-
mät ovat olleet aiemmin vain harvojen 
äveriäiden ulottuvilla, minkä vuoksi 

taPahtumakaLEntEri
Maa- ja kotitalousnaisten tapahtumat

www.MAAJAKOTITALOUSNAISET.FI
Käypä katsomassa uusia dynaamisia sivujamme, joilla surffaaminen onnistuu myös 
mainiosti erilaisilla näppärilaitteilla! Valitse valikosta Etelä-Pohjanmaa, jos haluat keskittyä 
oman maakunnan asioihin.

M irja Hellstedt on 
aloittanut Maa- ja 
kotitalousnaisten 

Keskuksen toiminnanjohta-
jana 1.10.2013. Pitkäaikainen 
toiminnanjohtaja Liisa Nii-
lola on siirtynyt viettämään 
eläkepäiviään. Lue lisää KO-
TI-lehdestä (8/2013).

Etelä-Pohjanmaan maa- ja 
kotitalousnaisten johtokunnan 
puheenjohtajaksi on valittu 
vuosille 2014–2015 vuosiko-
kouksessa 12.10.2013 Mervi 
Mäki-Neste Alavudelta. 

Rakas Joulupukki,

Tahdon tänä vuonna näitä kaikkia 
ihania uusia maa- ja kotitalousnais-
ten tuotteita. Olen ihan takuulla ol-
lut tänä vuonna sopivassa suhteessa 
sekä kiltti että tuhma, jotta olen nämä 
ansainnut:
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asiantunteVan oPastuksen jäLkeen pienet vesistönkunnostustoimet sujuvat vaikka kökkäporukan voimin.

mirja heLLstedt on uusi Maa- 
ja kotitalousnaisten keskuk-
sen toiminnanjohtaja.

henkiLöVaihdoksia

On turha odotella aurinkoisia kevään päiviä inspiroituak-
seen pihamaan suunnitteluun. Silloin olet jo auttamatto-
masti myöhässä. Tilaa suunnitelma NYT, niin saat sen vielä 
kevääksi ja voit upottaa kuokan maahan heti roudan sulet-
tua. Teemme suunnitelmia omakoti-, rivitalo- ja kerrostalo-
pihoille sekä laajempia yritysympäristösuunnitelmia mm. 
maatiloille. 

Innostu ja kysy lisää: 
Maisemasuunnittelija, 
maisemasuunnittelun hortonomi 
AMK Riikka Asunmaa 
p. 040 5349 337

maa- Ja kotitaLousnaistEn 
siVusto uudistui

M
k

N

Vielä ehtii: tilaa kevääksi 
pihasuunnitelma!

Ammattitaitoisella 
suunnitelmalla 

onnistut!

Kun vuodet kuluvat ja kilometrit käyvät 

tuuma tuumalta pitemmiksi,

rakastan yhä enemmän hetkiä, 

jolloin en ole menossa minnekään.

Sitä, mikä on tässä.

Teemu Paarlahti

Runo kirjasta ”Näe hyvä lähellä”, 

Maa- ja kotitalousnaiset

raaka-aineista muodostui tavoiteltavia statussymbo-
leja. Näin erikoisia aineksia pystyttiin käyttämään 
vain harvoin, esimerkiksi jouluna. Näin syntyi Suo-
men olosuhteisiin nähden jännittävä perinne, jossa 
riisipuuro ja sekametelisoppa on jouluinen standardi, 
vaikka niiden raaka-aineet kasvavat omasta näkökul-
mastamme niin kaukana kuin se kuuluisa pippurikin.

Kotimaisen ja paikallisen ruoan  
puolesta joulunakin. 

terhi VäLisaLo

Toiminnanjohtaja
Etelä-Pohjanmaan 

Maa- ja kotitalousnaiset

16.11.2013 Maa- ja kotitalousnaisten valtakunnallinen 
80-vuotisjuhla Tampereen yliopistolla.

14.–15.12.2013 Jouluiset maalaismarkkinat Seinäjoen 
Torikeskuksessa. Jäsenjärjestöille alennus! Varatkaa 
myyntipaikkanne Tuula Perälältä: p. 040 7063 386.

