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 P ROAGRIAN ASIAKKAIDEN TILANTEET MUUTTUVAT JATKUVASTI . Siksi ProAgrian 
on keskityttävä tilannetietoisuuteen. Muutoin tarjoamme käyttökelvotonta pal-
velua. Palvelukehitys vie aikaa, joten tarpeiden ennakointi on tärkeää. Tulevat 
palvelutarpeet on oltava etukäteen mahdollisimman hyvin tiedossa, jotta oikea 

palvelu on oikeaan aikaan käytettävissä. Tässä ydinasia on jatkuva aito vuoropuhelu asiak-
kaidemme kanssa. Etelä-Pohjanmaan tarpeet ovat parhaiten hallussa asiantuntijoillamme, 
joilla on jatkuva kontakti asiakkaisiin.  

PALVELUKEHITYKSEN ONNISTUMINEN EDELLYTTÄÄ TEHOKASTA VERKOSTOITUMISTA JA 

TOIMIVAA TIEDON KULKUA. Tiedon laadun on oltava kunnossa, ettei tekeminen perustu 
virheelliseen tietoon. Siksi onkin tärkeää, että ProAgria tekee yhteistyötä tutkijoiden kans-
sa. Meidän roolimme on löytää asiakkaidemme käytännön haasteiden kannalta oleellisia 
tutkimusaiheita ja viedä tutkimuksissa löydettyjä tosiasioita oikealla tavalla käytäntöön. 
ProAgrian on mielestäni viisasta olla tutkimuksissa mukana soveltamisen näkökulmasta. 
Missä tahansa ei kuitenkaan kannata olla mukana vaan myös tutkijakontaktien laadun 
on oltava kunnossa. Eri olosuhteista peräisin olevan tiedon ja varsinkin kansainvälisen 
tiedon soveltamisessa on oltava tarkkoja, sillä kaikki tieto ei sovellu sovellettavaksi. Yh-
teistyötä on tehtävä myös koko arvoketjun, eli myös teollisuuden ja kaupan kanssa, jotta 
tekeminen tuottaa toimivia kokonaisuuksia, josta kaikki hyötyvät. 

MAATILAYRITYKSEN MENESTYMINEN EDELLYTTÄÄ PÄTEVÄN SUUNNITTELUN LISÄKSI MYÖS 

HYVÄÄ SEURANTAA. Muutoin mennään näppituntumalla, millä nykyään ei todellakaan 
voi pidemmän päälle pärjätä. Tuotosseuranta, varastokirjanpito, maaperän kasvukun-
non selvittäminen, kasvustokäynnit, energiakatselmukset ja talousseuranta välitilin-
päätöksineen ovat esimerkkejä ProAgrian palveluista, jotka tuottavat seurantatietoa 
tilanneanalyysien ja toimenpiteiden pohjaksi. Tulevaisuuskeskustelu auttaa hahmotta-
maan yrityksen tulevia vaihtoehtoja. Investointisuunnitelmat talousanalyyseineen perus-
tuvat siihen, että tilanne on tiedossa. Samoin toimivat ruokinta- ja viljelysuunnitelmat.

HYVÄ SUUNNITELMAKAAN EI AUTA, ELLEI SITÄ TOTEUTETA OIKEIN. ProAgria Etelä-
Pohjanmaan rakennuttamiskonsultointipalvelu varmistaa oikean rakennusinvestoinnin 
toteutuksen siten, että suunnitellut hyödyt saadaan. Samoin lypsykarjatilalla pitää var-
mistaa, että ruokintasuunnitelmat toteutetaan ja viljatilalla, että viljelysuunnitelmat me-
nevät käytäntöön. 

SUMMA SUMMARUM: ProAgrian hyvä palvelukehitys ja asiakkaan menestyminen ovat 
mielestäni saman asian kaksi eri puolta. Hyvät palvelut varmistavat menestyksen. Onnis-
tumisessa tarvitaan toimivaa yhteistyötä.

SYKSYN TAITTUESSA KOHTI TALVEA ON AIKA HETKEKSI PYSÄHTYÄ MIETTIMÄÄN, MITÄ 

VOISI TEHDÄ ENTISTÄ SUUNNITELMALLISEMMIN. ProAgria Etelä-Pohjanmaa haluaa olla 
paras kumppani suunnitelmien tekemisessä ja erityisesti niiden toteutusten varmistamisessa!

Suunnitelmallisuutta  
ja seurantaa

PARI SANAA KANNESTA

KANNESSA Tiina toi meille palkkapäivän

"Asiakkaat ovat ottaneet hyvin vastaan  
Neuvo 2020 -palvelut. Kävimme toimittajan 

kanssa isokyröläisellä Ojalan tilalla kysy-
mässä tunnelmia Neuvo-palvelun jälkeen. 

Tyytyväisiähän siellä oltiin. On aina mukavaa 
saada palautetta asiakkailta ja nähdä, mikä 

vaikutus jollakin palvelulla on."

Terveisin Tiina Soisalo

Lue lisää keskiaukeamalta.

TÄSSÄ NUMEROSSA

PÄÄKIRJOITUS 
Suunnitelmallisuutta ja seurantaa

AJANKOHTAISTA
Viljelysuunnitelman kausikorotus nousee

MUISTA 
Kirjallinen sopimus on suullista parempi

TÄSSÄ JA NYT 
Tehdään yhdessä onnistunut sukupolvenvaihdos 

PAINAVAA ASIAA TALOUDESTA
Resurssit käyttöön

PÄÄJUTTU
"Tiina toi meille palkkapäivän"

TIETOKONE KERTOO VAIN PUOLET
Lypsyrobottitilan ruokinnan onnistuminen

TAULUKOT
Tuet numeroina

MAA- JA KOTITALOUSNAISET
Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaiset aloittivat 
uuden palkitsemisperinteen

YHTEYSTIEDOT
Ota yhteyttä!
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ITUA-LEHDEN TOIMITUS

ITUA NRO 4/2015 PROAGRIA ETELÄ -POHJANMAA  
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.

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

HannuHaapal a
HANNU HAAPALA 

toimitusjohtaja
ProAgria Etelä-Pohjanmaa

5 PÄÄKIRJOITUS

VESISTÖLAKI MUUTTUU 
Onko suojakaistasi 
kunnossa?

LUOMUVILJASATO HYVÄ
kasvukauden haasteista huolimatta.

LIITY MUKAAN 
Uusia tiloja kaivataan

 kannattavuuskirjanpitoon.

SALAOJITTAMISEEN 
saa nyt korkeaa 
investointitukea.

21
NAISVOIMAA-VIIKKO 

JÄRJESTETÄÄN 
25.–31.1.2016 

Tarjolla muun muassa 
superruokaa 
Pohjolasta.

TERVETULOA 
LUOMUPERUSKURSSEILLE 2016

ILTAKURSSINA

8.–10.2. ja 15.–17.2. klo 17.00 –21.00 
(6 iltaa)

PÄIVÄKURSSINA

8.–10.3. ja 15.–16.3. klo 9-15.30

TULOSSA MYÖS 

LUOMUKOTIELÄINPÄIVÄT 

17.–18.3.2016 klo 9-15.30

KYSY LISÄÄ 

Erkki Vihonen
erkki.vihonen@proagria.fi

puh. 040 678 7689

miia.lenkkeri
Tarralappu
Vaihdo otsikoksi pääjutun tilalle: Kylässä isokyröläisellä tilalla

miia.lenkkeri
Tarralappu
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V esistölain muuttumi-
nen on tuonut mo-
nelle viljelijälle yllä-

tyksiä peltolohkojen suoja-
kaistavaatimuksiin kuluvana 
vuonna. Keväällä kylvettiin 
moneen uuteen paikkaan nur-
mea uusien suojakaistavaati-
musten täyttämiseksi. Syksyllä 
suojakaistojen alle jääviä pin-
ta-aloja vähennettiin ja lisät-
tiin syysilmoitusta tehdessä.

VESILAIN UUDISTUKSEN 1.1.2012 
myötä myös vesistön määri-
telmä on muuttunut. Vesis-
töllä tarkoitetaan valtaojaa 
suurempia vesiuomia kuten 
puroa, jokea, lampea, järveä ja 
merta sekä muuta luonnollis-
ta vesialuetta sekä tekojärveä, 
kanavaa ja muuta vastaavaa 
keinotekoista vesialuetta jon-
ka valuma-alue on yli 10 km². 

Ympäristösitoumuksen teh-
neiden viljelijöiden on jätettä-
vä vesistöjen varsille kolmen 
metrin suojakaista ja valtaoji-
en varsille metrin piennar.

SYYSKI IRE IDEN PÄÄT Y T T YÄ  
kannattaa varmistaa omaa ti-
laa koskevien suojakaistojen 
ja pientareiden kohdat pelto-
lohkoilla.  Neuvo 2020 -pal-
velun avulla asiantuntijamme 
kanssa voidaan yhdessä käydä 
läpi tilan peltolohkoja koske-
vat suojakaistavaatimukset 
ja suunnitella tarvittavat toi-

menpiteet. Neuvo 2020 -pal-
velu on lähes ilmainen maati-
loille ohjelmakaudella 2015-
2020. Tila maksaa vain alv:n 
osuuden.

KYLLÄ VAIN ON. Viimeisessä itua-lehden asian-
tuntija vastaa -osaston jutussa asiakas ihmetteli, 
mihin ovat kadonneet yritysten kehittämistu-
et maaseutuohjelman yritysrahoituksesta. Itua 
3/2015 -lehden ilmestymisen jälkeen asiaan on 
saatu korjaus. ELY-Keskuksilla on nyt mahdolli-
suus myöntää harkinnanvaraista valtionavustusta 
PK-yrityksille, jotka haluavat uudistua, kasvaa tai 
kansainvälistyä. 

LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ 

Kehittämisavustuksen edellytyksenä on yritys-
toiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen sekä 
kova tahto siihen. Avustusta voidaan käyttää esi-
merkiksi sellaiseen kehitystyöhön, joita muuttuvat 
markkinat vaativat. Yrittäjä voi vaikkapa  kehittää 
olemassa olevaa liiketoimintaa tai luoda yrityksen 
kannalta kokonaan uutta. Kehittäminen voi olla 
myös uusia tuotteita, palveluja tai menetelmiä. 
Erityisenä rahoituksen painopisteenä on kansain-
välistyminen. Rahoitus on tarkoitettu ensisijaisesti 

yrityksen ulkopuolisiin kuluihin, kuten esimerkik-
si ostopalveluihin ja kehittämisprojektiin liittyviin 
palkkoihin. 

ENNEN ALOITTAMISTA 

Muiden yritystukien tapaan kehittämisavustus on 
haettava ennen hankkeen aloittamista. ELY-kes-
kuksen yritystutkijaan kannattaa olla yhteydessä 
riittävän aikaisessa vaiheessa. 

HAKEMUKSEN LI IT TEEKSI LAADITAAN kehittämis-
suunnitelma, jossa kerrotaan hankkeen toimen-
piteet aikatauluineen sekä tavoiteltavat tulokset. 
Meiltä ProAgrialla saat apua suunnitelman tekoon. 

KEHITTÄMISAVUSTUKSEN MÄÄRÄ on enintään 50 % 
kustannuksista. Lisäksi Ely-keskus voi rahoittaa 
kehittämishankkeeseen liittyviä investointeja yri-
tyksen koosta ja sijainnista riippuen 10-35 %:n 
osuudella. Maksatus voidaan hakea hankkeen 
edistymisen mukaan 1-2 kertaa hankkeen koosta 
ja kestosta riippuen. 

AJANKOHTAISTA
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AJANKOHTAISTA

 Onko jokin muuttunut sitten viime itua-lehden?

KARI KALLIONIEMI

erityisasiantuntija, 
yrityspalvelut

0400 267 384

ASIANTUNTIJA VASTAA

ONKO SUOJAKAISTASI  
YMPÄRISTÖSITOUMUKSEN  
VAATIMASSA KUNNOSSA?

P roAgria Etelä-Pohjan-
maa muuttaa viljely-
suunnittelun kausikoro-

tusta ensi kevätkaudella. Uusi 
kausikorotus astuu voimaan 
aiempaa myöhemmin, mutta 
on korkeampi kuin tänä vuon-
na. Viljelysuunnittelun kausi-
korotus on 60 € / suunnitelma 
ajanjaksolla 1.3.-15.6.2016. 
Korotus on riippuvainen pal-
velun suoritusajankohdasta.

KAUSIKOROTUSTA  jyrkenne-
tään, koska meillä on tarve 
siirtää viljelysuunnittelua 

pois kevätsesongista, jolloin 
tukipolitiikan kiemurat vievät 
asiantuntijoidemme ajan.

VILJELYSUUNNITELMAN 
KAUSIKOROTUKSESTA

– JOS HALUAT SÄÄSTÄÄ RAHAA, OLE ASIALLA JO NYT 

SYKSYN TAI ALKUTALVEN AIKANA. Saat tuotantopanokset 
halvemmalla ja hyödynnät ennakkohinnat. Lisäksi kyl-
vösiemen-, lannoite- ja kasvinsuojeluainevalikoimat ovat 
laajimmillaan. Säästät myös meidän perimän kausikoro-
tuksen verran.

Vastaajana viljelysuunnitelmat hyvin tunteva kasvinsuoje-
lun ja kasvintuotannon erityisasiantuntija Pekka Tuomisto 
ProAgria Etelä-Pohjanmaalta.

KYSYIMME: 
Miksi tilaisin visun jo nyt?

NIKO LUIKKU

asiantuntija, 
kasvintuotanto 

KEHITTÄMISAVUSTUKSEN MÄÄRÄ  
on enintään 50 % 
kustannuksista. 

TEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN MAATILALLA 

-KIRJA sopii tilalle kuin tilalle. Sen avulla ar-
vioit erilaisten teknologiaratkaisujen hyötyjä 
ja soveltuvuutta omalle tilallesi.

Kirjassa opastetaan muun muassa, kuinka
toimia erilaisissa häiriötilanteissa. Julkaisu
on ostettavissa ProAgrian verkkokaupasta.

www.proagriaverkkokauppa.fi

TILOJEN VÄLINEN KAUPPAPAIKKA

Farmarin pörssissä voit jättää ilmoituksia 
maksutta sekä seurata muiden hintapyyn-
töjä ja tarjouksia.

www.farmarinporssi.fi

MITÄ JOS LUMIMYRSKY 
VIE SÄHKÖT?

JOULUISET 
MAALAISMARKKINAT

PERINTEISET JOULUISET MAALAISMARKKINAT 

Seinäjoen Torikeskuksessa 
La 12.12  kello 10-16 
Su 13.12.  kello 11-16

Myynnissä tuotteita leivonnaisista käsitöihin. 

