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Missio, visio, arvot
Missio: ProAgria Etelä-Pohjanmaan missio on maatalouden ja muiden maaseutuelinkei-

nojen kehittäminen sekä maaseudun ihmisten aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin edistä-

minen. 

Visio: Haluamme olla neuvonta-alaa uudistava toimija, joka tuottaa menestyksen mah-

dollisuuksia asiakkailleen. Haluamme olla kumppani, joka kokoaa laajan asiantuntijaver-

koston maaseutuyritysten kehittämisen tueksi.

Arvot: Kehitys - Menestys - Hyvinvointi

Menestys varmistaa hyvinvoin-
nin niin asiakkaille, toimihen-
kilöille, yhteistyökumppaneille 
kuin myös ympäristölle ja 
kestävälle kehitykselle.

Kehitystyöstä seuraa me-
nestystä ennen kaikkea 
asiakkaille, mutta myös 
toimihenkilöille, ProAgria 
Etelä-Pohjanmaalle ja yhteis-
työkumppaneille.

Vain jatkuva kehittäminen 
varmistaa menestymisen 
asiakkaille, toimihenkilöille ja 
koko elinkeinolle.

Hyvinvointi

Menestys

Kehitys

Etelä-Pohjanmaa
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Toimitusjohtajan katsaus
Vuoden 2013 aikana ProAgria Etelä-Pohjanmaa juhlisti pitkää historiaansa monin ta-
voin, kuitenkin arkisen aherruksen lomassa. Teemana oli ”askeleen edellä 150 vuotta”. 
Juhlallisuudet muistuttivat meitä perusarvoistamme ja valoivat uskoa tulevaan. Historian 
käänteiden tunteminen antaa tunnetusti tulevaisuuden suunnitelmiin tarvittavaa perspek-
tiiviä ja toiminnalle vakautta, ja asiakaskunnan ilmaisema arvostus kannustaa jatkuvaan 
kehitykseen; olemaan askeleen edellä myös tulevaisuudessa.

ProAgria Etelä-Pohjanmaan edustajisto kokoontui huhtikuussa juhlakokoukseen Vaa-
sassa Wasa Teaterin tiloissa, jonka paikalla sijainneessa Kjellmanin majatalossa Vaasan 
läänin maanviljelysseura perustettiin vuonna 1863. Suurelle yleisölle ja jäsenistölle suun-
nattu 150-vuotisjuhla pidettiin Farmarin yhteydessä. Historiantutkija FM Kaisa Viitala 
laati ansiokkaan 150-vuotishistorian, jossa historian käänteitä kuvataan elävällä ja mie-
lenkiintoisella tavalla. Kattava 150-vuotista toimintaa kuvaava teemanäyttely pystytettiin 
syksyllä Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseoon ja kevättalvella 2014 se kiertää maakuntaa.

Juhlavuoden päätapahtuma Farmari 2013 -maatalousnäyttely oli yleisömenestys 101 
000 kävijällään. Näytteilleasettajia oli ennätysmäiset 613 kappaletta. Näyttelyvieraille ja 
näytteilleasettajille teettämästämme kyselystä saamamme palaute oli erinomaista. Erityi-
sesti arvostettiin näyttelyn sijoittumista Etelä-Pohjanmaalle, jossa maatalous on vireää. 
Näyttelypaikka Seinäjoen keskustan kupeessa oli myös vetovoimatekijä.  

Vaikka valoa jo näkyi joissakin loppuvuoden ennusteissa, Suomen kansantalouden 
talousnäkymät jatkuivat varsin negatiivisina. Epävarmuudesta johtuen rahoituslaitokset 
noudattivat entistä tiukempia lainoitusehtoja, jotka vaikeuttivat yritysten rahoituksen 
saamista. Tiukka rahoitustilanne lisäsi tarvetta tarkkaan talouden ja tuotannon hallintaan 
aktiivisimmassa, investoivassa asiakaskunnassamme. Ohjelmakauden vaihteessa oli uhka 
maatilojen investointien rahoituksen katkeamisesta. Tilanne johti erittäin runsaaseen 
rahoitushakuun, mistä johtuen kaikki eivät olisi voineet saada myönteistä rahoituspää-
töstä. Onneksi rahoitussäädöksiä kuitenkin muutettiin ja rahoituskatko päätettiin hoitaa 
kotimaisella rahoituksella.

Vuonna 2013 Suomessa oli enää vain noin 54 500 maatalous- ja puutarhayritystä. 
Tilakoko suureni ja oli keskimäärin noin 41,5 hehtaaria. MTT:n mukaan yrittäjätulo oli 
keskimääräisellä tilalla kuitenkin vain 22 300 euroa, ja yrittäjäperhe sai työlleen 7 euron 
tuntipalkan ja 2,5 prosentin koron yritykseen sijoitetulle pääomalle. 

Tilakoko jatkaa kasvuaan, ja suurenevat tilat tarvitsevat entistä vaativampia palveluja. 
Uskomme, että entistä kokonaisvaltaisempien, konsultoivien palvelujen kysyntä kasvaa eri-
tyisesti toiminta-alueellamme Etelä-Pohjanmaalla. Vuoden 2013 aikana osallistuimme ak-
tiivisesti näiden palvelujen edellyttämien valtakunnallisten palvelupakettien kehittämiseen.  

ProAgria on osallistunut pitkään MTT:n kannattavuuskirjanpitotilojen aineiston ke-
ruuseen. Saatujen tulosten valossa maatalouden kannattavuuteen on vakiintunut suuri 
vaihtelu samanlaistenkin tilojen välillä. Kannattavuuden seurannan ja analysoinnin merkitys 
on vuosien mittaan lisääntynyt. Kannattavuuserojen syiden selvittäminen on tärkeää, jotta 
tutkimus ja asiantuntijapalvelut osattaisiin suunnata oikeisiin kohteisiin. 

Asiantuntijapalveluistamme kysytyimpiä olivat edelleen talouspalvelut. Perinteinen 
tilipalvelu ja tukihakupalvelu jatkoivat suosiotaan, mutta tilojen kasvu ja haastavat in-
vestoinnit lisäsivät kokonaisvaltaisempien rakennus- ja tuotannonsuunnittelu-, yhtiöittä-
mis- ja omistajanvaihdospalvelujen kysyntää. Viljelysuunnittelu oli perinteisen vilkasta ja 
kotieläintuotantoon liittyvät palvelut kysyttyjä. Maa- ja kotitalousnaisten palveluryhmä 
sai valmiiksi valtakunnalliseen maisemainventointiin liittyvän selvityksen. Maaseudun 
maisemasuunnittelun ja ympäristöpalvelujen saralla on nähtävissä orastavaa kysyntää, 
ja niihin hankimme loppuvuodesta lisää osaamista rekrytointien avulla. 

Loppusyksystä ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry:n jäsenistö valitsi postiäänestyksellä uuden 
ylimmän päättävän elimen, edustajiston. Äänestysprosentti oli postiäänestykseksi hyvä, 
46 prosenttia. Juhlavuodelle sopivasti vanhan edustajiston viimeinen kokous oli syksyllä 
Seinäjoella perinteikkäässä rautatieläisten talossa, nykyisessä Hotelli Almassa, jossa his-
torian aikana on ennenkin kokoonnuttu toimintaa koskevia tärkeitä päätöksiä tekemään. 

ProAgria Etelä-Pohjanmaan tulos oli kertomusvuonna samaa tasoa kuin edellisenä 
vuonna (2012: 225 460€, 2013: 232 180€). Hanketoimintamme jatkui merkittävällä, 
yli 1,1 M€:n tasolla Henkilöstön kasvu jatkui vuonna 2013 ja vuoden aikana tehtiin 86 
henkilötyövuotta, jossa oli lisäystä noin 5 %.

Erinomainen tulos oli se, että juhlavuodesta ja Farmari-näyttelystä aiheutuneista lisä-
ponnistuksista huolimatta asiantuntijapalvelumme ja hanketoimintamme toteutuivat 
suunnitellusti. Henkilöstö venyi hyvään tulokseen, mistä vilpitön kiitos! 