1.2.2014 Naisvoimaa-päivän puurobrunssi KAIKILLE alueen maa- 
ja kotitalousnaisille. Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo, Seinäjoki. 
Askeleen edellä -näyttelyn lisäksi paikalla mm. kirjailija Kirsti 
Manninen (alias Enni Mustonen), joka kertoo työstä järjestön 
historian teon parissa.

8.3.2014 Kansainvälisen naistenpäivän tapahtuma Kaustisilla 
(korvaa Ilonpäivän). Järj. Keski-Pohjanmaan maa- ja 
kotitalousnaiset.

• Kakkuruokakoulun minulle ja likkakavereilleni 
tammikuuksi.

• Uudet 80-vuotisjuhlavuoden korut (molemmat, 
kiitos!).

• KOTI-lehden tilauksen ainakin vuodeksi.
• Muutama aattona lausuttu hempeän värssy ”Näe hyvä 

lähellä” –runokirjasta.
 
Pukki voi laittaa datatontut töihin etsimään yo. 
ihanuuksia sivulta www.maajakotitalousnaiset.fi.
 Tavataanhan aattona! Pinnistelen siihen saakka 
erityisesti tuon kiltteyspuolen kanssa.
 
T. Muori
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skotLannin marJat 
tuotEtaan suuriLLa tiLoiLLa
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yhteystiedot

toimitusjohtaja antti siljamäki  ........................................................  0400 365 997
kehitysjohtaja hannu haapala ..........................................................  043 825 2805 
tiedottaja miia Lenkkeri-tamminen ..............................................  040 159 118
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 Leena hytönen ....................................................................  043 824 7779

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

ViLjatiLat
   kasvintuotantoagrologi asko Lahtela  .............................................  043 825 2412
• 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
  kasvintuotantoneuvoja luomutilat Erkki Vihonen ............................  040 678 7689
• 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
   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
   kotieläinneuvoja, sini hakomäki ....................................................  043 825 0526
   kotieläinasiantuntija lammastilat milla alanco ...............................  vanhempainvapaalla

   kotieläinagrologi, emolehmä- ja lihanautatilat, Vuokko kraatari ...  040 169 6557
   talousagrologi marjut Viitasalo ......................................................  040 353 0227
   kotieläinagrologi, emolehmä- ja lihanautatilat 
   urpu tanner-koopmans  ............................................................  040 184 8166
   hevostalousneuvoja hevoshankkeet 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
   kasvintuotantoasiantuntija markku niskanen ..............................  043 825 0525
   kotieläinagrologi tiina soisalo  .......................................................  040 502 5590
• kasvintuotantoagrologi nurmiviljely sari Vallinhovi  .....................  0400 764 217
   terveydenhuoltoeläinlääkäri seija Perasto  ......................................  043 824 8030

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  ............................................................  
• kotieläinagrologi maria ikola  .......................................................... vanhempainvapaalla        
   kotieläinneuvoja tiina Lampen ......................................................  043 825 2408 
   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
   arkkitehti, yo risto korpi .................................................................  043  825 2808
   rakennusinsinööri markku suomela  .............................................  040 524 5913
   rakennusinsinööri, keski-Pohjanmaa Elina tiinanen  ....................  040 560 9038                                     
   energiainsinööri, maatilan energiahuolto-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 (yhtiöittäminen, sPV,tilipalvelut) olavi kuja-Lipasti.....040 127 2420
   talousagrologi (kannattavuuskirjanpito,  

   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      

   kehittämisasiantuntija nina alkava ................................................ 040 673 9747     
   maisemasuunnittelun harjoittelija Purola hanna ........................... 043 825 2410

trahteeri
   elinkeinotalon lounas- ja tilausravintola,  
   www.trahteeri.net ................................................................  043 824 8510  
           
Proagria eteLä -Pohjanmaan  PaLVeLuPisteet maakunnassa :
seinäjoki, huhtalantie 2 (Elinkeinotalo)
alajärvi, kauppakatu 26
kauhava, kauppatie 109 (yrittäjäopisto)
suupohja, Puistotie 40 (ykköskulma), kauhajoki

• = viljelysuunnitelman laatija

www.proagria.fi/ep

Proagrian uudet kasvot

arkkitehti yo risto korPi on aloittanut avustavana 
rakennussuunnittelijana ProAgria Rakennus-, Salaoja- ja 
mittauspalveluissa. Riston tavoittaa numerosta 
050 360 8933.