Järj. Seinäjoen maa- ja kotitalousnaiset

OSTA – MYY – VUOKRAA

J oskus sitä vain tulee val-
taisa tarve vaikuttaa. Joku 
asia alkaa rassata siihen 

malliin, että sille on pakko 
tehdä jotakin. Jos tunne ei 
mene järjellisessä ajassa ohi, 
on syytä ryhtyä toimeen. 
Yksi vaikutuskanava voisi-
vat olla kehittämishankkeet.

HANKK E I L L A  on pelottava 
maine: hirveästi paperitöitä, 
raastavaa raportointia. Ja kym-
menen vuoden kuluttua tulee 
ranskaa puhuva tarkastaja, 
joka perii rahat pois korkoi-
neen. Pötypuhetta, hanke on 
hyvä työkalu sille, joka haluaa 
kehittää, parantaa ja vaikuttaa.

KUTEN MINKÄ TAHANSA  työ-
välineen käyttöä, myös hank-
keita pitää opetella. Opaskir-
joja, nettisivuja ja hakuohjeita 
löytyy kyllä. Hyvä konsti on 
myös soluttautua sellaisten 
joukkoon, jotka ovat jo han-
kepeliä pelanneet. Itse teke-
mällä pääsee parhaiten selvil-
le pelivälineestä, kentästä ja 
pelikavereista.

MAASEUDUN EL INKEINOJEN , 
kylien ja elinvoimaisuuden 
kehittäjille löytyy aivan omat 
välineet osoitteesta: 
www.maaseutu.fi. 

ERIT Y INEN HERKKU  on Lea-
der.  Etelä-Pohjanmaalla toi-
mii Suomen Leader-ryhmistä 
neljä. Niitä sanotaan myös 
kehittämisyhdistyksiksi tai 

maaseudun toimintaryhmiksi 
– rakkaalla lapsella on monta 
nimeä. Näistä yhdistyksistä 
on paljon iloa ja hyötyä kehit-
tämisintoisille. Mikä parasta, 
niillä on rahaa jaettavana 
kehittämistarkoituksiin. Yh-
distyksien työntekijät ovat 
mukavia ja helposti lähestyt-
täviä. Heidän kanssaan asi-
ointiin ei tarvitse sanakirjaa. 
Jos kiinnostus heräsi, lue li-
sää täältä: www.uhoo.fi

LOPUKSI  muutama varoituk-
sen sana: hankkeet voivat ai-
heuttaa riippuvuutta. Moni 
on jäänyt koukkuun. Moni 
on myös vaikuttanut itselleen 
tärkeisiin asioihin, tutustunut 
juttuihin, joita ei ole tiennyt 
olevan olemassakaan ja siinä 
sivussa oppinut tuntemaan 
samanhenkistä porukkaa. Ja 
ansainnut elantonsa. Sekään 
ei ole huono asia. Varsinkin 
nuorille hankemaailmasta on 
auennut uusia työmahdolli-
suuksia. Eikä meille ikäänty-
villekään ole pahitteeksi jos-
kus innostua. 

HALUATKO VAIKUTTAA?

 NINA HARJUNPÄÄ

Erikoissuunnittelija,  
Etelä-Pohjanmaan korkeakoulu-

yhdistys/Epanet-verkosto
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J ärjestökiertueella olem-
me kohdanneet paikal-
lisyhdistyksiämme ym-

päri maakuntaa. ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan jäseninä 
on lähes 300 yhdistystä ja 
osastoa. Yhteensä niihin 
kuuluu noin 13 000 jäsentä.
Maamiesseuroja ja niiden 
naisosastoja alettiin perustaa 
Vaasan läänin maanviljelys-
seuran paikallisyhdistyksiksi 
yli 100 vuotta sitten. Nykyään 
Maailma on muuttunut ja jär-
jestötyö sen myötä. Järjestöta-
paamisissa on kohdattu yhdis-
tysväen kanssa kasvokkain. 
Se tuntuu tulleen tarpeeseen.  
Järjestökierros on Etelä-Poh-
janmaan Maanviljelysseuran 
säätiön rahoittama. Kierros on 
juuri päättymässä.

JÄRJESTÖILLOISSA ON  käyty 
läpi järjestötyön puitteita ja 
mahdollisuuksia, selvitetty tä-
mänhetkistä toimintaa ja koot-
tu toiveita ja haaveita. Tavoit-
teenamme on saada kierroksen 

päätyttyä kokonaiskuva yhdis-
tyskentän tarpeista. 

KOKOAMME MYÖS  tietoa sii-
tä, miten ProAgria Etelä-Poh-
janmaa ja Etelä-Pohjanmaan 
maa- ja kotitalousnaisten 
piirikeskus voisivat jatkossa 
paremmin palvella yhdistys-
väkeä ja kenttää. Perästä siis 
kuuluu, kunhan saamme ve-
dettyä yhteen järjestöilloissa 
kuulemamme. 

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

AJANKOHTAISTA AJANKOHTAISTA

MUISTA 
Kirjallinen sopimus on 
suullista parempi

S opimus kannattaa 
tehdä kirjallisesti, 
koska näin asiat tu-
lee mietittyä tark-

kaan jo etukäteen. Samalla 
varaudutaan mahdollisiin 
ongelmatilanteisiin.

SUOMALAISEEN oikeuskäytän-
töön kuuluu sekä sopimusva-
paus että sopimuksen sito-
vuus. Sopimuksia voidaan-
kin tehdä osapuolten välillä 
hyvin vapaasti, kunhan pysy-
tään kohtuudessa. Toisaalta 
sopimus sitoo juuri sellaisena, 
kuin se on tehty.

SUULL INEN SOP IMUS  sitoo 
yhtä lailla kuin kirjallinenkin. 
Paperille kirjattu sopimus on 
kuitenkin turvallisempi, kos-
ka sen sisältö voidaan näyt-
tää jälkikäteenkin toteen. 

Asioiden selvittely on näin 
helpompaa.

TAVALLISIN MAATILAN  sopi-
mus on pellon vuokrasopi-
mus. Siinä sovitaan vuokra-
ajasta, maksusta ja muista 
ehdoista. Vuokrasopimuksista 
säädellään maanvuokralaissa. 
Nykyään vuokrasopimukset 
tehdään pääosin kirjallisina.

MAATALOUSYHTYMÄÄ  perus-
tettaessa on järkevää laatia 
yhtymäsopimus, jolla sovi-
taan toiminnan pelisäännöis-
tä ja siitä miten toimitaan 
ongelmatilanteissa. Yrittäjien 
välillä tehdään myös monen-
laisia yhteistyö- ja urakkaso-
pimuksia.

T ILANPITOA ALOITET TAESSA 
ja erilaisissa perhetilanteen 

muutoksissa voi olla tarpeen 
tehdä perheoikeudellisia so-
pimuksia, kuten testamentti, 
avioehtosopimus sekä omistus- 
ja perinnönjakosopimukset.

SOPIMUKSIA TEHTÄESSÄ  on 
tärkeää miettiä sopimuksel-
le oikea sisältö. Apua eri-
laisten maatilalla tarvittavi-
en sopimusten tekoon saa 
ProAgrialta.

Maatiloilla tehdään lähes päivittäin erilaisia sopimuksia.  

Järjestökiertueen 
matkan varrelta 

A rvioinnissa selvitetään 
omaisuuden mahdol-
lisimman totuuden-

mukainen, kaikille osapuo-
lille kohtuullinen ja tilantee-
seen parhaiten sopiva arvo. 

OMAISUUDEN ARVOON  vai-
kuttaa ikä, kunto, käyttökel-
poisuus, sijainti ja alueellinen 
markkinahintataso. Tapaus-
kohtaisesti voi olla myös mui-
ta arvoon vaikuttavia tekijöitä. 

PELTOJEN MARKKINA -ARVON 
arviointiin vaikuttaa pellon 
muoto, maalaji, viljavuus, oji-
tustapa, lohkokoko, sijainti ja 
alueen vapaiden kauppojen 
keskimääräinen hintataso. 

KOKONAISEN MAATILAN ARVO 

on harvoin omaisuusosien yh-
teenlaskettu summa, vaan ar-
vosta vähennetään tilakoko-
naisuusvähennys. Vähennys 
voi olla tilanteesta riippuen 
jopa kolmannes arvosta

P ROAGR IA  E T E L Ä - P OHJAN -

MA A  palvelee maatilakoko-
naisuuden tai sen erillisten 
omaisuusosien arvioinnis-
sa. Samalla selvitämme 
omaisuuden myynnin ve-
roseuraamukset, laadimme 
kiinteistöjen luovutuskirjat, 
teemme verottajalle ennak-
kokyselyt ja ilmoitukset 
sekä toimimme kaupanvah-
vistajina. Teemme myös 

testamentteja, avioehtosopi-
muksia, perunkirjoituksia se-
kä laadimme perinnönjakoja 
ja osituksia.

OMAISUUDEN ARVIOINTIA 
tarvitaan monessa tilanteessa

KASVUKAUDESTA

Märkä kevät viivytti peru-
nan istutusta. Kaiken lisäk-
si märkyys ja kylmyys jat-
kuivat elokuun loppupuo-
lelle saakka. Nostot alkoivat 
normaalia myöhempään, ja 
jo ennen nostoa sadosta oli 
odotettavissa keskimääräis-
tä pienempi. Tämän päälle 
nostojen vielä ollessa käyn-
nissä viikolla 41 tuli pitkä 
pakkasjakso jolloin lämpö-
tila laski yöllä -10 asteen 
tuntumaan. Pakkasen ai-
heuttamat vahingot sadolle 
vaihtelevat, osasta ei saada 
juuri lainkaan kauppakel-
poista satoa kun taas osassa 
eristä noin 10 % täytyy hy-
lätä mukuloiden pehmen-
nyttyä. Luken satoarvio jul-
kaistaan tätä kirjoitettaessa 
muutaman päivän päästä. 
Odotettavissa on 15–20 % 
keskimääräistä huonompi 
sato, jonka toivotaan nä-
kyvän selkeästi perunan 
hinnassa.

PERUNAN KÄYTÖN  

EDISTÄMINEN

Syyskuussa on perustettu 
rekisteröity yhdistys Pe-
runa-alan yhteistyöryhmä, 
jonka päätavoitteena on 
edistää perunan käyttöä ja 
tietoutta sen ravintoarvois-
ta, ja tätä kautta parantaa 
koko alan kannattavuutta. 
Vanhat yhdistykset Pro-
Peruna sekä Suomen Pe-
runaseura on lakkautettu. 
Seuraavaksi vuorossa on 
joulukuussa ärjestettävä 
vuosikokous, jossa mm. 
valitaan yhdistykselle hal-
litus sekä ehdotetaan sään-
tömuutoksia. Kokouksen 
päivämäärä ja paikka on 
kirjoitushetkellä vielä päät-
tämättä. Kokoukseen toivo-
taan mahdollisimman laa-
jaa osanottoa viljelijöiden 

taholta. Jäsenkeräyksen 
yhteydessä aloitetaan toi-
met valtion rahoittamassa 
menekinedistämishank-
keessa, jonka hyväksymis-
päätöstä odotetaan ennen 
vuodenvaihdetta.

TUKIEHDOISTA

MMM teki lokakuun lo-
pussa tarkistuksen tukieh-
toihin, jolloin perunanvil-
jelijöiden suosimista sanee-
rauskasveista retikat ja si-
nappi hyväksyttiin viimein 
täyttämään talviaikaisen 
kasvipeitteisyyden alaa, 
mikäli niitä ei ole muokat-
tu syksyllä. Alalle saa myös 
talviaikaisen kasvipeittei-
syyden korvauksen. Tulkin-
nan muutos osoitti että mm. 
Perunantutkimuslaitoksen, 
ProAgrian ja muiden taho-
jen tekemä lobbaustyö voi 
saada aikaan merkittäviäkin 
parannuksia tukiehdoissa, 
kun perusteet muuttamisel-
le ovat kunnossa.

OPINTOMATKA BERLIINIIN

ProAgria Etelä-Pohjanmaa 
järjestää opintomatkan 
Fruit Logisticaan Berlii-
niin helmikuun alussa 
2016. Vuosittain yli 65 000 
kävijää keräävä tapahtuma 
on kasvisten tuotantoon, 
varastointiin, kauppakun-
nostukseen ja logistiikkaan 
keskittyvä erikoisnäyttely. 
Matkalle ovat tervetullei-
ta kaikki kiinnostuneet, ja 
erityisesti se on suunnattu 
peruna-, marja- ja puutarha-
tuottajille.

Ilmoittautua voi osoitteessa  
www.proagria.fi/ep/ 
tapahtumat

Lisätietoja saa Juhani  
Rahkolta.

K yseinen kausi on ilmoi-
tettu olevan viimeinen 
tätä lajia Suomessa. 

Ehdot ovat muuttuneet mer-
kittävästi, ikärajat nousseet 
ja vaatimukset tiukentuneet 
erityisesti kannattavuuden 
osalta. Jos ja kun maatilan 
sukupolvenvaihdos on ajan-
kohtaista, me autamme sel-
vittämään omaisuuden ar-
viointia, veroseuraamuksia, 
eläkevaihtoehtoja, edellytyk-
siä aloitustukeen, hakemuk-
sia ja rahoitusta. Laadimme 
myös luovutuskirjat, teemme 
verottajalle ennakkokyse-
lyt ja ilmoitukset sekä toi-
mimme kaupanvahvistajina.

TEEMME MYÖS MUITA omista-
janvaihdospalveluita: kiinteis-
tökauppoja, kiinteistöarvioita, 
peltoarvioita, testamentteja, 
avioehtosopimuksia, perun-
kirjoituksia sekä laadimme 
perinnönjakoja ja osituksia.

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ! 

SAMULI LAMPINEN

erityisasiantuntija,  
omistajanvaihdokset,  
kiinteistöarvioinnit
puh. 040 526 0147
samuli.lampinen@proagria.fi

OLAVI KUJA -LIPASTI

erityisasiantuntija,  
omistajanvaihdokset,  
yhtiöittäminen, verotus
puh. 040 127 2420
olavi.kuja-lipasti@proagria.fi

LUOPUMISTUEN  voivat saada 
maatilan omistaja ja hänen 
aviopuolisonsa, jotka lopet-
tavat maatalouden harjoit-
tamisen sekä metsätalouden 
hankintatyöt. MYEL-vakuu-
tettu avopuoliso rinnastetaan 

aviopuolisoon. Luopumistu-
keen ovat oikeutettuja myös 
maatalousyrittäjän leski, 
jolla on avio-oikeus maati-
laan sekä maatalousyhtymän 
sisarusosakas. Lisäksi yhtiö-
muotoista maataloustoimin-
taa harjoittaville voidaan 
myöntää luopumistuki suku-
polvenvaihdosluovutuksen 
perusteella.