Kysynnän muutoksen mukaisesti olemme siirtymässä neuvontajärjestöstä asiantuntija-
palvelujen tuottajaksi. Vuoden 2014 alusta muutos näkyy konkreettisesti sekä palvelujemme 
sisällössä että nimissä. Henkilöstön nimikkeet päätettiin myös muuttaa, ja vuoden 2014 
alusta meillä on töissä valtakunnallisen linjauksen mukaisesti eri aihepiirien nuorempia 
asiantuntijoita, asiantuntijoita ja erityisasiantuntijoita.

Haluan kiittää laajaa ja monipuolista asiakaskuntaamme, joka antaa meille jatkuvan 
kehittymisen haasteen ja samalla mahdollisuuden uudistua. Henkilöstöä tahdon kiittää 
positiivisesta asenteesta jatkuvaan osaamisen kehittämiseen ja aidosta halusta toimia 
asiakkaiden parhaaksi. Luottamushenkilömme ovat osoittaneet harvinaislaatuista sitou-
tumista. Jäsenistöstä saatu palaute on korvaamaton apu toimintamme kehittämisessä.

Vuoden 2014 alusta olen astunut suuriin saappaisiin tj. Antti Siljamäen siirtyessä 
eläkkeelle. Tasavallan Presidentin myöntämä maakuntaneuvoksen arvonimi meni oikeaan 
osoitteeseen. Haluan kiittää Anttia erinomaisesta työstä: on ilo siirtyä dynaamiseen työ-
yhteisöön jatkamaan perinteikästä työtä Etelä-Pohjanmaan maatalouden ja maaseudun 
hyväksi. 

Kunniakas historia velvoittaa toimimaan kestävällä tavalla myös jatkossa. Tulevai-
suuden tarpeiden tunnistamisessa haluamme olla jatkuvasti Askeleen edellä. Haasteiden 
kohtaamisessa keinot muuttuvat, mutta toimintamme arvot pysyvät: kehitys – menestys 
– hyvinvointi. Ilman jatkuvaa kehitystä ei kestävä hyvinvointi ole mahdollista.

    ProAgria Etelä-Pohjanmaa
Hannu Haapala
toimitusjohtaja
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1 000 € 2013 2012 Erotus
Vastaavaa

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet 37 22 15

Aineelliset hyödykkeet 38 51 -13

Sijoitukset 143 143 0

Vaihtuvat vastaavat

Saamiset 1664 1902 -238

Rahoitusarvopaperit 1541 840 701

Rahat ja pankkisaamiset 901 868 33

Vastaavaa yhteensä 4324 3826 498

Vastattavaa

Oma pääoma

Sidotut rahastot 31 31 0

Vapaat rahastot 49 49 0

Edellisten tilikausien ylijäämä 2780 2613 167

Tilikauden ylijäämä 232 225 7

Oma pääoma yhteensä 3092 2918 174

Lyhytaikainen vieras pääoma

Saadut ennakot 0 9 -9

Ostovelat 115 104 11

Muut lyhytaikaiset velat 209 163 46

Siirtovelat 908 632 276

Vieras pääoma yhteensä 1232 908 324

Vastattavaa yhteensä 4324 3826 498

    

1 000 € 2013 2012 Erotus

Tuotot

Valtion määräraha 749 737 12

Hanketoiminta 1144 1245 -101

Muut avustukset 0 9 -9

Palvelumaksut 5583 3460 2123

Tuotot yhteensä 7476 5451 2025

Kulut

Henkilöstökulut -4073 -3389 -684

Poistot -13 -17 4

Palvelutoiminnan kulut -1306 -520 -786

Muut kulut -2024 -1460 -564

Kulut yhteensä -7416 -5386 -2030

Tuotto-/ kulujäämä 60 65 -5

Varainhankinta 155 133 22

Sijoitustoiminta 17 27 -10

Tilikauden ali-/ylijäämä 232 225 7
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tioHallinto ja organisaatio

Etelä-Pohjanmaa

Hallinnollinen katsaus

ProAgria Etelä-Pohjanmaa on rekisteröity yhdistys, jonka jäsenistö valitsee postiäänestyk-
sellä ylintä päätösvaltaa käyttävän edustajiston. Edustajisto valitsee hallituksen puheen-
johtajan ja muut hallituksen jäsenet. Hallitus nimeää tarvittavat valiokunnat. Maa- ja 
kotitalousnaisten toimintaa ohjaa Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten edustaja-
kokouksen valitsema piirijohtokunta. Johtoryhmä johtaa ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
operatiivista toimintaa.

Edustajisto

Toimintavuosi oli nelivuotiskaudeksi 2010–2013 valitulle edustajistolle viimeinen. Agrologi 
Petri Huttunen toimi puheenjohtajana ja mv. Marko Väljä varapuheenjohtajana. 

Kevätkokous pidettiin 150-vuotisjuhlakokouksen merkeissä Vaasassa Wasa Teaterin 
tiloissa paikalla, jolla aiemmin toimineessa Kjellmanin majatalossa Vaasan läänin maan-
viljelysseura perustettiin 1.8.1863.  Kokouksen virkailijat — edustajiston pj. Petri Huttunen, 
toimitusjohtaja Antti Siljamäki ja vt. tiedottaja, historiantutkija Kaisa Viitala — olivat pu-
keutuneet 1800-luvun loppuvuosikymmenten asuihin, ja kokoustila oli lavastettu saman 
ajankohdan tyyliin. Kaupunginjohtaja Tomas Häyry toi kokoukseen Vaasan kaupungin 
tervehdyksen, ja ProAgria Keskusten Liiton hallituksen puheenjohtaja Juha Korkeaoja piti 
juhlapuheen. Juhlassa luovutettiin ProAgria Keskusten Liiton myöntämät kullatut ansio-
merkit maanviljelysneuvos Antero Luomajärvelle, agrologi Jussi Saarelle, agronomi Olavi 
Kuja-Lipastille, emäntä Päivi Koskenkorvalle ja maatalousyrittäjä Ritva Mäkiniemelle. 
Kokous hyväksyi vuoden 2012 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Edustajiston viimeisessä kokouksessa 9.12.2013 vaalittiin myös 150-vuotisen historian 
perinteitä: syyskokous pidettiin Hotelli Almassa, entisessä Rautatieläisten talossa, jossa 
maanviljelysseura piti 1900-luvun alussa vuosikymmenten ajan kaikki merkittävät yleisöti-
laisuudet ja -kokoukset. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kati Ojaniemi toi kokoukseen 

Seinäjoen kaupungin tervehdyksen. Kokouksessa luovutettiin 17 kultaista ja 13 hopeista 
ProAgria Keskusten Liiton myöntämää järjestömerkkiä ansioituneille hallintoelimissä toimi-
neille luottamushenkilöille. Kokous hyväksyi hallituksen esitykset toimintasuunnitelmaksi, 
talousarvioksi ja jäsenmaksuiksi.

Edustajisto 2010–2013

Varsinainen jäsen   Varajäsen

Kauhava
Hakomäki Juha    Sippola Jarkko
Hautamäki Jarmo    Sippola Anssi
Knuuttila Tuula    Hippi Visa
Lilja Rami    Lehtimäki Eija
Näsi Raimo    Penttala Marjo
Paavola Pekka    Sjöblom Marjo

Seinäjoen seutu
Erkkilä Timo    Hirvelä Sari
Huttunen Petri    Alajoki Jarmo
Kytölä Kai    Koivisto Heikki
Muilu Anssi    Myllykoski Minna
Mäki-Latvala Leena   Ojala Anne
Nikkola Juha    Saunamäki Juhani
Noppa Maarit    Yli-Karjanmaa Kyösti
Pärnänen Satu    Hantula Outi
Rajala Seppo    Heikkilä Esa
Rajamäki Hannu    Latvala Vesa K.
Ristiluoma Leena    Metsäranta Juha
Sihto Olli     Haapala Jussi
Ulvinen Ilpo    Yli-Koski Aira
Vuorela Liisa    Hakala Heli
Heikkilä Marko    Ojala Tero
Ylinen Hannu    Kitinoja Alpo

Suupohja
Haapakangas Markku   Keski-Vakkuri Timo
Junttila Jukka    Viitikko Erkki
Koski Sauli    Ojanperä Marja-Leena
Niemi-Aro Tuula    Koskela Päivi
Pitkäranta Ulriikka    Luoma Seppo
Kaleva Seppo    Eeva Lahti
Väljä Marko    Koivumäki Marja-Leena

Kyrönmaa
Hyppönen Päivi    Hakala Anne
Kuusisto Mika    Viianen Pasi
Lehtimäki Ari    Kurjenluoma Juhani

Järvialue 
Hurmerinta Timo    Korpela Terho
Järvinen Sami    Teikari Arja
Leikkari Pasi    Levijoki Kalervo
Sillanpää Markku J    Mäyry Esa
Sironen Matti A.    Ahopelto Kimmo
Suojaranta Juhani    Kankaanpää Juha
Vinkanharju Esa    Kantola Juha
Vuoriluoma Ari    Vasikkaniemi Tanja
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Edustajiston vaali

Syksyllä pidettiin edustajiston vaali, joka toteutettiin postiäänestysvaalina neljättä kertaa.  
Ehdokasasettelussa saatiin 91 ehdokasta, joista vaalissa valittiin 40 edustajiston jäsentä ja 
heille varajäsenet vuosiksi 2014–2017. Äänestysprosentiksi muodostui 46 %, mitä voidaan 
pitää hyvänä lukuna postiäänestysvaaliksi.