s ini hakomäki on aloittanut kotieläinneuvojana 
lammastalouden asiantuntijapalveluissa. AMK agrologiksi 
opiskelevan Sinin toimipiste on Seinäjoella ja toimialuetta 
ovat Keski-Suomi, Etelä- ja Keski-Pohjanmaa sekä 
ruotsinkielinen Pohjanmaa P. 043 825 0526.

mmt hannu haaPaLa on aloittanut elokuussa 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan kehitysjohtajana. Hän siirtyy 
organisaation toimitusjohtajaksi 1.1.2014 alkaen. 
Lue haastattelu tämän lehden sivulta 8. 
Haapalan puhelin on 043 825 2805.

tässä tunneLiriVistössä tuotettiin Pensasmustikoita. Skotlannin tehokkaat marjatilat saivat opintoretkeläiset mietteliäiksi:  
”Tässähän tuntee itsensä ihan kotipuutarhuriksi.” 

K asvun taustalla 
ovat muutokset 
tuotantotavois-
sa: viljely on 
siirtynyt avo-

maalta muovilla katettuihin 
tunneleihin, jotka muistut-
tavat kevytrakenteisia kasvi-
huoneita. Tunneleissa marjat 
ovat sateelta suojassa ja tuo-
tanto-oloja voidaan hallita, jol-
loin sadon laatu on erinomai-
nen. Avomaalla tuotetaan vain 
teollisuusmarjaa.

Marjatilojen tuotanto on 
laajamittaista. Skotlannissa 
on asukkaita saman verran 
kuin Suomessa, mutta vain 
neljä marjojen itsepoimintaa 

tarjoavaa tilaa. Pääosa tiloista 
on keskittynyt toimittamaan 
marjoja omien yhteenliitty-
mien kautta kauppaketjuille, 
jotka pitkälti sanelevat sen, 
millaisilla edellytyksillä mar-
joja ostavat.

Mitchellin perhe viljelee 
tunneleissa mansikoita 50 ha, 
pensasmustikoita 40 ha, vadel-
mia 10 ha ja makeaa kirsikkaa 
10 ha alalla. Kastelu ja lannoi-
tus hoidetaan automaattisesti, 
samoin tuuletus osassa tunne-
leita. Tila työllistää vakituises-
ti 30 paikallista työntekijää, ja 
sesonkina poimijoita on jopa 
350. Tilalla on oma suoramyy-
mälä ja ravintola.

Tilalla on myös maan tehok-
kain pakkauslinja, jolla paka-
taan 4–5 miljoonaa marjara-
siaa vuodessa. Pakkauskoko 
vaihtelee sesongin ja hinnan 
mukaan. Poimitut marjat jääh-
dytetään nopeasti ja siirretään 
kylmiöön. Kun tukusta tulee 
tilaus, marjat otetaan kylmiös-
tä pakkauslinjalle ja pakataan 
tilauksen mukaisiin rasioihin. 
Marjojen laadun suhteen ol-
laan erittäin tarkkoja. Pakka-
ukseen merkitään viimeinen 
myyntipäivä, ja kauppa antaa 
marjoille kestävyystakuun.

Maalevintäiset taudit ovat 
Britanniassa suuri ongelma. 
Mansikoita viljellään maassa 

vain vuokrapelloilla, omilla 
mailla mansikat ja vadelmat 
kasvavat ruukuissa tai säkeis-
sä.  Tavoitteena on ajoittaa 
satoa hetkiin, jolloin markki-
noilta saadaan parasta hintaa. 
Niinpä mansikoista viljellään 
sekä kerta- että jatkuvasatoisia 
lajikkeita ja vadelmista kesä- 
ja syyslajikkeita. Pensasmus-
tikasta viljeltiin myöhäistä 
Darrow- lajiketta, sillä musti-
kan hinta on parhaimmillaan 
myöhäissyksyllä. Kasvit tal-
vehtivat suljetuissa tunneleis-
sa. Talven kylmimpinä päivi-
nä pakkasta on noin -8 °C.