LUOVUTETTAESSA lähisukulai-
selle sukupolvenvaihdos- tai 
sen kaltaisessa lisämaaluo-
vutuksessa, jossa kaikki tilan 
pellot luovutetaan, luopumis-
tuen voi saada 59-vuotiaana. 
Viljelijän luovuttaessa tilansa 
sukupolvenvaihdoksella vie-
raalle, hänen pitää olla 60 
vuotias. Luopumistuen voi 
saada myös uinuvana enin-
tään viisi vuotta ennen ikära-
jan täyttymistä.

LUOPUJAN ON PITÄNYT  har-
joittaa maataloutta ennen luo-
pumista viimeiset 10 vuotta 
sekä olla MYEL-vakuutettu 
vähintään viimeiset viisi 
vuotta välittömästi ennen 
luopumista. Edellytys MYEL-
vakuuttamisesta koskee myös 
osatyökyvyttömyyseläkettä 
saavaa luopujaa.

LUOPUJA VOI JATKAA  ansio-
työtä. Muut tulot ja yrittäjä-
toiminta eivät estä luopumis-
tuen saamista. Tuen maksa-
minen alkaa kuitenkin vasta, 
kun ansiotulot jäävät alle 
ansiotulorajan. Vuonna 2015 
tuloraja on 713,68 euroa kuu-
kaudessa.

SUKUPOLVENVAIHDOKSESSA 

peltojen ja tuotantorakennus-
ten omistuksen pitää siirtyä 
jatkajalle. Jatkajia voi olla 
enintään kaksi puolisoineen. 
MYEL-vakuutettu avopuoliso 

rinnastetaan aviopuolisoon. 
Jos maatila luovutetaan puo-
lisoille yhdessä viljeltäväksi, 
riittää, että toinen puolisoista 
täyttää ehdot. Toinen puoli-
soista sitoutuu pitämään tilan 
jakamattomana.

JATKAJAN ON OLTAVA luopu-
mishetkellä alle 40-vuotias ja 
hänellä pitää olla tuotanto-
suuntaan soveltuva koulutus 
sekä vähintään kolmen vuo-
den työkokemusta maatalou-
desta. Koulutuksen hankki-
miseen on kaksi vuotta aikaa 
spv:n jälkeen.

JATKAJAN MUUT TULOT  eivät 
luopumishetkellä saa ylittää 
60 000 euroa vuodessa. Puo-
lison tulot eivät vaikuta tulo-
rajaan.

LUOVUTUKSENSAAJA sitoutuu 
viljelemään tilaa ja asumaan 
tilalla tai sellaisella etäisyy-
dellä, että tila tulee asianmu-
kaisesti hoidetuksi niin kau-
an kuin luopujille maksetaan 
luopumistukea, kuitenkin, 
vähintään viisi vuotta. 

SUKUPOLVENVAIHDOKSESSA 
jatkaja ei saa olla aloittanut 
tilanpitoa jollain muulla ti-
lalla aikaisemmin. Luopu-
mistuen voi kylläkin saada 
myymällä tilan kaikki pellot 
lisämaaksi sukupolvenvaih-
doksen kaltaisella luovutuk-
sella lähisukulaiselle, joka 
on aloittanut tilanpidon ai-
emmin ja hänelle on myön-
netty aloitustuki.

SUKUPOLVENVAIHDOKSESSA 

maatilan tulee olla taloudel-
lisesti elinkelpoinen. Laskel-
malla on osoitettava tilalta 
saatavan yrittäjätuloa vähin-
tään 15 000 euroa, kun pois-
tot ovat vähintään 5 000 euroa. 
Kahden jatkajan tapauksessa 
kummaltakin edellytetään 
yrittäjätulon saavuttamista. 
Puolisot katsotaan yhdeksi 
jatkajaksi.

S U K U P O LV E N VA I H D O S  on 
mahdollinen myös yhtiömuo-
toisella maatilalla. Edellytyk-
senä on luopujien MYEL-va-
kuutus. Sukupolvenvaihdok-
sessa jatkajalla on mahdolli-
suus hakea aloitustukea ELY 
-keskuksen kautta.

AJANKOHTAISTA 
PERUNATILOILLE

ANNA-KAISA JAAKKOLA

asiantuntija,  
kasvintuotanto, peruna

JUHANI RAHKO

asiantuntija,  
kasvintuotanto, peruna

OLAVI KUJA -LIPASTI

erityisasiantuntija,
yhtiöittäminen, omistajan-

vaihdokset, verotus

SAMULI LAMPINEN

erityisasiantuntija, 
omistajanvaihdokset, 

 kiinteistöarvioinnit

JÄRJESTÖKIERTUEELLA SEINÄJOELLA oli väkeä tuvan täydeltä. 
Kuva: Miia Lenkkeri-Tamminen

Tehdään yhdessä onnistunut 
SUKUPOLVENVAIHDOS

KAISA VIITALA

vs. toiminnanjohtaja

Maatilaomaisuuden arvon selvittämistä tarvitaan 
sukupolvenvaihdosta, perunkirjaa, perinnönjakoa tai 
vaikkapa myyntiä varten.

Uusi luopumistukikausi alkoi 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2018. 

miia.lenkkeri
Tarralappu
kuvaajan nimi pois
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K ulunut vuosi on 
siitä poikkeukselli-
nen, että kaikkien 
tuotantosuuntien 

tilanne on tiukka. Tällä kertaa 
kaikki ovat samassa veneessä. 
Viljasektoria rasittaa erityises-
ti se, että heikompia vuosia 
on takana jo niin monta, että 
kassa on monella tilalla tyhjä. 

KUINKA ETEENPÄIN?

Ennusteet näyttävät aallon 
pohjan saavutetun, mutta 
tuotteiden hintojen ennuste-
taan lähtevän nousuun vasta 
vuonna 2017. Kustannuspuo-
lella helpotuksia ei ole luvas-
sa. EU-tukien maksuaikatau-
lut ovat muuttuneet pysy-
västi, joten nekin on otettava 
huomioon mietittäessä tilan 
maksuvalmiutta.

I TSEÄÄN E I  KANNATA  sääs-
tää hengiltä. On pyrittävä 
lisäämään tuloja sekä kar-
simaan turhia menoja. Ei 
kannata toimia samoin kuin 

aina ennenkin, koska osal-
taan viljan markkinahintojen 
nykytaso johtuu juuri siitä. 
Taustalla on viljan suuri vien-
titarve ja sopimustoiminnan 
vähäisyys. Viljaa käyttävällä 
teollisuudella ja kaupalla ei 
ole varmuutta siitä, millaista 
viljaa ja kuinka paljon tiloilta 
on saatavilla.

TUOTANTOSTRATEGIASI?

Jokaisen tulisikin nyt miet-
tiä oma tuotantostrategiansa 
uusiksi. Tuotetaan sitä, mistä 
saadaan paras kate.  Erikois-
tuminen ja sopimustuotan-
non hyödyntäminen auttavat 
eteenpäin kannattavuuden 
parantamisessa. Myös rehu-
viljan tuotanto on kannatta-
vaa, jos avaintekijöinä ovat 
hyvä laatu ja korkea satotaso. 

HYVÄ HUONO ESIMERKKI on-
nistuneesta sopimustoimin-
nasta on ollut kotimainen 
ruis. Saavutimme omavarai-
suuden rukiissa, kun hinta 

kannusti viljelemään ruis-
ta ja kortin kääntöpuolella 
teollisuus tiesi saavansa raa-
ka-ainetta. Lisäksi kuluttajat 
arvostivat täysin kotimaisesta 
raaka-aineesta tehtyä ruislei-
pää. Ikävä kyllä sopimukse-
ton ruis, jota markkinoille 
tuli yllättävän paljon, pilasi 
ruismarkkinan. Sen seurauk-
sena rukiin hinta laski.

VAIHTOEHTOJA V IL JELYK AS -

V IVAL IKOIMAN  monipuolis-
tamiseen on useita. Muuta-
mana esimerkkinä öljykasvit, 
kumina ja erikoisviljojen 
tuotanto, joista markkinoilla 
on pulaa. Niiden viljely on-
nistuu viljatilan tavallisella 
konekalustolla. Yhdistävänä 
tekijänä näissä kaikissa vaih-
toehdoissa on sopimustuotan-
to, jolloin kysyntä ja tarjonta 
saadaan kohtaamaan ja ylituo-
tannolta vältytään. 

L I I K K E E L L E  K A N N A T T A A 

lähteä oman tilan viljan 

tuotantokustannuksen selvit-
tämisestä. Tuotantokustannus-
laskelman avulla saadaan sel-
vitettyä myös kustannuspuoli 
sekä mahdolliset säästöpaikat. 

Kun laskelma on tehty, on eri 
vaihtoehtojen simulointi ja 
kannattavuuden muuttumi-
nen erilaisilla satotasoilla 
helppoa.

HEVOSTUTKIMUSPELTO HEVOSTUTKIMUSLUOMU

HAASTAVAN KASVUKAUDEN JÄLKEEN 
Mennyt kasvukausi oli haastava ja raskas. Jos peltojen kuivatus oli kunnossa, niin vaikeista sääoloista 
huolimatta alueeltamme korjattiin kelpo sato. Pellon kuivatus kannattaakin nyt laittaa kuntoon.  
Ilman energian hinnan alenemista kuivauskustannukset olisivat nousseet kestämättömän korkeiksi.

”Jokaisen tulisikin nyt miettiä oma 
tuotantostrategiansa uusiksi. Tuotetaan 

sitä mistä saadaan paras kate.

Luomulle on markkinoita

L uomuvilja on pääsään-
töisesti määrältään ja 
laadultaan hyvää, jo-

ten sen ruokinnallinen ar-
vo ja elintarvikearvo ovat 
varsin hyvin kohdallaan. 

E T E L Ä - P O H J A N M A A L L A  on 
paljon kotieläintiloja, jotka 
tarvitsevat viljaa ja valkuais-
kasveja. Lisäksi kauralle, veh-
nälle, rukiille ja öljykasveille 
löytyy markkinoita elintarvi-
keteollisuudesta. Suomalai-
selle, hyvälle ja laadukkaalle 
kauralle olisi kysyntää maa-
ilmalla. Kaura on varmimpia 
viljoja luomussa ja se menes-
tyy lähes kaikissa pelloissa. 
Toki viljelykierrollisesti, 
markkinoiden ja oman mie-
lenkiinnon mukaan kannat-
taa myös viljellä muita viljoja 
ja valkuaiskasveja.

MUISTA KASVEISTA kannattaa 
muistaa syyskylvöiset vehnät, 
rukiit ja rypsit. Ne ovat olleet 
viime vuosina erittäin kan-
nattavia ja satoisia. Onnistu-
essaan esimerkiksi syysrypsin 
sadot ovat noin 2000 kg per 
hehtaari ja hinta syysrypsille 
500-700€/tn riippuen laadus-
ta ja muista ominaisuuksista. 
Siemenkustannus on noin 
60 €/ha, joten taloudellisesti 
voi saada hyvän tuoton heh-
taarilta rypsin viljelyllä. Myös 
rapsi on mahdollinen, mutta 
sen talvehtiminen on selkeästi 
heikompaa kuin rypsin. 

E T EL Ä -POHJANMA ALL A  kai-
vattaisiin myös yhä parem-
min toimivaa yhteistyötä. 
Yhteistyön erilaisilla malleil-
la olisi mahdollisuus saada 
kustannuksia pienemmäksi ja 

tuotteille selkeä ja varmempi 
hinta. Yhteistyön merkitys on 
erittäin tärkeä, kun mietitään 
tulevaisuudessa selviämistä. 
Sen mukana tulee vastuita ja 
riskejä, mutta onnistuessaan 
se antaa huomattavaa lisäar-
voa osallisille sekä voi antaa 
nostetta myös ympäristön 
muulle toiminnalle.

VA IKK A  SADONKOR JUU S TA 
on kulunut vähän aikaa, kan-
nattaa jo nyt kartoittaa tule-
vaa kasvukautta sekä miettiä 
viljelysuunnitelmaa tulevalle 
kasvukaudelle. Keväällä 2016 
voi tehdä lopulliset pienet 
muutokset ja muutoin keskit-
tyä viljelyyn. 

V I L J E LYK I ERTO K ANNAT TA A 
myös tehdä ja pitää ajan tasal-
la. Vaikka 2015 tuet on haettu, 

on vielä muistettavaa liittyen 
ympäristösitoumukseen. Huo-
mioithan, että luomussa on 
oltava kokoajan ajan tasalla 
oleva viljelykiertosuunnitel-
ma vuosille 2015-2019. 

NEUVO 2020 antamat mahdol-
lisuudet kannattaa hyödyntää 
tilalla kuin tilalla. Näihin kaik-
kiin asioihin voit saada apua 

ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
luomuasiantuntijoilta. 

HENRI HONKALA

palvelupäällikkö, kasvi-, 
sika- ja siipikarjatilat

KIINNOSTAAKO LUOMUTUOTANTOON SIIRTYMINEN? 

Haluaisitko arvion siitä, miten tila voisi sitoutua luomutuotan-
toon, ja mitä se vaatii? 

Neuvo 2020 avulla voimme kartoittaa tilan sopivuutt luomuun. 
Neuvon avulla voit saada aloittavana tilana luomusuunnitelmat 
liitteineen asiantuntevasti.  

Pyydä Neuvo-käynnille Neuvo 2020 -luomuasiantuntija. 

KAIJA ALA -LUUKKO

asiantuntija, talous,
kasvi-, sika- ja siipikarjatilat

KYSY LISÄÄ!

Tuotantokustannus laskelmaa 
voit tiedustella talousasian-
tuntija Kaija Ala-Luukolta.

ERKKI VIHONEN

asiantuntija, 
luomukasvintuotanto

MARIA IKOLA

puh. 040 761 9770 
maria.ikola@proagria.fi 

ULLA -MAIJA LESKINEN

puh. 040 504 5591 
ulla-maija.leskinen@proagria.fi

JARI LUOKKAKALLIO

puh. 0400 297 235 
jari.luokkakallio@proagria.fi 

JOHANNA MÄNTYHARJU

puh. 040 512 1901 
johanna.mantyharju@ 
proagria.fi 

Luomuviljasadosta tuli kasvukauden haasteista  
huolimatta varsin hyvä.  

NYT ON AIKA suunnata katseet seuraavaan kasvukauteen.

MIKÄ ON TILASI TUOTANTOSTRATEGIA? Jos ei sitä ole, lienee viisasta sellainen laatia.
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T ällä hetkellä Etelä-
Pohjanmaalla toimin-
nassa on mukana noin 

120 tilaa ja koko maassa 1 000 
tilaa. Erityisesti toivomme mu-
kaan sika- ja siipikarjatiloja, 
nauta- ja emolehmätiloja sekä 
erikoiskasvinviljelytiloja ku-
ten marja- ja perunatiloja. Mui-
takin tuotantosuuntia edusta-
vat tilat ovat kuitenkin terve-
tulleita mukaan toimintaan. 