Hallituksen nimeämän vaalilautakunnan muodostivat Väinö Kuoppala (puheenjohtaja), 
Juhani Alakoski, Ritva Mäkiniemi, Antti Siljamäki ja Maija Lemettinen (sihteeri).

Hallitus

Hallitus kokoontui 9 kertaa. Merkittävimpiä asioita ovat olleet toimitusjohtajan valinta, 
150-vuotisjuhlavuoden ja Farmarin valmistelut, edustajiston vaalin toimenpanoon liitty-
vät asiat, talouden seuranta, henkilöstöasiat sekä hanketoimintaan liittyvät kysymykset.

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry hallitus 2013
Varsinainen jäsen   Varajäsen
pj. Merja Keisala
Varapj. Jarmo Vainionpää   Anssi Muilu
Juha Kantola    Markku J Sillanpää
Juha Lahti    Jukka Nuuja
Tuula Mäki-Fränti    Juha Hakomäki
Leena Mäki-Latvala   Juha Nikkola  
Matti Rintakomsi    Tuula Niemi-Aro
siht. Antti Siljamäki   Arja Talvilahti

Maa- ja kotitalousnaisten piirijohtokunta 2013
Varsinainen edustaja   Varajäsen
pj. Tuula Mäki-Fränti, Kortesjärvi/Kauhava
Mari Yliluoma, Ylistaro/Seinäjoki  Raija Kumpula, Kauhajoki
Sari Hirvelä, Lapua    Marianne Hanhimäki, Kauhava
Hanna Koivulampi, Lehtimäki/Alajärvi   Sinikka Luoma, Karijoki
Leena Laine, Isokyrö    Pirkko Ekoluoma, Seinäjoki
Päivi Paloneva, Kortesjärvi/Kauhava   Hannele Viianen, Laihia.
Merja Uusitalo, Kristiinankaupunki  Ulriikka Pitkäranta, Isojoki
siht. Terhi Välisalo, Kauhajoki

Valiokunnat 2013   
Maitotilavaliokunta   Varajäsen   
pj. Anja Norja, Alavus   Jorma Hanhimäki, Kauhava 
Matti Rintakomsi, Teuva   Juha Kantola, Soini
Juhani Toivakka, Kauhajoki   Seppo Kaleva, Teuva  
Marjo Muhonen, Jalasjärvi   Seppo Rajala, Seinäjoki
Matti-Pekka Ylitalo, Alajärvi   Sanna Koskimäki, Evijärvi  
Markku Haapakangas, Kauhajoki  Erkki Viitikko, Karijoki  
Juhani Pitkäranta, Seinäjoki   Ari Teppo, Nurmo  
Antti Tukeva    Olavi Koskimäki  
Eija Latomäki  
Antti Siljamäki
s. Arja Talvilahti 

ProAgria Etelä-Pohjanmaan ja MTK Etelä-Pohjanmaan yhteinen  
perunavaliokunta
pj. Jarmo Kattelus, Lapua
Jarmo Vainionpää, Kauhava 
Jouni Alavillamo, Karijoki

Timo Hautaviita, Karijoki
Jukka Nurmi, Alajärvi
Mauno Ylinen, Alahärmä 
Jussi Tuomisto, Petla
Ossi Paakki, Lapuan Peruna
Henri Honkala
s. Juhani Rahko

Tilintarkastaja
KHT Mikko Sillanpää ja KPMG Oy Ab

Johtoryhmä

ProAgria Etelä-Pohjanmaan operatiivista toimintaa johtaa johtoryhmä. Farmari-näyttelyn 
valmistelua ja toteutusta johti Farmari-johtoryhmä. Johtoryhmän kokoonpano: 

Antti Siljamäki
Hannu Haapala
Henri Honkala
Tuttu Honkola
Timo Korpela
Timo Pajula
Kaisa Viitala / Miia Lenkkeri-Tamminen
Terhi Välisalo

TYKY-tiimi:
pj. Tuttu Honkola
siht. Juhani Torkko
Kaarina Huovila
Hannu Putula
Olavi Kuja-Lipasti
Miia Lenkkeri-Tamminen

Työsuojelutoimikunta 2012–2013
Työsuojelupäällikkö   Arja Talvilahti    
Työsuojeluvaltuutettu   Erkki Riihikangas
I. varavaltuutettu    Arja Kujala
2. varavaltuutettu    Pekka Tuomisto
Työsuojelutoimikunnan jäsen  Urpu Tanner-Koopmans

Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuran säätiö

Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuran säätiö on ProAgria Etelä-Pohjanmaan merkittävä 
tukija. Säätiö myöntää vuosittain opinto- ja tunnustusstipendejä. Etelä-Pohjanmaan 
Maanviljelysseuran säätiö on Kiinteistö Oy Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalon suurin omis-
taja. Säätiö tuki merkittävästi 150-vuotishistorian laatimistyötä sekä maakuntamuseossa 
toteutettua teemanäyttelyä. 

Säätiön hallitus
pj. maakuntaneuvos Aulis Ranta-Muotio, Teuva
maanviljelijä Juhani Alakoski, Jalasjärvi
agrologi Martti Joensuu, Evijärvi
agronomi Merja Keisala, Töysä
maanviljelysneuvos Antero Luomajärvi, Ilmajoki
emäntä Helinä Perämäki, Alahärmä
emäntä Hilkka Rinnekari, Isokyrö
siht. maakuntaneuvos Antti Siljamäki, Seinäjoki
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Farmari-juhlanäyttely  
täytti odotukset
Seinäjoella 3.–6.7.2013 järjestetty Farmari-maatalousnäyttely oli ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
150-vuotisjuhlanäyttely. Farmari oli valtakunnan ykköskesätapahtuma sekä kävijämäärän että val-
takunnallisen kiinnostuksen ansiosta. Näyttely kokosi neljän päivän aikana 101.000 kävijää koko 
Suomesta. Näytteilleasettajia tapahtumassa oli 613.

Farmarista tehtiin sekä näytteilleasettaja- että näyttelykävijätutkimus. Näytteilleaset-
tajatutkimuksen mukaan Farmari 2013 täytti hyvin odotukset sekä asiakaskontaktien 
määrän että laadun perusteella. Maatalousnäyttelyn järjestämispaikkana Seinäjoki sai 
näytteilleasettajilta loistavat arviot. Sekä näyttelykävijöiden että näytteilleasettajien ko-

konaisarvosana Farmarille oli 8,1.
Kävijäprofiili osoittaa, että Farmari on ammattinäyttely. Seinäjoen Farmarin kävijöistä 

peräti 62 %:lla oli taloudessaan maa- tai metsätaloutta. Metsänomistajia oli tästä joukosta 