–Mansikka on varma kasvi. 
Sen hinta on pysynyt samana 

Britanniassa marjantuotanto on kokenut suuren muutoksen viimeisen vuosikymmenen aikana. Aiemmin suuri 
osa marjoista tuotiin ulkomailta, mutta nyt pääosa tuotetaan itse, ja marjasektorista on kehittynyt kannattavaa 
bisnestä. Tavarataloketjuissa marjojen myynti on kasvanut neljän viime vuoden aikana 130 %. 

viisitoista vuotta. Vadelma on 
epävarma, sillä tarvitsemme 
parempia lajikkeita. Mustikka 
on kuin eläke, se alkaa tuottaa 
seitsemän vuoden kuluttua 
istutuksesta. Mansikasta tu-
levalla rahalla investoimme 
uusiin kasveihin, kuten mus-
tikkaan, toteaa Castelon tilan 
isäntä Murray Mitchell.

Suomalaiset marjantuottajat 
tutustuivat Skotlannin mar-
jantuotantoon MarjaTsemppi 
-hankkeen opintomatkalla 
syyskuussa. 

arja raatikainen

Marja-asiantuntija



Omassa yhtiössä 
sattuu vähemmän 
vahinkoja. 
Välitetään toisistamme. 
 
Asiakkaiden 100 %:sti omistamassa yhtiössä keskitytään 100 %:sti asiakkaiden 
hyvinvointiin, turvallisuuteen ja vaurastumiseen. 
 
Viime vuonna teimme yli 3000 turvallisuuskartoitusta maatila-asiakkaillemme 
ja ylpeinä voimme sanoa, että LähiTapiolan asiakkaille käy vähemmän vahinkoja 
kuin muiden yhtiöiden asiakkaille. Turvallisuuskartoitus oikeuttaa sinut jatkossa 
entistä parempaan MTK:n jäsenetuun. 
 
Ota yhteyttä omaan yhteyshenkilöösi tai poikkea toimistollamme ja kysy 
myös mainiosta korvauspalvelustamme sekä omistaja-asiakkaidemme 
tarpeisiin suunnitelluista pankki- ja sijoituspalveluista. 

Puheluhinnat: www.lahitapiola.fi. Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan alueyhtiöt, 
LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö, LähiTapiola Pankki Oyj, 
LähiTapiola Varainhoito Oy 

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 040 670 3252
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 Tiistenjoki Peurala Päivi 06 433 7400
Teuva, Karijoki Tarja Luoma 020 166 6509
Ylihärmä, Ylistaro Hietamäki Jarmo 06 482 3200 

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@poppankki.fi 

Ota yhteyttä!

PROKON Wind Energy Finland Oy       Yrittäjänkatu MI       ,JIHm Vaasa

vaasa@prokonSnet         wwwSprokonSnet        puhL )IJH :m+, IJ, HÄ ,m

Pitkäaikainen yhteistyö
Suunnittelu ö Rakentaminen ö Ylläpito ö Rahoitus

MAANOMISTAJA9 haluatkoMAANOMISTAJA9 haluatko 
lisätuloja tuulivoimasta?lisätuloja tuulivoimasta?

HYVÄLLÄ TUULELLA PAREMPI HUOMINENHYVÄLLÄ TUULELLA PAREMPI HUOMINEN

,

Monipuolisesta SAMI-siilomallistosta 
löydät siilot rehun, viljan ja eko-
polttoaineiden varastointiin.

läMMItySöljyä oMAkotI-
tAloIlle jA kIInteIStöIlle.

MoottorIpolttoöljyä 
koneISIIn.

Soita ja tilaa sekä tarkista 
päivän hinta myyjältämme!  

toIMItukSet nopeAStI
jA edullISeStI!

Vahvarakenteiset VM-takalanat
• lumitöihin  • maansiirtoon
• peltojen ja teiden tasaamiseen

laatutuotteet Agrimarketista!

Siemenet tilalle rahtivapaasti, 
mikäli tilausmäärä on 

4 x 800 kg:n suursäkkiä tai 
6 x 500 kg:n suursäkkiä!

toimitus tammikuun loppuun 
mennessä.

kysy lisää
myyjiltämme!

Ala-talkkarin traktorikäyttöiset
lumilingot suomalaisiin olosuhteisiin. VArMIStA enSI Vuoden 

kylVöt jA hyödynnä 
ennAkkoAlennukSet Sekä 
rAhtIVApAuSkAMpAnjA.