KANNATTAVUUSKIRJANPITO 
on Luonnonvarakeskuksen 
ylläpitämää toimintaa, jossa 
seurataan maatalous- ja puu-
tarhayritysten talouden ke-
hitystä tiloilta kerättävän ai-
neiston perusteella. Kannatta-
vuuskirjanpitotiloilta saatavaa 

aineistoa hyödynnetään muun 
muassa tutkimuksessa, edun-
valvonnassa, maatalousope-
tuksessa, neuvonnassa ja maa-
taloushallinnossa. 

MIKSI LIITTYISIN MUKAAN?

Kannattavuuskirjanpidosta 
tila saa vuosittain tilapalaut-
teen, joka sisältää tulos- ja 
taselaskelmat, maksuval-
miuslaskelman sekä talouden 
tunnuslukuraportin. Lisäk-
si tila saa vertailuraportin, 
jossa oman tilan tulosta ja 
tunnuslukuja verrataan ver-
tailuryhmän tuloksiin. Ver-
tailuryhmässä ovat samalla 
alueella vastaavaa tuotantoa 
harjoittavat kannattavuuskir-
janpitotulot. Vertailuryhmästä 

on keskiarvon lisäksi laskettu 
myös hyvän ja heikon ryh-
män tulokset, joihin omaa 
tulostaan voi peilata. Lisäksi 
Taloustohtori-palvelusta voi 
käydä tutkimassa tuloksia säh-
köisesti. Yksittäisten tilojen 
tietoja ei julkaista ja kaikkia 
kannattavuuskirjanpitotietoja 
käsitteleviä sitoo täysi vai-
tiolovelvollisuus. Kannatta-
vuuskirjanpitoon kuuluminen 
on tilalle ilmaista. 

AIHEUTUUKO KANNATTAVUUS -

KIRJANPIDOSTA  minulle yli-
määräistä työtä? Kannattavuus-
kirjanpidossa kerätään pääasias-
sa tietoja, jotka tiloilta löytyvät 
muutenkin joko verokirjanpi-
dosta tai viljelysuunnitelmasta. 

Vuosittain tarvitaan lisäksi 
vuodenvaihteen varastojen 
arviointi (eläimet, rehut, lan-
noitteet ym.) ja arvio vuosit-
tain maatalouteen käytetystä 
työajasta. Kannattavuuskirjan-
pitoon liittymisen yhteydessä 
tilan koneista, kalustosta ja 
rakennuksista laaditaan käyt-
töomaisuusluettelo. Verokir-
janpidosta tarvitaan vuosittain 
mukaan pääkirja ja verolomake, 
mutta lisävaatimuksia verokir-
janpitoon ei kannattavuuskir-
janpidon vuoksi tule. Aineistot 
kerätään tiloilta vuosittain ti-
linpäätösten jälkeen. Aineistot 
kerätään ja tallennetaan ProAg-
ria Etelä-Pohjanmaan toimesta 
ja lopulliset tulokset lasketaan 
Luonnonvarakeskuksessa. 

HEVOSTUTKIMUSTALOUS

P arempien aikojen 
odottelulle ei ole pe-
rusteita lähitulevai-
suudessa, joten katse 

on suunnattava tulevaisuu-
teen oletuksella, että nykyta-
solla jatketaan pitkään. 

MAAKUNTAAN on tullut vuo-
sikausia maan kärkipäähän 
sijoittuvat rakentamisinves-
toinnit, joten olosuhteiden 
puolesta perusteita tehokkaal-
le tuotannolle on olemassa. 
Voi siis katsoa positiivisesti 
valoisampaan tulevaisuuteen, 
mutta eihän se itsellään tule. 

PUSKURIRAHASTOJA  

EI KERTYNYT

Takana ovat niin sanotut 
hyvät vuodet, jolloin tuotta-
jahinta oli Euroopan, myös 
maailman huippua. Silti pus-
kurirahastoja kertyi vaatimat-
tomasti, ylijäämälle löytyi 
uusia kohteita. Hankittiin pel-
toa, kalustoa, myös yksityis-
talouteen panostettiin. Moni 
voi päivitellä jälkeenpäin, että 

toisinkin olisi voinut tehdä. 
No, päivittely ei enää auta 
vaan on katsottava miten näil-
lä hinnoilla voi pärjätä, jopa 
tehdä tulosta.

RESURSSIT on saatava tarkoi-
tettuun käyttöön, niin omat, 
yhteiset – ja henkiset pääl-
le päätteeksi! Samanlaisten 
seinien sisältä otetaan perin 
juurin erilainen tulos. Saman-
laisista pelloistakin otetaan 
erilainen sato. Samoja resurs-
seja käytetään joko tehokkaas-
ti, tai sitten ei – yhteistyöllä 
koneet liikkuvat kuin Jumbot 
taivaalla; aina menossa ja tiliä 
tekemässä. Eikä taksat päätä 
huimaa. Yllätyksiä ei tule kun 
suunnitellaan pidemmällä 
tähtäimellä toimet valmiiksi.

JOS TUNTUU  ET TÄ T ILANNE 

ON MAHDOTON, voi vilkaista 
lahden taakse, joko etelään, 
länteen tai lounaaseen. Suun-
nilleen 10 sentin siivu puut-
tuu hinnasta, eikä pohjoista 
tukea tunneta. Sopeutusta 

onkin harjoiteltu pitkään, jo-
ten kaikenlainen fiilaaminen 
joka puolelta on tuttua – ja 
opiksikin olisi otettavaa.

JOHTAMINEN KUNTOON

Ehkä suurimmat erot löyty-
vät johtamispuolelta; tarkka 
suunnittelu budjetointeineen 
(jota rahoittajatkin ovat vaati-
neet jo vuosikymmenten ajan 
säännöllisesti), kalustokus-
tannus selvästi alhaisempi 
tuotettua rehuyksikköä kohti. 
Myös satotasoihin panoste-
taan voimakkaasti, tyhjät ra-
kennustilat täytetään nopeasti 
pääomakustannuksia tappa-
maan. Huomio on keskittynyt 
tuloksen kannalta olennaisiin 
toimiin, poukkoilu kuluttaa 
tarpeettomasti kassaa ja päi-
vän rajallisia työtunteja. Yk-
sinkertaisesti: löysää ei juuri 
ole. (Tosin tämä näkyy myös 
työtunneissa – työmäärä on 
ehkä kohtuuttoman suuri.)

NO MITÄ SITTEN, kuinka mi-
nä tästä tiedosta hyödyn? 

Tilaluku alenee nopeasti, jäl-
jelle jäävät ovat käytännössä 
yrityksiä, joissa toimitaan 
yritysmaailman ehdoilla. Jo-
ko toimitaan tai kaadutaan… 
No mites ne sitten toimii? 
Kuten edellä todettiin; tosin 
toiminnalla on historiaakin jo 
sukupolven verran enemmän. 

TALOUSASIAT SEURANTAAN

Maitotilalla pärjääminen tar-
koittaa sitä, että käytössä on 
jatkuva tulosseuranta. Tuotok-
sen lisäksi tuotantokustannus 
löytyy vaikka sentin tarkkuu-
della. Budjetti laaditaan aina 
vuositasolla, mutta päivite-
tään kuukausittain, tosin ti-
lanteen ja todellisen tarpeen 
mukaan vaihdellen. Inves-
tointitarpeiden kartoitus lähi-
vuosille, josta pidetään myös 
kiinni; heräteostoksia ei juuri 
tunneta – jos niihin on enää 
mahdollisuuksiakaan. 

TALVIAIKAAN KIIRUS hellittää 
kun peltotyöt jäävät pois. Nyt 
jos koskaan kannattaa miettiä 

tuotannon pullonkauloja ja 
omaa tekemistä. Mikä rassaa 
navetassa: ruokinta, omat re-
hut, hoitotyö, mikä? Vai onko 
eläinpuoli kunnossa ja talous 
silti kireällä? Missä syy ja 
kuka korjaa? Joka aamu on 
työnnettävä pää jääkylmään 
veteen ja sitten katsottava 
uusin silmin toimintaa. ”Pa-
perihommia” ei enää kanna-
ta tehdä vasemmalla kädellä 
iltayön viimeisenä askareena 
silmät puoliummessa.  

PAINAVAA ASIAA TALOUDESTA
Viime vuonna tapahtunut maidon hinnan lasku näyttää vakiintuvan uuteen tasoon.  
Kyseessä ei ole enää notkahdus vaan pysyvämpi olotila. 

LIITY MUKAAN  
KANNATTAVUUSKIRJANPITOON!

TALOUS

ERKKI RIIHIKANGAS

erityisasiantuntija, talous 

Kannattavuuskirjanpitoon kaivataan uusia tiloja Etelä-Pohjanmaalta. 

KIINNOSTUITKO?

Lisätietoja kannattavuus-
kirjanpidosta antavat  

SEIJA YLI -HUKKALA 

puh. 040 580 2258

ELLA HARJU

puh. 043 825 0526

KAIJA ALA -LUUKKO 

puh. 040 832 3521

Resurssit on saatava 

käyttöön, niin omat, 

yhteiset – ja henkiset 

päälle päätteeksi!

NOORA RUUSKANEN

nuorempi asiantuntija, talous
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TILAA NEUVO 2020-PALVELUT MEILTÄ

ASIANTUNTIJA PUHELIN TOMIALA

Ala-Luukko Kaija 040 832 3521  

Alanco Milla 040 7060 558 

Asunmaa Riikka 040 534 9337 

Hakomäki Sini 043 825 0526  

Hongisto Saila 0400 497 516    

Ikola Maria 040 761 9770     

Jaakkola Anna-Kaisa 040 525 0375  

Jääskeläinen Marita 043 8254860   

Kananoja Arja 040 507 0475     

Kivisaari Hannu 0400 798 580  

Kraatari Vuokko 040 169 6557   

Kujala Arja 040 759 8618 

Leskinen Ulla Maija 040 504 5591    

Luikku Niko 0400 297 245   

Luokkakallio Jari 0400 297 235   

Luoma Markus 0400 180 071  

Lämpsä Jarmo 040 126 3481  

Mattila-Löppönen Kirsi 040 594 5745   

Minni Marianne 040 528 4582 

ASIANTUNTIJA PUHELIN TOIMIALA

Mäenpää Mika 040 528 7922 

Mäkelä Juha 0400 267 535  

Mäkinen Jari 040 510 2795  

Mäntyharju Johanna 040 512 1901    

Niemelä Harri 040 544 4510 

Niinistö Anne 043 825 0522 

Onkamo-Hill Teija 040 481 3818  

Perälä Marja-Leena 0400 166 200    

Pietilä Mirva 043 825 0524 

Raatikainen Arja 050 377 9530  

Rahko Juhani 043 825 0103  

Sillanpää Satu 040 672 4567 

Soisalo Tiina 040 502 5590 

Turpeinen Marika 043 825 2410 

Tuomisto Pekka 0400 891 889  

Vallinhovi Sari 0400 764 217   

Vihlman Katariina 040 582 6775  

Yli-Rahnasto Auli 040 5262 467   

Yli-Hukkala Seija 040 5802 258  

 YMPÄRISTÖ  LUOMUKOTIELÄIN  LUOMUKASVI  TERVEYDENHUOLTO -

SUUNNITELMA

 TUOTANTOELÄIN KASVINSUOJELU  ENERGIA

T ilalla on useita kertoja käynyt 
tarkastaja, viimeksi kesällä 
kymmenen hengen porukka 
Komission tarkastajan johdol-
la. Kun tietää asioiden olevan 
niin kuin pitääkin, ei tarkas-
tajien tuloilmoitus aiheuta 

erityisjärjestelyjä.
– Turhaan tiloilla pelätään tarkastajan käyntiä. 

Komission tarkastajaa erityisesti pelätään, mutta 
meidän tilalla komission väen käynti oli kaikista 
tarkastuksista rennoin, Jukka Ojala toteaa.

HYVINVOINTIASIAT ON TILALLA LAITET TU oi-
kein priimaan kuntoon viime keväänä. Kiitos 
siitä kuuluu ProAgria Etelä-Pohjanmaan Tiina 
Soisalolle, joka yhdessä tilan kanssa on kiertä-
nyt tuotantotiloissa ja pohtinut, kuinka asioiden 
siellä tulisi olla. Sysäyksen Tiinan käynnille tila 
sai viime keväänä järjestämistämme hyvinvoin-
titilaisuuksista, joissa käytiin lävitse muuttuvia 
tukiehtoja.

– Kyllä Tiinaa täytyy kiittää, hän toi meil-
le palkkapäivän, tilan emäntä Marjo Ojala ja  
isäntä toteavat.

– Vuositasolla puhutaan yli 20 000 eurosta. 
Eikä se raha pelkästään, vaan saimme selkeät 
piirustukset käyttöömme navetasta, johon on 
merkitty ohjeet, kuinka toimia missäkin tilan-
teessa. Kyllä niihin on palattu useaan otteeseen.

PIKAINEN SILMÄYS VASIKKAOSIOON  osoittaa 
asioiden olevan suunnitelmien mukaisesti. 
Toisin sanoen tietyn ikäisille vasikoille on vaa-
timusten mukaiset asianmukaiset karsinat.

KIERRÄTYSTÄ

Ojalan tilan navettaan on muutama vuosi 
sitten tehty laajennusosa. Nyt navetassa on 
140 lehmää ja kaksi lypsyrobottia. Navetan 
vanhassa osiossa kiertäessä huomaa, kuinka 
kekseliäästi siellä on käytetty vanhoja parsia 
vasikkakarsinoissa. Tiina Soisalo nostaakin 
tilalle hattua siitä, että vanhaa on osattu tai-
dokkaasti hyödyntää.

– Kaiken ei aina tarvitse olla uutta.  Kun 
talous sallii ja vanhoista tehdyt ratkaisut tun-
tuvat ontuvilta, silloin on vasta uusien hankin-
tojen aika.  Taloutta ei kannata kaikilla hankin-
noilla rasittaa, jos muitakin vaihtoehtoja on.

NEUVO 2020

Hyvinvointiasioita on Ojalan tilalla laitettu 
lyöntiin Neuvo 2020 -palveluna. Tiloilla on 
tällä ohjelmakaudella käytettävissiin Neuvo-
palveluihin yhteensä 3 500 euroa. Sillä rahalla 
voi tilalla saada aikaan jo vaikka mitä.

– Seuraavaksi perehdymme Ojalan tilan 
kanssa siihen, ovatko kotieläinpuolen täyden-
tävät ehdot kunnossa, Tiina Soisalo kertoo.  

T I L AN  ON MAHDOLL ISUU S  SA ADA  Neuvo 
2020-palvelua muun muassa eläinten hyvin-
vointi- ja terveysasioihin.