24 %, mikä on huomattavan suuri osuus.
Farmarin laajasta kävijäkunnasta johtuen näytteilleasettajien osastointi hoidettiin 

entistä paremmin. Laajalla näyttelyalueella vieras löysi saman toimialan näytteilleasettajat 

yhdeltä alueelta, jolloin tuotevertailua pystyi tekemään helposti. Tästä saimme kiitosta.
Uutena asiana toteutimme erikoiskasviosaston, joka kokosi yhteen erikoiskasvien viljelyn 

koneet, kasvit ja asiantuntijat. Kotieläinosasto oli totuttuun tapaan laaja. Aikaisempaan 
verrattuna siat ja hevoset saivat enemmän näkyvyyttä. Hevosurheilu-lehdessä Farmarin 
hevospuistoa luonnehdittiinkin yhdeksi vuoden merkittävimmistä hevostapahtumista 
Suomessa. Ohjelmaa oli runsaasti eläinkehissä, asiantuntijaosastoilla ja karsinanlaidoilla. 
Kokonaisuutena kotieläinosasto loi kattavan läpileikkauksen suomalaisesta, vastuullisesta 

kotieläintuotannostamme.
Etelä-Pohjanmaalla on vahvat maatalousnäyttelyperinteet 150 vuoden ajalta, sillä 

Vaasan läänin maanviljelysseura toteutti ensimmäiset näyttelynsä jo perustamisvuonnaan 
1863. Farmari-nimellä maatalousnäyttely järjestettiin Seinäjoella nyt kolmannen kerran. 
Farmari 2013 jatkoi osaltaan hyvää eteläpohjalaista näyttelyperinnettä. 
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Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio vierailivat Farmarissa 
avajaispäivänä. Lypsykarjaosastolla Niinistö palkitsi suomenkarjan Grand championin 
nimeltä Siltasaaren Havuhippa, jonka omistavat Antti ja Sanna Saari Lapualta. 

Seinäjoen Farmari 2013 -näyttely sai runsaasti kiitosta sekä näytteilleaset-
tajilta että näyttelyvierailta. Näyttelyisäntänä toimi muusikko, kolumnisti 
ja maanviljelijä Simo Ralli.
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Askeleen edellä 150 vuotta

Vuonna 2013 vietettiin Vaasan läänin maanviljelysseuran perillisen, ProAgria Etelä-Poh-
janmaan, 150-vuotisjuhlaa monin tavoin. 

Vuosi alkoi tammikuussa sidosryhmäillalla ja jatkui helmikuisella perinnejumalanpal-
veluksella yhdessä yhtä lailla 150-vuotiaan Seinäjoen seurakunnan kanssa. Juhlavuoden 
pääjuhlaa vietettiin heinäkuussa Farmari-juhlanäyttelyn yhteydessä.

Marraskuussa ilmestyi FM Kaisa Viitalan kirjoittama historiateos Askeleen edellä 150 
vuotta. Viitala piti aiheesta myös blogia osoitteessa blogit.proagria.fi/ep/maamiesseuraan

Marraskuusta 2013 maaliskuuhun 2014 oli avoinna samanniminen näyttely Etelä-
Pohjanmaan maakuntamuseon Kivinavetassa. Sen sulkeuduttua näyttelyn riisuttu versio 
kiertää keväällä 2014 Kauhajoella, Kauhavalla, Alajärvellä ja Töysässä (Alavudella).

Edustajiston juhlakokous järjestettiin Vaasassa sillä paikalla, jolla sijainneessa majatalossa 
järjestö perustettiin 150 vuotta sitten. Ajan henkeä tuotiin esiin myös pukeutumisessa.

150-vuotisjuhlavuosi alkoi tammikuussa sidosryhmäjuhlalla, jonka tarjoilussa 
lähiruoka nousi arvoonsa.

ProAgria Etelä-Pohjanmaa toimii
ProAgria Etelä-Pohjanmaa on rekisteröity yhdistys. Jäsenistö koostuu maatilayrittäjä-, henkilö-, yhdistys- 
sekä yritys- ja kuntajäsenistä. Ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenten valitsema edustajisto. Yhdistyksen 
kunniajäsen on kunniapuheenjohtaja, maanviljelysneuvos Risto Knaapi.

JÄSENMAKSUT 2013

Maatilajäsen 80 euroa
Henkilöjäsen 25 euroa
Yhdistysjäsen 30 euroa
Yritys- ja kuntajäsen 360 euroa

Yrittäjä/maatilajäsenten jäsenetuna on 5 % alennus ProAgria Etelä-Pohjanmaan palveluista, 

minkä lisäksi on SeiLabin viljavuustutkimuksista 10 % alennus. 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan itua-lehti on jäsenasiakkaille suunnattu tietopaketti, joka 

jaetaan asiakkaille neljä kertaa vuodessa. 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan toimintaa ohjaa toimintajärjestelmä, jonka DNV ryhmäser-

tifioi yhdessä muiden ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton laatujärjestelmien 

kanssa. Asiakastyytyväisyyttä seurataan mm. säännöllisellä asiakaspalautemenettelyllä.

ProAgria Etelä-Pohjanmaa muisti ja palkitsi

17.1.   Peltola Minna  muihin tehtäviin
17.1.   Yli-Kohtamäki Erkki eläkkeelle
24.4.   Louko Marja-Liisa  eläkkeelle
8.5.     Mäntyharju Johanna 50 v
17.7.   Vainionpää Jarmo  50 v
27.9.   Kuoppala Annukka  muihin tehtäviin
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Tasavallan presidentti myönsi 24.5.2013 maakuntaneuvoksen arvonimen ProAgria Etelä-
Pohjanmaan toimitusjohtaja Antti Siljamäelle. Koska tuolloin kesän Farmari-näyttelyn 
— viidennen Antti Siljamäen johtaman maatalousnäyttelyn — valmistelut olivat kiivaim-
millaan, neuvoskahvit juotiin elokuun lopussa.

Ritarikuntien kunniamerkit

Tasavallan Presidentin itsenäisyyspäivänä 2012 myöntämät kunniamerkit luovutettiin 
seuraaville luottamus- ja toimihenkilöille.

Suomen Leijonan ritarimerkki SLR 

Talvilahti Arja, Kauhava

Suomen Leijonen ansioristi SL ar

Vainionpää Jarmo, Kauhava

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein SVR MI kr

Ekoluoma Pirkko Seinäjoki, Haapakangas Markku Kauhajoki, Mäki Olli Lappajärvi,

Mäntyharju Johanna Seinäjoki, Ulvinen Ilpo Lapua

Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuran säätiön tunnustusstipendit

Susanna ja Heikki Vehkaoja, Veikko Tuominen, Arja Talvilahti

Maatalousseurajärjestön ansio- ja järjestömerkit, sukutilakunniakirjat

Kultainen järjestömerkki

Ahola Maarit Lappajärvi, Erkkilä Timo Lapua, Haapakangas Markku Kauhajoki, Huttunen 
Petri Jalasjärvi, Hyppönen Päivi Isokyrö, Kaidesoja Sari Lapua, Kaunismäki Sirkka Laihia, 
Keisala Merja Alavus, Ketola Pirjo-Liisa Isojoki, Kivisaari Hannu Lapua, Kontturi Sirkka 
Isokyrö, Koski Sauli Teuva, Lampinen Samuli Kuortane, Mäki-Fränti Tuula Kauhava, Mäki-
Latvala Leena Ilmajoki, Paloneva Päivi Kurikka, Rintakomsi Matti Teuva, Romu Paula 
Isokyrö, Saarela Tuula Laihia, Sillanpää Markku Alajärvi, Sippola Lea Isokyrö, Uusitalo 
Merja Kristiinankaupunki, Vainionpää Jarmo Kauhava, Vesala Jorma Kauhajoki, Vilponen 
Heleena Kauhajoki, Väljä Marko Kauhajoki

Hopeinen järjestömerkki

Hirvelä Sari Lapua, Hurmerinta Timo Vimpeli, Knuuttila Tuula Kauhava, Koivulampi  
Hanna Alajärvi, Koskenranta Virpi Laihia, Kuusisto Mika Laihia, Laina Leena Isokyrö, 
Mäki Olli Lappajärvi, Noppa Anne Ilmajoki, Näsi Raimo Kauhava, Plukka Riitta Isokyrö, 
Rajamäki Hannu Seinäjoki, Saari Aino Isokyrö, Sironen Matti Evijärvi, Ulvinen Ilpo Lapua, 
Yliluoma Mari Seinäjoki

Kultainen ansiomerkki

Isomäki Pirkko-Liisa Ähtäri, Koskenkorva Päivi Ilmajoki, Kuja-Lipasti Olavi Ilmajoki, 
Luomajärvi Antero Tampere, Mäkiniemi Ritva Kauhava, Saari Jussi Lapua

Uusi sukutilakunniakirja 

Pelanteri Ilpo, Hakolan tila Lapua, vuodesta 1803
Laurila Ilkka ja Sari, Haukkavirran tila Teuva, vuodesta 1769
Lehto Tommi ja Annika, Lehdon tila Evijärvi, vuodesta 1622
Poola Arttu ja Anne-Mari, Poolan tila Laihia, vuodesta 1678
Uusimäki Antti, Uusimäen tila Laihia, vuodesta 1616  

Uusittu sukutilakunniakirja 

Bengts Mauno ja Sirpa, Gammelsvedin tila Kristiinankaupunki, vuodesta 1730
Takala Heikki ja Sanna-Mari, Hautalan tila Lappajärvi, vuodesta 1722
Suvanto Jorma ja Oja-Lipasti Sari, Hiipakan tila Lapua, vuodesta 1669
Kalliokoski Susanna ja Tuomo, Keskituvan tila Kauhava, vuodesta 1750
Sippola Harri, Kohtamäen (Sippolan) tila Kauhava, vuodesta 1598
Sippola Jussi, Koivumäen (Sippolan) tila Kauhava, vuodesta 1598
Nevanperä Antti ja Paula, Nevanperän tila Teuva, vuodesta 1721
Niemelä Martti, Niemelän tila Lapua, vuodesta 1555
Rajala Kaarina, Peltokosken tila Kurikka, vuodesta 1691
Paavola Juhana ja Terhi, Ponnensalon tila Alavus, vuodesta 1676
Saarenpää Heikki ja Sirkku, Puhuroon tila Lapua, vuodesta 1614
Ranta Niko ja Nurmela-Ranta Johanna, Rannan (Koivuniemen) tila Kauhajoki, vuodesta 1732
Hemminki Markus ja Maarit, Ritaluoman (Sippola) tila Kauhava, vuodesta 1598
Savela Annamari, Antti ja Juha, Savelan tila Lappajärvi, vuodesta 1562
Ollila Marita ja Marko, Vainionpään (Luoman) tila Ilmajoki, vuodesta 1697
Hakala Jarno ja Kati, Vanha-Hakalan tila Teuva, vuodesta 1577
Yli-Karjanmaa, Antti ja Anne sekä Pekka ja Emma-Kaisa, Yli-Karjanmaan tila Ilmajoki, 
ainakin vuodesta 1549
Ylitalo Kari ja Armi, Ylitalon tila Alajärvi, vuodesta 1637 (myönn. 2012, jaettu Farmarissa 2013)
Annala Juha, Yliturpan tila Isokyrä, ainakin vuodesta 1546
Yli-Villamo Rauno ja Ilse, Yli-Villamon tila Isojoki, vuodesta 1735   

Sukutilaviiri    

Sippola Harri, Kohtamäen (Sippolan) tila Kauhava, vuodesta 1598
Sippola Jussi, Koivumäen (Sippolan) tila Kauhava, vuodesta 1598
Lehto Tommi ja Annika, Lehdon tila Evijärvi, vuodesta 1622
Rajala Kaarina, Peltokosken tila Kurikka, vuodesta 1691
Poola Arttu ja Anne-Mari, Poolan tila Laihia, vuodesta 1678
Uusimäki Antti, Uusimäen tila Laihia, vuodesta 1616
Yli-Villamo Rauno ja Ilse, Yli-Villamon tila Isojoki, vuodesta 1735  

Pienoissukutilaviiri    

Sippola Anniina, Kohtamäen (Sippolan) tila Kauhava, vuodesta 1598
Sippola Kristiina, Kohtamäen (Sippolan) tila Kauhava, vuodesta 1598
Poola Arto ja Anna-Liisa, Poolan tila Laihia, vuodesta 1678
Kaltiainen Katri, Yliturpan tila Isokyrö, ainakin vuodesta 1546 (haukka)
Annala Mikko, Yliturpan tila Isokyrö, ainakin vuodesta 1546 (haukka)  

Sukupolvien ketju -taulu   

Sippola Anniina, Kohtamäen (Sippolan) tila Kauhava, vuodesta 1598
Sippola Kristiina, Kohtamäen (Sippolan) tila Kauhava, vuodesta 1598
Poola Arto ja Anna-Liisa, Poolan tila Laihia, vuodesta 1678
ed. isäntäpari, Yli-Karjanmaan tila Ilmajoki, ainakin vuodesta 1549 
Kaltiainen Katri, Yliturpan tila Isokyrö, ainakin vuodesta 1546 (haukka)
Annala Mikko, Yliturpan tila Isokyrö, ainakin vuodesta 1546 (haukka)

In memoriam

Siivooja Lilja Alutoin 1.11.1918–16.1.2013   
Rakennuspiirtäjä Maija-Liisa Valpasvuo 13.2.1928–5.4.2013
Karjantarkkailija Rauha Peltola 21.1.1931–29.4.2013
Kartanpiirtäjä Aino Lehtonen 28.1.1918–30.5.2013
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ProAgria Etelä-Pohjanmaa:  
Kasvi-, Sika- ja Siipikarjatilat
Palveluryhmä numeroina

Kasvi-, Sika- ja Siipikarjatilat -palveluryhmän asiakaspeitto toiminta-alueellamme on 
pysynyt hyvällä tasolla. Osaavat ja monialaiset asiantuntijat, luotettava maine ja hyvät 
palvelut mahdollistavat asiantuntijapalveluiden myynnin laajalle asiakasryhmälle. Teh-
tyjen palveluiden lukumäärä on kasvanut edellisestä vuodesta, mikä osoittaa sen, että 
palvelumme ovat ajanmukaisia ja tuottavat hyötyä asiakkaille. Liiketoiminnan kasvu luo 

mahdollisuudet toiminnan kehittämiselle.

Katsaus kasvukauteen ja toimialaan

Kasvukausi alkoi toimintakertomusvuonna 2013 samoin kuin edellinen vuosi päättyi — 
tulvien. Nopea lumien sulaminen, jääpadot ja runsaat sateet saivat keväällä jokemme 
tulvimaan. Esimerkiksi Ilmajoen keskustan suojelemiseksi tulvaluukut avattiin ja vettä 
päästettiin Alajoella tulvasuojelualueelle. Toukokuussa sateet vaihtuivat poutaan ja lämpi-
miin säihin ja kylvöt saatiin tehtyä ilman suurempia keskeytyksiä. Kuivuus alkoikin vaivata 
kasvustoja toukokuun loppupuolella.

Kesäkuussa saatiin paikoin erittäin runsaita sateita. Ne olivat erittäin paikallisia kuuro-
luonteisuudesta johtuen. Kasvustoja hukkuikin painanteissa ja päisteissä. Heinäkuusta 
eteenpäin kasvukausi eteni loistavissa olosuhteissa ja niitä riitti sadonkorjuun loppuun 
saakka. Puintikausi eteni täysin keskeytymättä ja edelliseen märkään syksyyn verrattuna 

viljankuivausajat jäivät murto-osaan.

Säästö kuivauskustannuksissa tuli tarpeeseen, sillä viljanhinnat kääntyivät elokuussa 
laskuun. Laskua jatkui aina lokakuulle asti, jolloin hinnat vakiintuivat matalammalle tasolle. 
Hintojen lasku johtui hyvästä viljasadosta kaikilla viljan päätuotantoalueilla. Myös Suomes-
sa ja Etelä-Pohjanmaalla korjattiin määrältään ja laadultaan hyvä viljasato. Perunasatokin 
oli hyvä ja korjuukelit suosivat myös perunannostoa. Perunalla hyvää satoa seurasi sama 
hintakehitys kuin viljoillakin. Viljanhinnan aleneminen helpotti hieman sianlihantuotannon 
kustannuskriisiä, mutta valitettavasti lihan hintaakin laskettiin.

Tiukka kustannustilanne on näkynyt myös investointihalukkuudessa. Etenkin sikasekto-
rin investoinnit uusiin tuotantorakennuksiin ovat olleet lähes olemattomat. Siipikarjatalou-
teen sen sijaan on tehty jonkin verran uusia tuotantorakennuksia. Vuoden 2012 haastava 
syksy osoitti pullonkaulat viljankuivauksessa. Sen johdosta kuivuri-investointeja on tehty 
runsaasti sekä vilja- että lihatiloille. Kannustavan tukitason ansiosta myös kotimaisella 
polttoaineella toimivia lämpökeskuksia on tehty melko runsaasti.