– Neuvontaa saa haluamastaan aihealueesta 
omien tarpeiden ja lähtökohtien mukaan. Mikä 
parasta, palvelua voi käyttää samasta aihealu-
eesta useamman kerran ohjelmakauden aikana, 
kertoo Tiina Soisalo.

Isokyröläisellä Ojalan maitotilalla eläinten hyvinvointikorvausasiat 
ovat tuttuja. Ne ovat myös kunnossa. 

”TIINA TOI MEILLE 
PALKKAPÄIVÄN”

MIIA LENKKERI-TAMMINEN

viestintäpäällikkö, 
ProAgria Etelä-Pohjanmaa

12 ProAgria Etelä-Pohjanmaa
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MAITO

U lko- ja kotimaisten tut-
kimusten pohjalta voi 
arvioida, että jopa puo-

let lypsylehmistä kärsii jonkin-
asteisista aineenvaihduntasai-
rauksista poikimisen jälkeen. 
Näitä ovat mm. poikimahal-
vaus, magnesiumin puutos ja 
ketoosi eli asetonitauti. Taudit 
aiheutuvat siitä, että lehmä ei 
saa riittävästi sopivanlaatuista 
ravintoa muuttuvan aineen-
vaihduntansa tarpeisiin. Nämä 
taudit voivat esiintyä piilevi-
nä tai näkyvinä sairauksina, ja 
niiden juuret juontavat usein 
jo ummessaolokaudelle. Myös 
piilevinä esiintyessään tau-
deilla on iso merkitys lehmän 
tuotokseen. Piilevistä aineen-
vaihduntasairauksista kärsivät 
eläimet sairastuvat helpommin 
muihin tauteihin kuten kohtu- 
tai utaretulehdukseen, ja piile-
vät taudit lisäävät lehmän ris-
kiä joutua poistetuksi karjasta. 

LEHMÄ SAIRASTUU piilevään ke-
toosiin yleensä pian poikimisen 
jälkeen, koska se ei saa riittävästi 

energiaa suhteessa kasvavaan 
maidontuotantoonsa. Syynä voi 
olla esimerkiksi se, että ummes-
saolokaudella tiettyjen ravintoai-
neiden saanti on ollut niin niuk-
kaa, että pötsin toiminta ei ehdi 
käynnistyä samassa tahdissa 
kuin lehmän perinnöllinen kyky 
tuottaa maitoa käynnistyy. Piile-
vällä ketoosilla tarkoitetaan tilaa, 
jossa lehmän ketoaineiden määrä 
veressä ja maidossa on lisäänty-
nyt, mutta sillä ei ole näkyviä oi-
reita. Näkyvässä ketoosissa leh-
mällä on yleisoireita, kuten hei-
kentynyt ruokahalu, depressio 
ja asetonin haju hengityksessä. 
Piilevän ketoosin tunnistaminen 
on vaikeampaa, koska yleisoireet 
puuttuvat. Sen tunnistamiseen 
tarvitaan apuvälineitä mitata ve-
restä, maidosta tai virtsasta keto-
aineita. Näiden apuvälineiden 
käyttö suomalaisilla tiloilla on 
kuitenkin vähäistä. Maailmalla 
näitä käytetään rutiininomaises-
ti. Esimerkiksi Tanskassa jokai-
selle lypsylehmälle tehdään ke-
toainetestaus poikimisen jälkeen 
lain vaatimuksesta.

KÄYNNISTÄMME YHDESSÄ Työte-
hoseuran ja ProAgria Keskusten 
liiton kanssa Maidosta Maitoon 
eli MaMa-hankkeen, johon 
otamme muutamia pilottitiloja. 
Pilottitiloilla kartoitetaan piilevi-
en aineenvaihduntasairauksien, 
ja erityisesti piilevän ketoosin 
esiintymistä ja riskitekijöitä. Nii-
den perusteella pilottitilat saavat 
toimenpide-ehdotuksen, jolla 
lehmien terveyttä voisi parantaa. 
Hankkeeseen kuuluu seuranta-
käynti, jolla seurataan toimen-
pide-ehdotusten toimeenpanoa 
ja vaikutusta eläinten terveyteen 
arvioidaan. Riskitekijöitä etsi-
tään erityisesti ummessa olevien 
lehmien ruokinnasta, hoidosta ja 
managementista. Tavoitteena on 
levittää parhaat käytännöt näi-
den tautien ennalta ehkäisystä 
koko maakunnan lehmien hy-
väksi. Hankkeen alkamisesta tie-
dotetaan lisää seuraavassa Itua-
lehdessä ja uutiskirjeissämme. 
Seuraa ilmoittelua, jos pilottiti-
laksi lähteminen kiinnostaa.

terveydenhuolto-
eläinlääkäri, 
maitotilat
ProAgria Etelä-Pohjanmaa
043 824 8030

SEIJA
PERASTO

Piileekö  
KARJASSASI KETOOSI?

O nnistuneen ruo-
kinnan tulokset 
näkyvät hyvin-
voivasta lehmästä. 

– Hyvinvoiva lehmä ter-
vehtii aina tavatessamme, 
märehtii maatessaan, käy ak-
tiivisesti robotilla ja sen sonta 
on ok,  kommentoi eräs maito-
tilallinen, kun häneltä kysyt-
tiin, millainen on hyvinvoiva 
lypsyrobottikarjan lehmä. 

RUOKINNANSUUNNITTELUSSA 

tulee tietää mitä syötetään. 
Ilman mittaamista ei voi ke-
hittyä, ja ilman toimintaa ei 
tule muutosta. Suunnittelun 
lähtökohtana on riittävä rehu-
analyysien määrä niin säilöre-
huista kuin viljoista. Tämän 

syksyn haasteina ovat muun 
muassa säilörehun heikot 
arvot, korkeahko sokeripitoi-
suus ja mahdollinen seleeni-
vaje. Ruokintasuunnitelmien 
päivittämisen tulee olla rutii-
ni, joka tehdään kerran kuu-
kaudessa. Tällöin eletään sen 
hetken tilanteessa lehmien 
mukana eikä jälkijunassa. 

TARKKAILUTUOKIO

Ruokintastrategia valitaan 
navetan suunnitteluvaihees-
sa. Strategiaa voi kuitenkin 
kehittää navetan iästä huo-
limatta. Lehmien tarkkailu-
tuokio on palkitseva. Miten 
ja miksi lehmäni käyvät ro-
botilla? Robotilla on tärkeää 
olla maittava houkutusrehu. 

Älyportteja käytettäessä tulee 
pohtia myös, mitä lehmän 
toivotaan tekevän ensin: käy-
vän syömässä vai lypsyllä. 
Lehmien liikettä voi ohjailla 
myös säilörehun jakokerroil-
la, vesipisteillä ja nuoluki-
villä. Yleensä lehmät syövät 
eniten siltä ruokintapöydän 
alueelta, missä lypsyrobotti 
on. Lypsyrobotin läheiselle 
ruokintapöydän alueelle kan-
nattaa jakaa enemmän rehua 
tai asettaa mattoruokkijalla 
kohdennettu lisäjako kysei-
seen kohtaan. Rehua tulee 
olla riittävästi ruokintapöy-
dällä, ympäri vuorokauden. 

RUOKINTAA TULEE SEURATA 
sekä tietokoneelta että leh-

mähavaintoja tekemällä. Jos 
tuijottaa vain papereita, ei 
tiedä kuin puolet totuudesta. 
Onnistuneen ruokinnan tun-
nusmerkkejä ovat 2,4-3 lypsyä/
lehmä päivässä, yli 30kg/leh-
mä/vrk maitoa, riittävä syönti 
eikä juurikaan viivelehmiä. 
Maidon arvojen tarkkailun 
tulee olla rutiinia. ProAgri-
an Koelypsyraportista näkee 
lehmäkohtaiset rasva-valku-
aissuhdeluvut, joiden avulla 
saadaan tietoa esimerkiksi vä-
kirehuprosentin sopivuudesta.

ROBOTIN AUTOMAATTISTEN 
ruokintataulukoiden avulla 
täsmennetään eläinkiertoa ja 

tuotosta. Ruokintataulukoiden 
onnistumista tarkkaillaan mai-
don arvojen lisäksi esimerkik-
si verrattaessa lehmäkohtaista 
lypsyjen määrää tuotospäiviin. 
Käyvätkö lehmät lypsyllä suun-
nitellusti eri tuotoskauden vai-
heissa? Robotilla saatavat kerta-
annokset kannattaa pitää maltil-
lisina; yli 2,5 kg kerta-annokset 
voivat happamoittaa pötsiä. Päi-
vän maksimiannoksen robotilta 
ei tulisi ylittää 7 kg.

KYSY LISÄÄ

ANNE NIINISTÖ

asiantuntija, 
ruokinta, maitotilat

puh. 043 825 0522  

T uotannon ohjaus on 
tuotosseurannan ai-
sapari. Palvelussa 

analysoidaan tilan tuloksia 
ja katsotaan yhdessä asian-
tuntijan kanssa, missä tila 
menee ja mitä kannattaa teh-
dä tuloksen parantamiseksi. 

ASIANTUNTIJAMME KÄY palve-
lun puitteissa navetassa. Navetta-
käynti on tärkeää, jotta yhdessä 
tilan kanssa saadaan hahmotet-
tua tilan arkea kehittämiskoh-
teineen. Yrittäjä voi itse valita 
sen, mihin asioihin tuotannon 

ohjauksessa keskitytään.
– Ensimmäisellä tapaamis-

kerralla mietimme toiminta-
tavat tuottavampaan tekemi-
seen, kertoo asiantuntija Auli  
Yli-Rahnasto.

– Siinä käydään läpi karja, 
rehut ja navetan työt. Hyö-
dynnämme tuotosseurannan 
ja muut tuotantotiedot, saa-
daksemme oikean käsityksen 
tilanteesta. Tämä auttaa tilan 
tavoitteiden kirkastamisessa.

TAVOITTEENA ON laatia tilan 
kanssa kehityssuunnitelma,

jota on helppo toteuttaa tilan 
kanssa yhdessä.Tuotannon 
ohjaus on tuotosseurannan 
jatkopalvelu, jonka sisältö 
räätälöidään tilalle sopivaksi. 
Tuotannon ohjauksessa voi-
daan keskittyä esimerkiksei 
utareterveyden parantami-
seen, jotta saadaan meijeriin 
menevää maitomäärää kasva-
tettua. Toisella tilalla kehittä-
miskohteena voivat olla vaik-
ka vasikat.

T iineystestillä tutkitaan is-

tukan tuottamien gluko-

proteiinien (PAG, preg-

nancy accociated glykoproteins) 

määrää maidossa. Kun istukka 

muodostuu alkion kiinnittyessä 

kohdun seinämään, PAG:ta erittyy 

verenkiertoon ja maitoon. Testin 

voi tehdä, kun lehmän siemennyk-

sestä on vähintään 28 vrk ja poiki-

misesta vähintään 60 vrk. Näiden 

rajojen sisällä tehtynä testin luo-

tettavuus on 98 %. Tiineystestin 

hinta on 2,5 euroa /kpl (alv 0 %).

SYYSKUUN ALUSTA LÄHTIEN Vali-

on Seinäjoen laboratoriossa on tut-

kittu esikoodatuista näytepikareis-

ta tiineystuloksia. Vastaus on tiine, 

tyhjä tai tarkistettava. Tulos tulee 

Valmaan kohtaan progesteroni/tii-

neys sekä Ammuun tiineystarkas-

tukset-kohtaan ja ProAgrian verk-

kopalveluihin koelypsyraporttiin.

AIEMMIN KOODAUKSEN SA I 

TEHTYÄ EMM-LINKILLÄ .  Nyt on 

tullut uusi Näytelinkki, jolla valio-

lainen tila voi valita tiineystestin. 

Aiemman EMM-linkin käyttäjät 

ovat saaneet päivitysohjeet sähkö-

postilla. Jos posti on hukassa tai ha-

luat Näytelinkin uutena käyttäjänä, 

ota yhteyttä teknikkoon tai tuotos-

seurannan asiantuntijaan. He opas-

tavat asennuksen ja ohjelman käy-

tössä. Näytelinkki ei toimi koneilla, 

joissa on XP-käyttöjärjestelmä. 

TEKNIKKO TAI TUOTOSSEURAN-

NAN ASIANTUNTIJA voi tulla myös 

lypsylle koodaamaan maitonäytteet, 

jolloin tilalle ei aiheudu lisätyötä.

TIINEYSTESTIN VOI TILATA  lait-

tamalla maitoa viivakoodittomaan 

tuotosseurantapikariin ja saatekir-

jeen kanssa tutkittavaksi maitoau-

ton mukana.

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSIA

"Näytelinkkki asennettiin tilan 

omalle koneelle. Sillä koodataan 

tuotosseurantanäytteet ja rastite-

taan tiineystestiti laukset. Tiineys-

testejä haluttiin tehdä maidosta, 

jotta tiineys varmistuisi heti al-

kuvaiheessa. Nyt on testattu kym-

menkunta tiineyttä 42 lehmän 

karjasta. Tulokset ovat yhteneväi-

siä seminologin tarkastuksiin  

nähden. Tiineystuloksen saa nyt 

aiemmin. Kätevä systeemi ja koo-

daus on helppoa. Asiantuntija käy 

tilalla esiscannerilla  koodaamassa 

maitonäytteet asemalla. Lypsyn 

jälkeen käydään läpi lehmät, joista 

halutaan tiineystesti. Lehmien jou-

kossa on astutussonni, joka hoitaa 

tiineyttämisen. Nyt löydetään var-

haisessa vaiheessa tiineet lehmät. 

Testaus ei tuo lisävaivaa ja sitä jat-

ketaan ehdottomasti."

LISÄTIETOJA

TIINA LAMPEN  

puh. 043 825 2408

MARIANNE MINNI  

puh. 040 528 4582

PÄIVI PALONEVA  

puh. 043 825 6327

MIRVA PIETILÄ  

puh. 043 825 0524

AULI YLI -RAHNASTO  

puh. 040 526 2 467

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

TIINEYSTESTIT 
TUOTOSSEURANTANÄYTTEISTÄ

Tietokone kertoo vain puolet 
lypsyrobottitilan ruokinnan onnistumisesta

TUNNETKO TUOTANNON OHJAUKSEN? 