Koko toimialaa on leimannut odottava mieliala uuden ohjelmakauden tukiratkaisujen 
suhteen. Vanhaa ohjelmakautta jatkettiin vuodella, koska EU:ssa uuden kauden valmistelu 
eteni kaavailtua hitaammin. Kun EU-tasolla maatalousbudjetista päästiin sopimukseen, 
voitiin aloittaa kotimaisen maaseutuohjelman valmistelu. Valmistelutyö on edennyt hi-
taasti ja uudesta ohjelmasta tihkuneista tiedoista päätellen valmistelua on leimannut eri 
eturyhmien ristiveto. Toivottavasti tukijärjestelmästä tulee sellainen, että sitoutumisaste 
on korkea, kuten tällä ohjelmakaudella. Silloin ympäristönsuojelutoimissakin saadaan 

vaikuttavuutta.

Luomutuotanto kasvussa

Luomuviljelijöiden määrä ja luomutuotannossa oleva pinta-ala jatkoi kasvua vuonna 
2013. Yhteensä toimialueellamme oli luomutiloja 371 kappaletta, joista uusia tuottajia 
oli 16 kpl. Luomutilojen osuus kaikista alueemme maatiloista on 7,8 %. Erityisesti vuonna 
2013 Etelä-Pohjanmaalla kasvoi luomuviljelty pinta-ala, jonka kasvu oli 7 %. 2013 Etelä-
Pohjanmaalla oli yhteensä 19 460 hehtaaria luomutuotannossa olevaa peltopinta-alaa.  
Luomutilojen keskikoko jatkoi edelleen kasvuaan ollen kertomusvuonna 52,5 hehtaaria. 
Se on yli 10 hehtaaria isompi kuin kaikkien tilojen keskikoko, mikä osoittaa luomutilojen 

joukossa olevan paljon suuria, kehittäviä maatiloja. 

Tuotantosuunta Tiloja (2013) Asiakas-%
Viljatilat 4401 27

Sikatilat 351 67

Siipikarjatilat 125 58

Erikoiskasvitilat 

(mm. peruna)

380 46

Taulukko 1: Asiakaspeitto Etelä-Pohjanmaalla ja Kyrönmaalla 2013.

Tuotantosuunta
Tukihaku-

neuvonta

Viljely- 

suunnitelma
Tilaneuvonta

Elinkeino- 

suunnitelma

Kehittämis- tai  

tulevaisuuskeskustelu
Viljatilat 553 471 48 59 12

Perunatilat 46 84 32 10 8

Sikatilat 70 86 14 20 8

Siipikarjatilat 31 29 3 10 -

Erikoiskasvitilat 10 8 2 1

Taulukko 2: Merkittävimpien palveluiden määriä palveluryhmän asiakastiloille vuonna 2013.
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Siantuntijat-osastolla olivat mukana MTT, sikayrittäjät, ETT/Sikava ja ProAgria. Siantun-
tijat pyörivät edelleen Facebookissa, missä ryhmällä onkin jo 199 tykkääjää. Facebookin 
avulla on tarkoitus tuoda sikatietoutta kotimaasta ja ulkomailta. Ryhmää ylläpitävät 

ProAgria ja MTT.   

Kehitystyöt 
Kasvi-hankkeessa apua viljamarkkinoiden hallintaan

Vuosi 2013 oli Kasvi-hankkeen ensimmäinen täysi vuosi. Koulutukset vaihtelivat sadon 
markkinointivaihtoehdoista siemen- ja lajikevalintaan. Painopiste koulutuksissa on ollut 
markkinatiedon hallintaan, käyttötarkoituksen mukaiseen laatuun ja kasvilajikevalintaan 
liittyvissä asioissa. ProAgria Etelä-Pohjanmaan 150-vuotisjuhlavuotena palattiin hieman 
myös vanhaan ja hanke järjesti yhdessä Järviseudun ammatti-instituutin, Hankkijan ja 
Eepee Agrimarketin kanssa kyntöpäivän. Osa osallistujista toi myös oman kalustonsa 

säädettäväksi. Perinteisempiä tapahtumia oli isäksi salaojitusnäytös lokakuussa.
Opintomatkalla käytiin tammikuussa. Vierailimme Etelä-Suomessa kahdella tilalla, 

joilla oli käytössä kotimainen energia viljankuivauslämmön tuottamisessa. Muita kohteita 
olivat MTT Vakola Vihdissä ja Tume Oy Janakkalassa. Hankkeelle saatiin päätoiminen 
vetäjä maaliskuulla, mikä mahdollisti monipuolisemman ja jatkuvan koulutustarjonnan. 

Kasvi-hankkeella on toiminta-aikaa vuoden 2014 loppuun asti.
Kasvi-hankkeessa on saatu hyviä kokemuksia pienryhmätoiminnasta perunatilojen 

kanssa. Ruokaperunapienryhmä on kokoontunut Karijoella noin kerran kuukaudessa lu-
kuun ottamatta kesäaikaa. Pienryhmässä jaetaan avoimesti kokemuksia onnistumisista ja 
mietitään, miten epäonnistumisista voisi oppia. Hankkeessa järjestettiin perunantuottajille 
viisi viljelijäkoulutusta (joista yksi pellonpiennartilaisuus) sekä kolme lyhyttä kotimaan 
opintomatkaa. Tärkkelysperunanviljelijöistä koottu pienryhmä kokoontui neljä kertaa 

vuoden aikana.

Lisää Luomua -hanke

Lisää Luomua -hankkeessa on tarjottu monipuolista koulutusta luomuviljelijöille ja luo-
musta kiinnostuneille. Hankkeeseen on osallistunut noin 400 eri viljelijää. Erilaisia koulu-
tuksia, pellonpientareita ja pienryhmiä sekä tilakoulutuksia on pidetty yli 50 kappaletta.

Taulukko: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoituspäätökset vuonna 2013.

Rahoituskohde

Luomutilojen lukumäärän kasvaessa asiantuntijapalveluiden tarve tulee lisääntymään.  
Varsinkin uusien, vielä siirtymävaiheessa olevien tilojen palvelutarve on keskimääräistä 
suurempi. Lisäksi yli 100 ha kasvitilojen neuvonnassa tulee huomioida yhä tarkemmin pelto-
lohkojen sijainti, kasvukunto, viljelykierto ja lohkojen vaihtuvuus. Toimintakertomusvuonna 

ProAgria Etelä-Pohjanmaan asiakkaana oli 259 luomukasvinviljely-, sika- ja siipikarjatilaa.

Investointien määrä nousussa

Alkuvuoden korkealla tasolla ollut viljan tuottajahinta vaikutti selvästi kasvinviljelytilojen 
investointihalukkuuteen. Viljatilojen tulevaisuudenuskosta kertoi varsinkin kuivaaja-
investointien määrä, joka kaksinkertaistui edellisvuodesta. Edellissyksyn korkeat poltto-
öljykustannukset ja vuoden alusta korotettu investointiavustus siivittivät myös lämpö-
keskusinvestointien määrän selvään nousuun. Investointien määrä lähes nelinkertaistuikin 

edellisvuodesta. Rahoituspäätöksiä salaojituksista tehtiin vähemmän kuin edellisvuosina.
Siipikarjataloudessa investointien määrä nousi edellisvuodesta, rahoituspäätöksen sai 

yhdeksän investointia. Sikatalouden kannattavuudessa ei edelleenkään näy parannusta, 
kustannukset pysyivät korkealla tasolla. Heikko kannattavuus heijastuikin suoraan inves-
tointien määrään, koko vuoden aikana sikataloudessa rahoitettiin ainoastaan yksi liha-

sikala. Sika- ja siipikarjatiloilla rakennettiin kuitenkin sekä lämpökeskuksia että kuivaajia.
Sukupolvenvaihdosten määrä pysyi lähes edellisvuoden tasolla. Elinkeinosuunnitelmia 

tehtiin sekä investointeja että sukupolvenvaihdoksia varten. Tilojen talouden seurannan 
apuna käytettiin taloussuunnitelmia sekä tulosanalyysejä. Tiloille tehtiin myös tuotanto-
kustannuslaskelmia Talous-Wisulla kasvikohtaisten tuotantokustannusten selvittämiseksi.

Peruna-asiantuntijat tarjoavat palveluja

ProAgria Etelä-Pohjanmaan perunaneuvonta tarjosi alueen perunatiloille kattavat palve-
lut viljelysuunnittelusta, kasvustotarkkailusta ja oman siemenenlisäyksen laadun tarkkailus-
ta satoarviointeihin. Asiakkaat ovat todenneet laadukkaiden palvelujen hyödyt ja käyttävät 
niitä runsaasti. Erityisesti kasvustotarkastukset on todettu hyödylliseksi, ja sen antama 
tieto auttaa merkittävältä osalta taistelussa perunaa vaivaavia kasvustotauteja vastaan. 
Eviran valtuuttamana toimenkuvaan kuuluivat myös rengasmädän ja peruna-ankeroisen 
kartoitusnäytteenotot sekä viralliset siemenperunan kasvusto- ja varastotarkastukset.

Sikaneuvonta näkyi Farmarissa

Viljanhinnan laskusta huolimatta sikasektorilla elettiin edelleen vaikeita aikoja. Sianlihasta 
ja porsaasta maksettava hinta ei vuoden aikana pysynyt tuotantokustannusten vaatimalla 
tasolla. Tämä jatkuva laskusuhdanne näkyi sikatilojen neuvonnassa niin, että tuottajia oli 

ajoittain vaikea saada lähtemään mukaan koulutushankkeiden tilaisuuksiin.
ProAgrian sikaosaaminen oli hyvin esillä Farmari-maatalousnäyttelyssä, joka onnistui 

erinomaisesti. Farmariin luotiinkin uusi Siantuntijat-osasto sikakarsinoitten päätyyn. 
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Hankkeessa on pyritty lisäämään Etelä-Pohjanmaan viljelijöiden tietämystä luomusta. 
Toisilta oppiminen on havaittu toimivaksi menetelmäksi, sillä pyörää ei kannata keksiä 
joka kerta uudestaan. Luomuviljelijöiden hyviä kokemuksia erilaisista viljelymenetelmistä 
sekä viljelijöiden välisistä yhteistyömalleista on pystytty jakamaan koulutusten ja pienryh-
mien avulla. Lisäksi koulutuksissa on tuotu esiin viimeisimpiä tutkimustuloksia luomun 
edistämiseksi esimerkiksi rikkakasvien torjunnassa.  Hankkeen ansiosta luomutuotteiden 
laatua on parannettu ja määrää lisätty. Myös tietämys luomun hyvistä viljelymenetelmistä 
on parantunut. Hankkeessa on pystytty tukemaan eteläpohjalaisia viljelijöitä luomutuo-

tantoon lähtemisessä tai parantamaan heidän nykyistä luomuosaamistaan.

Perunantuotannon kehityshanke kehittää tiedonkulkua 

ProAgria Etelä-Pohjanmaa on vahvasti mukana myös valtakunnallisessa perunasektorin 
kehitystyössä. ProAgria Keskusten Liiton, ProAgria Keskusten ja Perunantutkimuslaitoksen 
yhteisesti toteuttama valtakunnallinen perunantuotannon kehityshanke on toiminta-
aikansa puolivälissä. Perunantuotannon kehityshanke mahdollistaa perunasektorin 
laaja-alaisen kehittämisen. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on neuvonnan, tutkimuksen ja 

viljelijöiden välisen tiedonkulun parantaminen.
Useat eteläpohjalaiset tilat osallistuivat hankkeen viljelykokeiden toteuttamiseen, joissa 

tutkitaan mm. sertifioidun ja TOS-perunan satoeroja. Perunatuottajan peltopäivät jär-
jestettiin elokuun lopussa Uudessakaarlepyyssä ja Kristiinankaupungissa. Hankkeessa on 
myös kerätty talousaineistoa perunantuotannosta. Useille alueen perunatiloille on tehty 
myös kannattavuuslaskelmia, joissa selvitetään perunantuotannon tuotantokustannus 

ja kannattavuus.

Lihatilan talous -hanke

Hankkeessa järjestettiin koulutuksia alueen sika-, lihanauta- ja siipikarjatiloille. Pääsään-
töisesti koulutukset oli suunnattu kaikille tuotantosuunnille yhteisesti. Hanke kestää vielä 
vuoden 2014 loppuun asti. Hankkeessa on panostettu tilakohtaisiin toimiin, sillä silloin 
talousasioita voidaan läpikäydä luottamuksellisesti ja kiinnittää huomio kunkin asiakkaan 

kannalta oleellisiin asioihin.
Seinäjoen kaupunki on palkannut sikojen terveydenhuoltoeläinlääkäriksi Jaakko Mart-

tilan, jonka kanssa hankkeen tilakäyntejä on tehty yhteistyössä. Jaakko tekee yhteistyötä 
Helsingin yliopiston eläinlääkäreiden kanssa ja sieltä on välillä eläinlääkäriharjoittelijoita 

mukana. Tuottajien käytettävissä onkin huippuosaamista.
Toimintakertomusvuonna oli runsaasti koulutuksia ja opintoretkiä. Eräs suosituim-

mista ja pidetymmistä koulutuspäivistä oli sikalan terveydenhuoltopäivä. Tämä toteu-
tettiin yhdessä Helsingin yliopiston kanssa, joten luennoitsijoina oli Suomen parhaita 

asiantuntijoita. 

Tilatutkimuksella uusia ratkaisuja sikojen ja siipikarjan komponenttiruokintaan 
-tutkimushanke

MTT:n hallinnoima Komponenttiruokinta-tutkimus jatkui vuonna 2013. Emakoiden 
liemirehuja analysoitiin ja niistä selvitettiin esimerkiksi partikkelikoon vaikutusta rehun 
lajittumiseen ja kulkuun putkistossa. Lisäksi vuonna 2013 aloiteltiin eri kuitulähteiden 
vertailua tiineiden emakoiden puuhamateriaalina ja terveysrehuna. Vertailu tehtiin tila-
kokeena, jonka toteutuksessa ProAgria Etelä-Pohjanmaa oli tiiviisti mukana. Hyviä tuloksia 
on saatu kuitukokeesta, osa on toki vielä analysoimatta. Kuitukokeen tuloksia esiteltiin 

Tampereella sikaseminaarissa ja Farmarissa sikaosastolla. 

Toimiva sikala -hanke

Valtakunnallisessa Makera-rahoitteisessa Toimiva sikala -hankkeessa on keskitytty välikas-
vatusvaiheen ongelmiin ja niiden ratkaisuun neuvonnan keinoin. Tavoitteena on löytää 

neuvonnan, tutkimuksen ja eläinlääkäreiden kesken toimiva yhteistyömalli, jota voidaan 
sitten soveltaa kattavasti koko sikatilan neuvonnassa. Hankkeen tilakäynnit suoritettiin 
toimintakertomusvuonna ja joitain ensimmäisiä tuloksia esiteltiin Tampereen sikase-
minaarissa ja Farmarin sikaosastolla karsinanlaitaluennoilla. Hankkeessa on laadittu 
tietokortteja, jotka löytyvät MTT:n rehutaulukoista: 
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/Rehutaulukot

Maatilan energia

Energiakustannukset ovat merkittävä osa maatilojen tuotantokustannuksista. Energian 
hinnan nousun ennustetaan jatkuvan vakaana. Maatilan energiaomavaraisuuteen panos-

taminen näkyy jatkossa entistä enemmän maatilan parantuneena kilpailukykynä.
Vaihtoehtoja uusiutuvan energian hyödyntämiseen on pidetty esillä Maatilan ener-

giahuolto -hankkeessa. Toiminnassa on keskitytty hyvien, maatiloille soveltuvien ener-
giaratkaisujen esittelyyn. Maatilalla uusiutuva energia puun muodossa on perinteinen 
vaihtoehto. Uusia tai nykyistä maatilan energiantuotantoa täydentäviä vaihtoehtoja on 
monia. Lannasta voidaan ottaa lämpöpumpputekniikalla lämpöä ja samalla vähentää 
ammoniakkipäästöjä. Lannasta voidaan myös tuottaa biokaasua, joka soveltuu lämmit-
tämiseen ja sähköntuotantoon. Hankkeen yhtenä tavoitteena on biokaasutuotannon 

käynnistäminen. Työtä jatketaan toimintavuonna 2014.  
Tuulivoima on myös pohjalaisille maatiloille hyvin soveltuva uusiutuvan energian muo-

to. Erittäin hyvin voimala soveltuu sähköä paljon kuluttaville maatiloille. Parhaimmillaan 

tuulivoimalainvestoinnin takaisinmaksuaika on vain muutamia vuosia.