TIINA SOISALO

asiantuntija,  
kotieläintuotanto, maitotilat
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S alaojitus maksaa 2500–
3000 €/hehtaari, jolloin 
tuen jälkeen viljelijälle 

jää maksettavaksi pari tuhat-
ta. Salaojitukseen saatava 
30 % investointituki on pa-
rempi kuin aikoihin. Tavalli-
seen salaojitukseen tukea saa 
1,08 euroa per salaojametri, 
säätösalaojitukseen tukea saa 
1,24 euroa metrille. Keski-
määrin yhden hehtaarin sa-
laojitukseen menee noin 700 
salaojametriä. Salaojituksen 
investointituen päätökseen 
ei vaikuta enää yrittäjätulo, 
jolloin myös kaikilla viljati-
loilla on mahdollisuus saada 
tukirahoitusta. Investointi-
tukea voi hakea jatkuvasti, 
muttahakemukset ratkaistaan 
tukijaksoittain. Päätöksen saa 

noin kuukauden kuluttua tu-
kijakson päättymisestä. Nyt 
käynnissä oleva tukijakso 
päättyy tammikuun 15. päi-
vä. Kun hakemuksen toimit-
taa tammikuun puoliväliin 
mennessä ELY-keskukseen, 
paperit ovat kunnossa siihen

mennessä, kun keväällä on 
mahdollista tehdä salaojituk-
set kuntoon ennen kylvöjä. 
Vuodesta 2015 lähtien inves-
tointitukea on voinut hakea  
myös sähköisesti Maaseutu-
viraston Hyrrä-palvelusta.

M ärkä kesä on tuo-
nut esiin peltojen 
kosteusongelmat 
tänä vuonna.

– Salaojitus on investoin-
ti, jolla pelto saadaan tuotta-
maan, ProAgria Etelä-Pohjan-
maan asiantuntija Juha Laak-
so kertoo. 

– Salaojitukseen myönnet-
tävä investointituki on tällä 
hetkellä todella korkea. Se 
kannattaa hyödyntää. Myös 
kaikilla viljatiloilla on mah-
dollisuus saada tukirahoitus-
ta, koska yrittäjätulo ei enää 
vaikuta tuen saamiseen.

YKKÖSINVESTOINTI

Suunnitelmallisuus on on-
nistuneen salaojituksen läh-
tökohta. Pellon vesitalous on 
maatalouden ykkösinvestoin-
ti. Kun pellon vesitalous on 
kunnossa, pystytään kasvat-
tamaan pellosta saatua hyö-
tyä. Jos maan rakenne ja vesi-
talous eivät ole kunnossa, se 

ei kykene tuottamaan, vaikka 
lannoitteet ja ravinteet tulisi-
vat optimaalisesti.

– Etelä-Pohjanmaalla maa-
kunnassa noin 70 % pellois-
ta on salaojitettuna, eli enää 
vain kolmannes on ilman, 
Juha Laakso kertoo. 

– Maakunnassa on lisään-
tynyt myös täydennys- ja 
uusintasalaojitukset. Näihin 
myös saa investointitukea.

PROAGRIA ETELÄ -  POHJAN-

MA ALL A  työskentelee viisi 
salaoja-asiantuntijaa, jotka ta-
kaavat palveluiden saamisen 
koko maakunnan salaoja- ja 
kuivitusasioissa. ProAgrian 
kautta viljelijä saa suunnitel-
man tarvikeluetteloineen ja 
kustannusarvioineen.

PELLON VESITALOUS  

KUNTOON 
Tila- ja peltokokojen kasvaes-
sa on viljelijälle tärkeää py-
syä kylvötöiden aikataulussa. 

Salaojituksen avulla mahdol-
listetaan, että pellon vesitalo-
us on kunnossa niin kylvö-, 
kasvu- kuin puintikaudella. 
Vesitalouden ollessa kunnos-
sa viljelijällä säästyy rahaa ja 
aikaa, kun pelto on hyvissä 
ajoin valmis kylvötöille. Tä-
mä alentaa viljelyskustannuk-
sia tehokkuuden parantuessa, 
jolloin sadon määrä ja laatu 
kasvavat. Salaojitus vaikuttaa 
suoraan ja välillisesti maan 
rakenteeseen ja kantavuuteen, 
juuriston syvyyteen sekä pou-
dankestävyyteen. Onnistunut 
salaojitus vähentää vesistöjen 
ympäristökuormitusta, koska 
pintavalunnan vähentyessä 
fosfori jää paremmin peltoon, 
maan rakenne vahvistuu ja 
ravinteiden hyväksikäyt-
tö esimerkiksi typen osalta 
paranee.

SALAOJITTAMISEEN 
SAA NYT KORKEAA 
INVESTOINTITUKEA

HEVOSTUTKIMUSSALAOJITUS SALAOJITUS

RIIKKA NIINISTÖ

harjoittelija

MITÄ SE OIKEIN MAKSAA?

Salaojitus vaikuttaa 

suoraan ja välillisesti 

maan rakenteeseenja 

kantavuuteen, juuriston 

syvyyteen sekä 

poudankestävyyteen.

SALAOJITUSPROSESSI MENEE NÄIN

1.  Viljelijä tekee päätöksen peltonsa salaojituksesta. 
2.  Yhteydenotto ProAgria Etelä-Pohjanmaan asiantuntijaan. 
3.  Asiantuntijalta tekee suunnitelman tarvikeluetteloineen ja    
 kustannusarvioineen. 
4.  Investointitukihakemus ELY-keskukseen. 
5.  ELY-keskus tekee päätöksen investointituesta noin 
 kuukauden kuluessa. 
6.  Salaojituksen maaston merkintä eli paalutus.
7.  Pelto on valmis salaojitusta varten.

ASIANTUNTIJAT
JUHA LAAKSO  
040 526 4930

MARKKU KELTTO  
040 730 9820

HEIMO PIRTTIMÄKI  
0400 367 212

HARRI NIEMELÄ  
040 544 4510

JUHA YLIKANTOLA  
043 825 8510

SALAOJITUS PÄHKINÄNKUORESSA 
• Salaojitus on pellon paikalliskuivatusta.

•  Säätösalaojitus on kehittyneempi versio perinteisestä 
 salaojituksesta.

•  Säätösalaojituksen hyödyt
  - Vesitalouden säätely ympäri vuoden
  - Valumavesien kierrättäminen takaisin peltoon
  - Valumavesien ravinteiden palautus takaisin peltoon

• Peruskuivatus on salaojitusta kokonaisvaltaisempaa.

•  Peruskuivatus vahvistaa salaojituksen hyötyä.

Martti Myllykoski, urakoitsija Esko Mastomäki ja ProAgria Etelä-Pohjanmaan asiantuntija  
Juha Laakso läpikäyvät salaojituksen hyötyjä.

PELLON VESITALOUS on maatalouden ykkösinvestointi.
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NUORKARJA

                            

KEU-palkkioiden luvut ovat arvioita, 
pohjoisen tuen luvut sovittu  
tukineuvotteluissa ennen joulua

1) EU-
nauta-

palkkio €/ 
eläin/v

1) EU-
teuras-

karitsa ja  
-kilipalk-
kio/ eläin

2) poh-
joinen tuki 

€/eläin-
yksikkö/v

2) poh-
joinen 
tuki €/ 
eläin-

yksikkö/v

5)  Pohj. 
tuki/ 
eläin/ 
vuosi

5)  Pohj. 
tuki/ eläin/ 

vuosi

2)   pohj. 
teuras-eläin 
tuki €/eläin

Pohjoisen tuen 
eläinyksikkökertoimet 2015

Tukialue c1-c2 c1-c2 c1 c2 c1 c2 c1-c2 eläin eläinyks. 
Sonni 3)  160 422 430 253 258 Sonnit, härät,lehmät, muut naudat yli 2 v 1

Emolehmä 140 300 300 300 300  Sonnit,härät, muut naudat 6 kk-alle 2v 0,6

Emolehmähieho 4) 140 300 300 180 180 Lampaat, uuhet 0,2

Teurashieho 299 Vuohet, kutut 0,2
Uuhi 6) 363 369 73 74 Hevoset
Teuraskaritsa 7) 40   - siitostammat (myös ponitammat) 1

Kuttu  8) 761 780 152 156    - suomenhevoset (pl siitostammat) 1v - 0,85

Teuraskili 9) 40   - muut 1-3 v hevoset ja ponit 0,6

Siitostammat (m. ponit.)  10) 90 90 90 90

Suomenhevonen (pl. Siitostammat)  10) 90 90 77 77  Luonnonhaittakorvauksen ey-kertoimet
Muut 1-3 v.muut hevoset ja ponit 
10)

90 90 54 54 Sonnit, härät,lehmät, muut naudat yli 2 v 1

Maito senttiä/kg  11) 8,0 8,7 Sonnit,härät, muut naudat 6 kk-alle 2v 0,6

(vuoden 2013 lopulliseksi tueksi 
valtioneuvosto vahvisti C1-alueelle 8,4 ja 
C2-alueelle 8,8, senttiä/kg)

Sonnit,härät, muut naudat alle 6 kk 0,4

1) Tukitasoina asetuksessa olevat, ennakoidut tukitasot   
2) Pohjoisen tuen tasoista annettu asetus tammikuulla
3) Sonnien tukikelpoisuusaika EU-palkkiossa lyhenee, se on entisen 6-22 kk sijasta 6-20 kk    
4) Emolehmähiehoilla ei enää EU-palkkiossa 40 %:n enimmäismäärärajoitusta vaatimuksena rotu ja käyttötarkoitus 
5)  sarakkeessa tuki laskettu 6-23 kk ikäistä sonnia ja 8-23 kk emolehmähiehoa kohden, jotka 0,6 ey.    
6) Lampaille C-alueella vain pohjoinen tuki. Ei enää uuhikiintiötä eikä pitoaikoja, mutta lampaita pitää olla 
keskim. 2,0 ey eli 10 eläintä     
Tuen edellytys että v.2015 synt. karitsoiden lukumäärä on vähint. yhtäsuuri kuin v.2015 tukea haettujen uuhien määrä. 
7) Maksetaan v. 2015 teurastetuista enintään 12 kk:n ja vähintään 18 kg:n teuraspainoisista karitsoista.   
8) Vuohia vähintään kesimäärin 1 ey eli 5 kpl, oltava maidontuotantoa keskim. 400 litraa/vuosi. Maidontuotannosta on 
pidettävä kirjanpitoa päivittäin. 
9) Maksetaan v. 2015 teurastetuista enintään 18 kk:n ja yli 15 kg:n teuraspainoisista kileistä   
10) Hevosia vähintään 3 ey, pitoaika 1.5. - 8.8.2015
11) Kiintiöt rajoittavat pohjoisen tuen maksua vielä 1.1- 31.3.2015

Siitosemakot 0,5

Muut siat 0,3

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

Karjut 0,3

Lampaat, uuhet 0,2

Karitsat yli 3 kk 0,06

Vuohet, kutut 0,2

Kilit yli 3 kk 0,06

Muu siipikarja(kalkkunat) 0,03

Muu siipikarja (hanhet,ankat, sorsat,fasaanit) 0,03

Broilerit 0,007
Munivat kanat 0,014
Emolinnut 0,03
Emolinnut (broileri) 0,02

Emolinnut(kalkkuna) 0,05
Hevoset yli 6 kk 1

Arvio sika-siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta euroa/viitemääräyksikkö Ponit yli 6 kk 1

c1 c2
Viitemääräyksiköt 1-146 183

yli 146 menevät yksiköt 106

Viitemääräyksiköt 1-170 136

yli 170 menevät yksiköt 92

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

Tuen ehtona on, että tila täyttää luonnonhaittakorvauksen kotieläintilaa vastaavat edellytykset eli vuoden  2015  
eläinyksiköiden suhde vuoden  2015 korvauskelpoiseen pinta-alaan on vähintään 0,35 ey.

Eläinyksikölaskentaan käyvät muutkin kotieläimet kuin siat ja siipikarja.

Tukitaulukot: 
Kotieläintuet v. 2015 C1-C2 alueella 

TUKITAULUKOT

LOHKOJEN TUKIKELPOISUUS: Tilatuessa lohko on tukikelpoinen, jos se on viljelykunnossa 

1.1.2015.  Muiden tukien (luonnonhaittakorvaus.,  ympäristökorvaus , luomukorvaus  ja 

pohjoinen tuki) tukikelpoisuuden = korvauskelpoisuuden lohkoille, jotka ilmoitettu tu-

kihakemuksessa jonakin vuonna 1995-2004 ja joko 2013 tai 2014, paitsi ei v. 2004 jälkeen 

raivatuille lohkoille. Lohkot saavat korvauskelpoisuuden vaikka  em. tukia ei haettaisi-

kaan. Lohkot eivät enää putoa em. tukien piiristä ellei niitä poisteta maatalouskäytöstä.  

 VÄHIMMÄISPINTA-ALA: 5 ha kaikissa muissa tuissa paitsi tilatuessa, jossa ei alarajaa. Ym-

päristökorvauksessa, luomussa ja pohjoisessa tuessa myös 1 ha puutarhakasvialaa riittää.

IKÄRAJAT JA ELÄKEKYTKENTÄ: Missään tuessa ei enää yläikärajaa eikä eläkekytkentää. 

Alaikäraja 18 vuotta. 

TILATUKI: Tilatuessa perustuki (jossa nykyiset lisäosat) ja lisäksi viherryttämistuki ja nuo-

ren viljelijän tuki, joiden saanti edellyttää perustukioikeuksia.  Viherryttämistuki makse-

taan vaikka olisi vapautettu viherryttämisestä.

TUKIOIKEUDET = PERUSTUKIOIKEUDET:  Ylimääräiset perustukioikeudet mitätöidään (=tilalla 

15.6.2015 tukioikeuksia enemmän kuin peltoa). Tilapäisesti viljelemättömältä alalta ei mitätöidä. 

Tukioikeuksia voi vuokrata ilman peltoa. C2-C4-alueen tukioikeuksia voi siirtää C1-alueelle ja 

B-C1-alueen tukioikeuksia C2-alueelle 15.6. asti.  

ERÄITÄ V. 2015 MUUTOKSIA LYHYESTI C-ALUEELLA 10.4. TILANTEEN PERUSTEELLA

AKTIIVIVILJELIJÄ: = tuenhakija, joka hakee keväällä tukea. Poikkeus: jos tuenhakijalla on 

maneesi, pitää tarkistaa hakuoppaasta, täyttyykö aktiiviviljelijän ehto 

PYSYVÄ NURMI: Mikään pelto ei ole vielä pysyvä nurmi. Lohkoille laskettu nurmivuosia 

0-5. Jos lohko 2015 on kuudennen vuoden rehu/siemennurmella, lohkosta tulee pysyvän 

nurmen lohko. Pysyvällä nurmella saa viljellä viljaa ym., mutta jossain vaiheessa voi tulla 

eteen ennallistaminen.

YMPÄRISTÖKORVAUS: Lohkokohtaisia toimenpiteitä haettava 1. vuonna, mutta useimpien 

toteuttaminen ei joka vuosi pakollista. 

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS: Uusi sitoumus 1.5.2015-31.12.2016, myös lampaille ja 

vuohille ja siipikarjalle.

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN SYYSILMOITUKSET: tehtävä 30.10.2015 mennessä.

TILANEUVONTA: Mahdollista hakea tilaneuvontaa kaikista tukiehdoista. Ympäristökorva-

uksen toimenpiteitä voi uusia vain tilaneuvonnan kautta.

NUORKARJA

                         
5) 6) 5)    1)  3) 4) 1) 4) 1)  2) 

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

Taulukossa olevat suojavyöhykenurmi, 
viherlannoitusnurmi, luonnonhoitopel-
tonurmi ja monimmuotoisuuspellot 
ovat ympäristökorvauksen lohkokoh-
taisia toimenpiteitä

Ohra, 
kaura, 

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

Vehnä Ruis Tattari, 
maissi, 
kuitu-

pellava, 
kuitu-

hamppu

Rypsi/rapsi 
öljypellava 

öljyhamppu 
camelina 

herne 
härkäpapu 

makea 
lupiini

Valku-
aiskas-
vustot

Tärk-
kelys-
peruna

Sokeri-
juurikas

Kumina 
ja muut 
siemen-
maus-
teet

Avo-
maan 
vihan-
nekset

Moniv. 
Puu-

tarha- 
kasvit 

Suoja-
vyöhyke

Viher-
lan-

noitus-
nurmi, 
max 

100%

 Luonn. 
hoito- 
pelto-
nurmi, 
max 
5%

Monimuo-
toisuuspel-
to, lintu-, 

riista, 
-maisema, 
-niitty, max 

15% 

Kesanto 
(max 25 
%)

Kesanto 
yli 25 %

c1-alue   
Perustuki (Cap) 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101
Viherryttämistuki (Cap) 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Peltokasvipalkkio (Cap) 5) 40 90 600 70
Luonnonhaittakorvaus (LHK) 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242
 - ” - ,  kotieläinkorotus 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Ympäristökorvaus 54 54 54 54 54 54 54 54 200 200 200 450 54 100 300
Sokerijuurikkaan kans. Tuki 350
Pohjoinen tuki 20 100 80 80 45 100 100 348
yht., kasvitila 463 483 603 543 633 508 1163 983 609 957 609 859 463 509 709 409 167
yht., kotieläintila 523 543 663 603 693 568 1223 1043 669 1017 669 919 523 569 769 469 167
Kans. Pohj. nuoren vilj. Tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36   
EU:n nuoren viljelijän tuki 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
c2-alue     
Perustuki (Cap) 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101
Viherryttämistuki (Cap) 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Peltokasvipalkkio (Cap) 40 90 600 70
Luonnonhaittakorvaus (LHK) 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242
 - ” - ,  kotieläinkorotus 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Ympäristökorvaus 54 54 54 54 54 54 54 54 200 200 200 450 54 100 300
Sokerijuurikkaan kans. Tuki 350
Pohjoinen tuki 20 100 45 45 45 100 100 348
Yleinen ha-tuki 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14  
yht., kasvitila 477 497 617 522 612 522 1177 997 623 971 623 873 477 523 723 409 167
yht., kotieläintila 537 557 677 582 672 582 1237 1057 683 1031 683 933 537 583 783 469 167
Kans. Pohj. nuoren vilj. Tuki 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
EU:n nuoren viljelijän tuki 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

                            
Pinta-alatuet v.2014 euroa/ha

Taulukon ympäristötuessa on vain 
perustoimenpiteiden tuki, ei sisällä 
lisätoimenpiteiden tukea

Ohra, kaura, ruoka- ja 
siemenperuna,  
viljellyt nurmet

c1-alue
Tilatuki (tasatuki)   194

Valkuais- ja öljykasvipalkkio

Tärkkelysperunapalkkio  

LFA-tuki, kasvitila 219

LFA-tuki, kotieläintila 299

Ympäristötuki, kasvitila 93

Ympäristötuki, kotieläintila 107

Sokerijuurikkaan kans. tuki 

Pohjoinen tuki  

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

c2-alue
Tilatuki 170

Valkuais- ja öljykasvipalkkio 

Tärkkelysperunapalkkio 

LFA-tuki, kasvitila 234

 LFA-tuki, kotieläintila 314

Ymptuki 2), kasvitila, 2 lisät. 93

Ymptuki 2), kotieläintila, 2 lisät. 107

Sokerijuurikkaan kans. Tuki

Pohjoinen tuki 

Yleinen hehtaarituki 28
yht. kasvitila  525
yht. kotieläintila 619
Kansallinen pohj. nuoren viljelijän tuki 36

                            
Pinta-alatuet v.2015 euroa/ha

Luvut ovat peräisin valtioneuvoston  
asetusluonnoksista

Ohra, kaura, ruoka- ja 
siemen-peruna, viljel-

lyt nurmet

c1-alue
Perustuki (Cap)  1) 101

Viherryttämistuki (Cap)  2) 66

Peltokasvipalkkio (Cap)  3)

Luonnonhaittakorvaus 242

Luonnonhaittakorv. kotieläintilan korotus 60

Ympäristökorvaus  5) 54

Sokerijuurikkaan kans. tuki 6)

Pohjoinen tuki  6)

yht. kasvitila  463
yht. kotieläintila luonnonhaittakorvauksessa 523
EU:n nuor. vilj. tuki  (90 ensimm. hehtaarille)  7) 50

Kansallinen pohj. nuoren viljelijän tuki  8) 36
c2-alue
Perustuki (Cap)  1) 101

Viherryttämistuki (Cap)  2) 66

Peltokasvipalkkio (Cap)  3)

Luonnonhaittakorvaus 242

Luonnonhaittakorv. kotieläintilan korotus 60

Ympäristökorvaus  5) 54
Sokerijuurikkaan kans. tuki 6)

Pohjoinen tuki  6)

Yleinen ha-tuki  6) 14

yht. kasvitila  477
yht. kotieläintila luonnonhaittakorvauksessa 537
EU:n nuor. vilj. tuki  (90 ensimm. hehtaarille)  7) 50

Kansallinen pohj. nuoren viljelijän tuki  8) 36

TUKITAULUKOT

Luvut peräisin asetusluonnoksista tai jo annetuista asetuksista.

Pinta-alatuet v. 2015 C1 -C2 euroa/ha

Vertailu eräiden viljelykasvien tuista v. 2014 ja 2015 1) PERUSTUKEA KOROTTAVAT mahdolliset tilakohtaiset 
lisäosat. V. 2015 maksetaan  viimeisen kerran  maito-, 
sonni- ja  tärkkelysperunalisäosia. Timoteilisäosaa mak-
setaan vuoteen 2016 ja sokerilisäosaa vuoteen 2018 asti. 
2) VIHERRYTTÄMISTUKI :  Viherryttämistuki: Yli 10 ha:n 
tiloilla  vähintään kaksi kasvia,  pääkasvia korkeintaan 
75%. Alle 10 ha:n tilat sekä luomutilat ja nurmitilat, 
joilla nurmea (+kesantoa) 75 % ja muu kuin nurmiala 
alle 30 ha, on vapautettu em. vaatimuksista. Eri viljala-
jit ovat eri kasveja, nurmet ovat yksi kasvi, kesanto on 
yksi kasvi. Viherryttämiseen kuuluvaa ekologista alaa 
ei tarvita C-alueella metsäisyyspoikkeaman vuoksi. 
3) PELTOKASVIPALKKIOTA  Peltokasvipalkkiota maksetaan 
öljy- ja valkuaiskasveille (joilla ei enää 10 % vaatimus-
ta), tärkkelysperunalle, rukiille ja sokerijuurikkaalle
4) LUONNONHAITTAKORVAUSSITOUMUS Luonnonhait-
takorvaussitoumus on 1-vuotinen, ei yläikärajaa. Pel-
toa vähintään 5 ha. Kotieläintilalla oltava 0,35ey/ha, 
eläinyksiköt lasketaan ajalta 1.5.-31.12.2015  ja hehtaarit 
lasketaan  tukihakuvuoden hehtaareista.  
5) YMPÄRISTÖKORVAUKSESSA ei jaotella kasvi- ja koti-
eläintiloja. Sitoumus on 5-vuotinen, ei yläikärajaa. Pel-
toa väh. 5 ha tai 1 ha puutarhamaata. Valittavissa lohko-
kohtaisia toimenpiteitä, joista maksetaan lisäkorvaus. 
6) KANS. TUESSA tilan vähimmäispeltoala nousee 5 ha:iin 
tai 1 ha:iin puutarhamaata ja yläikäraja ja eläkekytkentä 
poistuu.   
7) HAKIJA V. 2015 korkeintaan 40v ja tilanpidon aloitta-
misesta kulunut enintään 5 vuotta, maksetaan enintään 
90 ha:lle   
8) POHJOISEEN NUOREN VILJELIJÄN Pohjoisessa nuorten 
viljelijöiden tuessa samat ehdot kuin mitä on EU:n nuo-
ren viljelijän tuessa paitsi ei hehtaarikattoa.

1) Suojavyöhyke, viherlannoitusnurmi, luonnonhoitopeltonurmi ja monimuotoisuuspellot ovat ympäristökorvauksen lohkokohtaisia toimenpiteitä. 
2) Luonnonhoitopeltonurmea ja monimuotoisuuspeltoja saa olla yhteensä max 15 %.
3) Kesantoa ja lhp-nurmea voi yhteensä olla  maksimi 25 %, jotta koko alalle luonnonhaittakorvaus, vuonna 2016 suojavyöhykettä + kesantoa + 
lhp-nurmea maks 25 %, jotta koko alalle luonnonhaittakorvaus.
4) Viherlannoitusmurmi ja monimuotoisuuspellot luetaan viljelyksi.
5) Peltokasvipalkkiota ei makseta enää valkuaiskasvin ja viljan seokselle. 
6) Valkuaiskasvustot (valkuaiskasvi yli 50% - vilja) on uusi pohjoisen tuen kasvilaji.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, taulukot tarkistettu 14.4.2015
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S anomalehti Ilkan ja piirikeskuksen 
edustajista koottu raati valitsi maa-
kunnan Vuoden maisemateon tekijäk-
si Johannes Laakson Lappajärveltä. 

Lisäksi kunniamaininnan kilpailussa sai Han-
hikosken maa- ja kotitalousnaisten yhdistys.

JOHANNES LAAKSON MAISEMATEKOKOHDE si-
jaitsee kylämaisemassa näkyvällä paikalla tien 
ja järven välissä Lappajärven Itäkylässä. Pitkä-
jänteinen työ on sisältänyt monta eri vaihetta: 
näkymien avaamista, rakennusten kunnosta-
mista ja maiseman ennallistamista uutta puus-
toa istuttamalla. Laakson maisemateko kisaa 
myös valtakunnallisesta Vuoden maisemateko 
-palkinnosta.

MAAKUNNAN VUODEN MAA- JA KOTITALOUS -

NAISEKSI piirijohtokunta valitsi Tuula Saare-
lan Laihialta. Hänelle tätä nimikettä ehdotti 
Laihian Jokikylän maa- ja kotitalousseura. 
TUULA SAARELA ON pitkän linjan maa- ja ko-
titalousnainen, jonka vahvuuksia ovat kustan-
nustehokkuus ja muiden innostaminen. Hänen 

aktiivisuutensa ansiosta Jokikylän maa- ja koti-
talousnaisten toiminta on näkyvää ja vilkasta. 

SEKÄ VUODEN MAISEMATEKO  että Vuoden 
maa- ja kotitalousnainen palkitaan myös ensi 
vuonna. Ehdotusten on oltava piirikeskukses-
sa viimeistään 31.8.2016. Koska maisematekoa 
varten tarvitaan sekä ennen- että jälkeen-kuvat, 
kannattaa olla ajoissa asialla! Lisätietoja saa 
piirikeskuksesta.

M aa- ja kotitalousnaiset aloittavat 
vuosittaisen palkitsemisperinteen, 
jossa palkitaan vuoden maa- ja 

kotitalousnainen. Kilpailusääntöjen mu-
kaan palkittava henkilö toimii aktiivisesti 
järjestön hyväksi ja innostaa muita nai-
sia toimintaan mukaan. Etelä-Pohjanmaan 
maa- ja kotitalousnaisten piirijohtokunta 
valitsi yksimielisesti Vuoden maa- ja ko-
titalousnaiseksi Tuula Saarelan Laihialta.

MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN TOIMINTA jak-
saa innostaa vuodesta toiseen. Yhteinen teke-
minen ja mahdollisuus vaikuttaa oman kylän 
toimintaan ovat suurimpia innostuksen läh-
teitä. Vuoden Maa- ja kotitalousnainen 2015 
Tuula Saarela on tämän huomannut, ja sen 
ansiosta haluaa olla mukana vaikuttamassa. 
Laihian Jokikylän maa- ja kotitalousseuran 
pitkäaikainen puheenjohtaja innostaa ihmisiä 
mukaan omalla toiminnallaan. Saarela itse on 
ollut toiminnassa mukana 80-luvulta saakka.

– Yhdessä tekeminen on parasta järjestö-
toiminnassa. "En minä yksin, vaan yhdessä 
hyvän porukan kanssa" on seuramme tun-
nuslause. Nykyaikana ei enää paljoa vierail-
la naapureiden luona, mutta yhteisöllisyys 
kasvaa yhteisen toiminnan kautta, kertoo 
Tuula Saarela Vuoden Maa- ja kotitalousnai-
nen 2015.

VOHVELIKAHVILA ON Laihian Jokikylän eri-
koisuus kesäisin. Sen ylläpidosta huolehtii 
maa- ja kotitalousseuran jäsenistö omassa 
Yhteistalossa. Toimintaa pyritään jatkuvasti 
kehittämään, jotta kaikille löytyisi mieluista 
tapahtumaa. Mahdollisuuksia löytyy esimer-
kiksi kuukausittain järjestettävästä ompelu-
seurasta tai erilaisista myyjäisistä. Jäsenistön 
toiveita kuunnellaan ja pyritään toteuttamaan 
mahdollisuuksien mukaan. Saarelan vah-
vuuksia ovat energisyys ja idearikkaus, minkä 
ansiosta tekeminen on monipuolista, näkyvää 
ja aktiivista.

TIETOISKU PAKKAUSMERKINTÖJEN UUSISTA VAATIMUKSISTA

Elinkeinotalo, Seinäjoki 25.11.2015
JOULUISET MAALAISMARKKINAT

Seinäjoen Torikeskus 12.–13.12.2015
JOULUSUKLAAKURSSI

Elinkeinotalo, Seinäjoki 15.12.2015
ÄIJÄRUOKAA! 

Elinkeinotalo, Seinäjoki 14.1.2016
RETKI MAA - JA KOTITALOUSNAISTEN 

VALTAKUNNALLISEEN JUHLAAN

Helsinki la–su 9.–10.4.2016

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet piirikeskuksesta tai  
kotisivujemme tapahtumakalenterista osoitteesta:  
etela-pohjanmaa.maajakotitalousnaiset.fi/ 

tapahtumat-ja-ajankohtaista/tapahtumakalenteri

VUOSIKOKOUS VALITSI

Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaisten vuosikokouksessa 
3.10.2015 valittiin piirijohtokuntaan Maija Rantamäki Jalas-
järveltä ja hänen varajäsenekseen Hannele Viianen Laihialta sekä 
varsinaiseksi jäseneksi Hanna Koivulampi Lehtimäeltä ja hänen 
varajäsenekseen Sinikka Luoma Karijoelta. Johtokunnan puheen-
johtajana jatkaa Mervi Mäki-Neste Alavudelta. Onnea valituille!

NELJÄNNESMILJOONA LITRAA METSÄMARJOJA

Maa- ja kotitalousnaisten valtakunnallisessa marjastuskisassa 
henkilökohtainen voitto meni Haapavedelle ja joukkuevoitto 
Siikajoelle. Etelä-Pohjanmaan piirikeskuksen alueelta kymmenen 
parhaan joukossa olivat yksilökisassa Riitta Ojaniemi Peräseinä-
joelta ja Eila Paalanen Evijärveltä sekä ryhmäkisassa Evijärven 
kirkonkylän maa- ja kotitalousseura ja Alavuden Länsipuolen 
maa- ja kotitalousnaiset. Onneksi olkoon! Kaikkineen kilpailuun 
osallistui yli sata ryhmää ja 1500 yksittäistä kilpailijaa, ja marjoja 
ilmoitettiin poimituksi neljännesmiljoona litraa.

M aa- ja kotitalousnais-
ten Naisvoimaa-vii-
kolla herkutellaan 

ja ihastellaan Pohjolan upeita 
superruokia. Naisvoimaa-viik-
ko järjestetään 25.–31.1.2016. 
Superruokina tai ”superfoo-
deina” mainostetaan monia 
kaukomailta tuotuja elintar-
vikkeita. Aina ei kuitenkaan 
tarvitse lähteä merta edemmäs 
kalaan, sillä Pohjolan metsien, 
peltojen ja järvien antimet ovat 
superruokaa parhaimmillaan.  

PAIKALLISYHDISTYKSIÄ kannus-
tetaan järjestämään tapahtumia, 

joissa havainnollistetaan Poh-
jolan superruokien, kuten met-
sämarjojen, täysjyväviljojen ja 
kasvisten hyviä ominaisuuksia. 

KAURASTA KAALIIN, MUIKUS -

TA MUSTIKKAAN  – Pohjolan 
superruuat lautasille -hanket-
ta rahoittaa maa- ja metsäta-
lousministeriö. 

JOKO S INUN YHDIST YKSES I 
on suunnitellut tapahtuman 
Naisvoimaa-viikolle? 

LUE LISÄÄ : 

www.maajakotitalousnaiset.
fi/superruoka

www.maajakotitalousnaiset.
fi/naisvoimaaviikko

KIITOS KAIKILLE AKTI IVISESTA VUODESTA . Tä-
män vuoden Impinpäivää vietimme maakunnal-
lisesti Sudennälkäisten metsäretkellä Ähtärin 
eläinpuistossa. Laavulla nuotioleipäsiä maiste-
lemassa kävi muun muassa joukko Alavuden 
maa- ja kotitalousnaisia. Impinpäivän maisema-
rastilla jaettiin Suomenselän Metsänhoitoyhdis-
tyksen lahjoittamia puuntaimia Istutamme puun 
-kampanjan hengessä. Lisäksi lapset saivat tehdä 
käpylehmiä, mikä oli monelle suuri elämys.

KEVÄÄN KÄSITYÖRISTEILYLLÄ VIKING GRACELLA 
opeteltiin myös korujen virkkaamista. Asta Asun-
maalla ja ”oppilailla” oli kovin hauskaa yhdessä. 

SEINÄJOELLA ELOKUUSSA JÄRJESTET T Y RUO -

KAPROVINSSITORI  oli menestys. MTK Etelä-
Pohjanmaan ja maa- ja kotitalousnaisten piiri-
keskuksen yhteisosastolla päivystivät Laura ja 
Leena Laine, jotka toimivat sekä MTK:ssa että 
maa- ja kotitalousnaisissa, sekä Eija Killinen 
Isonkyrön Ylipään maaseutunaisista ja Maija 
Ala-Lipasti Seinäjoen maa- ja kotitalousnaisista.
Upea ja tapahtumarikas vuosi 2016 on edessä! 
Tehdään sitä taas yhdessä.

Terveisin,
KAISA VIITALA

vs.toiminnanjohtaja 

MAA- JA KOTITALOUSNAISET 
PALKITSIVAT

Johannes Laakso palkittiin Vuoden maisemateosta ja Tuula 
Saarela Vuoden maa- ja kotitalousnaisena Etelä-Pohjanmaan 
maa- ja kotitalousnaisten vuosikokouksessa Seinäjoella. 

KAISA VIITALA

vs. toiminnanjohtaja
Etelä-Pohjanmaan  

Maa- ja kotitalousnaiset

Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaiset ovat aloittaneet 
uuden palkitsemisperinteen valitsemalla Vuoden 
maisemateon ja Vuoden maa- ja kotitalousnaisen.

ENERGIAA JA ILOA 
järjestötoiminnasta

RIIKKA NIINISTÖ

harjoittelija

MUISTA MYÖS NÄMÄ!

Naisvoimaa-viikolla tarjotaan  
superruokaa Pohjolasta

Pari sanaa vuodesta 2015 

”Psst. Lahjakortti Äijäruokaa-
kurssille on mitä mainioin lahjaidea 

miehelle, jolla on jo kaikkea!
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Yhteystiedot

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

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

VILJATILAT
Leppä Jouni, asiantuntija, kasvintuotanto ..................................................0400 361 250
Luikku Niko, asiantuntija, kasvintuotanto  ................................................0400 297 245
Luokkakallio Jari, asiantuntija, luomukasvintuotanto, energia  ...........0400 297 235
Mäkinen Jari, asiantuntija, kasvintuotanto ...............................................040 510 2795
Tuomisto Pekka, erityisasiantuntija, kasvinsuojelu, kasvintuotanto ...0400 891 889
Vihlman Katariina, asiantuntija, kasvintuotanto ..................................040 582 6775
Vihonen Erkki, asiantuntija, luomukasvintuotanto .................................040 678 7689

SIKA - JA SIIPIKARJATILAT
Ala-Luukko Kaija, asiantuntija, talous, kasvi-, sika- ja siipikarjatilat  040 832 3521
Mäenpää Mika, asiantuntija, talous, kasvi-, sika- ja siipikarjatilat .......040 528 7922
Mäkelä Juha, asiantuntija, kasvintuotanto  ................................................0400 267 535
Perälä Marja-Leena, asiantuntija, kasvintuotanto  ................................0400 166 200

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

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

MAITOTILAT, TOIMIALUE KOKO MAAKUNTA
Lampen Tiina, asiantuntija, tuotosseurannan tekniikka  .......................043 825 2408
Leskinen Ulla Maija, erityisasiantuntija, luomu, kotieläintuotanto ...040 504 5591
Mäntyharju Johanna, erityisasiantuntija, ruokinta, teknologia, maitotilat  040 512 1901
Niinistö Anne, asiantuntija, ruokinta, maitotilat .....................................043 825 0522
Perasto Seija, terveydenhuoltoeläinlääkäri, maitotilat  ...........................043 824 8030
Riihikangas Erkki, erityisasiantuntija, talous, maitotilat ......................0400 160 041
Sillanpää Satu, asiantuntija, ruokinta, teknologia, maitotilat  ..............040 672 4567
Soisalo Tiina, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat  .......................040 502 5590
Vallinhovi Sari, erityisasiantuntija, kasvintuotanto, nurmi  .................0400 764 217

ITÄINEN MAITO (JÄRVISEUTU, KUUSIOKUNNAT)
Hongisto Saila, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat  ...................0400 497 516
Kivisaari Hannu, asiantuntija, kasvintuotanto, nurmi ..........................0400 798 580
Niemi Janne, asiantuntija, tilipalvelut, talous, kasvintuotanto ..............0400 422 765
Paloneva Päivi, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat.....................043 825 6327

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

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

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

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

SPV-, TILI -  JA YRITYSPALVELUT
Kuja-Lipasti Olavi, erityisasiantuntija, yhtiöittäminen, omistajanvaihdokset, 
verotus ...................................................................................................................040 127 2420
Lampinen Samuli, erityisasiantuntija ......................................................040 526 0147
Autio Kaija, asiantuntija, tilipalvelut Kauhava  ..........................................040 139 5597
Harju Ella, asiantuntija, tilipalvelut Kauhajoki, Seinäjoki .........................043 825 6323
Kallioniemi Satu, asiantuntija, yritys- ja tilipalvelut Seinäjoki .............040 848 7759
Niemi Janne, asiantuntija, talous, tilipalvelut Alajärvi ............................0400 422 765
Saari Inkeri (Sanna Takalan sijainen) asiantuntija, tilipalvelut Alajärvi ..040 554 2669
Yli-Hukkala Seija, asiantuntija, kannattavuuskirjanpito, tilipalvelut Seinäjoki
.................................................................................................................................040 580 2258
Kallioniemi Kari, erityisasiantuntija, yrityspalvelut  ..............................0400 267 384

RAKENNUS -, SALAOJA - JA MITTAUSPALVELUT
Korpela Timo, rakennuttajapäällikkö   .......................................................040 596 4032
Keltto Markku, asiantuntija, salaojitus  .....................................................040 730 9820
Korpi Risto, nuorempi asiantuntija, arkkitehti Yo ......................................043 826 6767
Laakso Juha, asiantuntija, mittaus, salaojitus  ..........................................040 526 4930
Niemelä Harri, asiantuntija, mittaus, salaojitus ......................................040 544 4510
Pirttimäki Heimo, asiantuntija, mittaus, salaojitus  ..............................0400 367 212
Väisänen Seppo, asiantuntija, vesitalous  .................................................043 825 2810
Ylikantola Juha, asiantuntija, salaojitus, rakentaminen ........................043 825 8510

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

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

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

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

ALAJÄRVI Kauppakatu 26

KAUHAVA Kauppatie 115, 62200 Kauhava

SUUPOHJA Teknologiapuisto 1, Kauhajoki

TUURI Tuurintie 2 (Avoinna sopimuksen mukaan)

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@proagria.fi

www.proagria.fi/ep

www.proagria.fi/ep
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Riisimurokarkit
100 g kookosrasvaa
½ dl   kaakaota
2 dl   tomusokeria
2 tl   vanilliinisokeria
7 ½dl  riisimuroja

Sulata kookosrasva kattilassa ja anna 
sen hieman jäähtyä. Sekoita rasvaan 
sihdin läpi kaakao, tomusokeri ja 
vanilliinisokeri. Vatkaa tasaiseksi. Lisää 
riisimurot. Nostele seoksesta nokareita 
leivinpaperille tai jaa ne pieniin makeis-
vuokiin. Anna kovettua kylmässä.

AJANKOHTAISTA

RIIKKA NIINISTÖ

harjoittelija

ITSE TEHTY HERKKULAHJA

M akeisten tekemisessä vain mielikuvitus on ra-
jana. Suklaa taipuu monenlaiseksi herkuk-
si, mutta vaihtoehtoisesti voi tehdä tarjoil-

tavia nekuista kermatoffeeseen. Tekemällä itse joulu-
herkut tietää takuuvarmasti, mitä ne pitävät sisällään, 

eikä herkkuja ole kyllästetty säilöntäaineilla. Jouluma-
keisiin voi käyttää marjoja ja hedelmiä sekä täyttee-
nä että koristeena. Omatekoiset hillot soveltuvat myös 
erinomaisesti esimerkiksi konvehtien täytteeksi.

Kolakaramellit
2 ½ dl  kermaa
4 rkl   fariinisokeria
4 dl    hienosokeria
4 rkl   kaakaojauhetta
1 dl    siirappia
        vaniljatanko

Kaikki aineet sekoitetaan keskenään 
kattilassa ja seosta keitetään häm-
mentäen ½ - 1 tunnin ajan. Valmis 
seos kaadetaan voidellulle vadille ja 
leikataan neliöiksi.

Itse tehtyjen makeisten valmistamista 
voi tulla harjoittelemaan 

JOULUSUKLAAKURSSILLE. 
Joulusuklaakurssi järjestetään 

15.12.2015 klo 18.00 
Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalolla.

Vielä ehdit tilata kurssin myös 
omalle yhdistyksellesi.

Jouluna on mukava antaa ja tarjoilla itse tehtyjä herkkuja. Makeisten 
valmistaminen ei ole vaikeaa. Valmistamisesta voi tehdä yhteisen hetken 
perheenjäsenten tai ystävien kanssa. 

Joululahja hänelle, jolla on jo kaikkea! Osta suvun miehille lahjakortti  
ÄIJÄRUOKAA -KURSSILLE. Kurssilla teemme ruokaa miehisempään makuun.  

Äijäruokaa-kurssi järjestetään 14.1.2016klo 18.00  
Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalolla. 

Käy ostamassa LAHJAKORTTI Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalolta,
Tuula Perälältä tai pyydä, että postitamme sen vaikka suoraan lahjansaajalle!

tuula.perala@proagria.fi, puh. 040 706 3386

Maatalousalan 
julkaisut helposti  
saatavilla uudesta  
nettikaupasta!

WWW.PROAGRIAVERKKOKAUPPA.FI

JOULULAHJAVINKKI!

miia.lenkkeri
Tarralappu
Samuli Lampinen, erityisasiantuntija, omistajanvaihdokset, kiinteistöarvioinnit



PROAGRIA

,

Laatua Eepeen Agrimarketeista!

- POHJALAISTEN OMISTAMA KAUPPA

ÖLJYPALVELU

eepee.oljypalvelu@sok.fi

TILAA POLTTOAINEET!

TAI LÄHIMMÄSTÄ MYYMÄLÄSTÄ!

TILAA POLTTOAINEET!

Siementen ennakkokauppaa 
tehdään parhaillaan,
varmista siementen 

saatavuus tilaamalla heti!

Älä maksa liikaa  -  hyödynnä 
ennakkohinta ja rahtivapaus!

Kesla-tarjouspaketti 
alkavalle 
korjuukaudelle!
Kesla 203TN -kuormain 
Ulottuvuus 6,70 m, nostokyky 4 m, 690 kg 
+  Kesla 92 -vaunu
Kantavuus 9tn

19.700,-
sis. alv 24 %

Nyt myynnissä lajikekaistoiltakin 
tuttu, odotettu UUTUUS Kaarle-ohra
- Markkinoiden satoisin monitahoinen
- Erittäin suuri jyvä
- Luja korsi, lakoprosentti 7 %
 