MarjaTsemppi-hanke lisäsi marjaosaamista

MarjaTsemppi-hankkeen toinen kokonainen vuosi oli toimintaa täynnä. Hanke kokosi yh-
teen viiden maakunnan marjantuottajia monipuolisesti eri aihealueiden koulutustilaisuuk-
siin. Innostunut joukko osallistui koulutuksiin aktiivisesti. Tällaisen hankkeen merkittävä 
anti on toisiin viljelijöihin tutustuminen ja verkottuminen. Hankkeen päättyessä vuoden 

MarjaTsemppi-hanke järjesti syksyllä opintomatkan Skotlantiin, jossa tutustuttiin 
mm. tunneliviljelyyn.

Pr
oA

gr
ia

 K
as

vi
-,

 S
ik

a-
 ja

 S
iip

ik
ar

ja
til

at
 



24 25

Pr
oA

gr
ia

 K
as

vi
-,

 S
ik

a-
 ja

 S
iip

ik
ar

ja
til

at
 lopussa 85 % mukana olleista viljelijöistä koki itsensä aikaisempaa ammattitaitoisemmiksi 

ja 65 % teki viljelijäyhteistyötä enemmän kuin ennen.
Marjatilojen kannattavuuden parantaminen oli hankkeen keskeisiä tavoitteita. Tähän 

on yleensä kaksi tietä: joko suuremmat sadot tai parempi hinta markkinoilta. 
Mansikan tehokkaan kastelun ja lannoituksen ryhmässä tavoitteena oli satotasojen 

parantaminen. Tehokas kastelu ja lannoitus tihkukastelua käyttämällä oli tarkoitus 
jalkauttaa marjatilojen arjeksi. Kastelun ja lannoituksen säätely vie viljelijältä aikaa ja 
edellyttää jatkuvaa seurantaa. Kesällä 2013 korkeimpia hehtaarisatoja poimittiin niillä 
ryhmän tiloilla, joilla kastelua tehtiin tarpeen mukaan ja lannoitus täsmättiin vastaamaan 
kasvuston kuntoa ja satotavoitetta. Vaikka tähän kului aikaa, tuotti se myös tulosta. 
Syksyn tilavalmennuksissa tavattiin motivoituneita viljelijöitä, sillä kastelua ja lannoitusta 

tehostamalla olivat satotasot useilla tiloilla kohonneet jopa tuhansia kiloja hehtaaria kohti. 
Tehokas ja toimiva kasvinsuojelu oli hankkeen suosituimpia ryhmiä. Kasvinsuojelun 

onnistuminen onkin marjasadon laadun kannalta keskeinen tekijä. MarjaTsemppi-
hankkeessa valmistauduttiin tulevaan IPM-aikaan, jolloin seurannan merkitys korostuu 
ja kasvinsuojelua tehdään vain todettuun tarpeeseen. Yksi suurimmista muutoksista, 
joka tiloilla tapahtui hankkeen aikana, oli biologisen torjunnan käyttöönotto mansikka-
punkin torjunnassa. Hankkeen päättyessä neljäsosa tiloista käytti petopunkkeja osana 
torjuntaohjelmaa. Myös havainnointia oli lisätty ja suurin osa tiloista tunsi hallitsevansa 

kasvinsuojelun aikaisempaa paremmin.
Tilamyynnin kehittäjien ryhmässä tavoiteltiin parempaa hintaa ja uusia keinoja markki-

nointiin. Ryhmän jäsenet tehostivat markkinointiaan monilla tavoilla, ja tulokset näkyivät. 
Miltei puolella hankkeeseen osallistuneista tiloista asiakasmäärät olivat kohonneet. Liike-
vaihto oli kasvanut kolmasosalla ja yli puolet odotti sen kasvavan lähivuosina. Jatkojalos-
tajien ryhmässä syntyi uusia marjajalosteita, kuten glögejä, jäätelöitä, jälkiruokakastikkeita 
ja marmeladeja. Syksyllä tehtiin ulkomaan opintomatka Skotlantiin Iso-Britanniaan.  
Suuri osa marjojen tuotantoalasta on Skotlannissa katettu tunneleissa, ja tilat ovat 
pinta-alaltaan suuria. Tuotantotekniikkaa voidaan kuitenkin hyvin soveltaa pohjoisiin 

olosuhteisiimme.
Hanke toteutettiin yhdessä ProAgria Länsi-Suomen kanssa. Hankkeen 120 koulutus-

tapahtumassa oli yhteensä 1647 osallistujaa, joista eri henkilöitä 298. Tiloja mukana oli 
189, näistä 41 Etelä-Pohjanmaalta. Hankkeen aikana on järjestetty 120 koulutustapah-

tumaa (koulutuspäivät, kotimaan ja ulkomaan opintomatkat). 
Marjantuotannon on hankkeen aikana aloittanut kymmenen uutta tilaa, neljällä 

marjatilalla on tehty hankkeen aikana sukupolvenvaihdos ja kolmella tilalla on sekä tehty 

sukupolvenvaihdos että aloitettu marjantuotanto. 

Neuvonnasta asiantuntijapalveluihin

Rakennemuutos etenee nopeasti. Nyt myös kasvinviljelytilojen lukumäärä on alkanut 
laskea. Tilakoot kasvavat tulevaisuudessa entistä nopeammin ja kasvuloikat ovat suuria, 
koska peltoa tulee vuokralle ja myyntiin isoina kokonaisuuksina. Viljelijöiden on pystyt-
tävä kasvamaan tilansa mukana. Usein tilakoon kasvaessa vanhat toimintatavat eivät 
enää toimi ja viljelijän onkin omaksuttava uudenlaisia tapoja hoitaa ”agribusinesstaan”. 
Toiminnan suunnittelu, budjetointi ja maksuvalmiudesta huolehtiminen ovat tätä päivää 

maaseutuyrityksen pyörittämisessä.
ProAgria Etelä-Pohjanmaan on kasvettava ja kehityttävä asiakkaiden mukana. Siinä 

on haastetta, ja palvelujen kehittäminen tämän päivän vaatimuksia vastaaviksi onkin 
jatkuvaa. Osaavat asiakkaat uudenlaisessa toimintaympäristössä haastavat meidätkin 
ProAgriassa uudistumaan. 

Ajanmukaisilla palveluilla ja asiantuntijoidemme osaamisen pitämisellä korkealla 
tasolla pystymme vastaamaan näihin haasteisiin. ProAgria Etelä-Pohjanmaasta löytyvät 
jokaiselle asiakkaalle sopivat palvelut.

ProAgria Maito-, Lihanauta- ja 
Lammastilat
Maitotilat

Maidontuotanto kasvoi koko maassa noin prosentin ja maitotilojen määrä laski viisi 
prosenttia. Etelä-Pohjanmaalla maidontuotanto kasvoi 1,8 %. Maitomarkkinoilla kulut-
tajahinnat nousivat yli 5 % ja tuottajille maksettu hinta nousi vajaan sentin edellisestä 
vuodesta. Toteutunut maidon hinta vuodelta 2013 oli esim. Maitosuomen tuottajille 
47,45 senttiä litralta. Maidontuotannon kannattavuutta paransi väkirehujen hinnan lasku 

edellisestä vuodesta.
Etelä-Pohjanmaalla oli vuoden lopussa 991 maitotilaa. Vuoden aikana tuotannon 

lopetti 54 tilaa eli runsaat 5 % maitotiloista. Lopettamistahti oli samaa luokkaa kuin koko 
maassa. Keskimäärin eteläpohjalainen maitotila tuotti maitoa meijeriin 242 000 litraa. 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan palveluita käytti 897 maitotilaa eli 91 % alueen maitotilois-
ta. Tuotosseurantaan kuului 68 % alueen maitotiloista. Tuotosseurannan asiakkaiden 
karjakoko oli vuoden lopussa jo 41,6 lehmää/tila. Automaattilypsy oli käytössä 87 etelä-

pohjalaisella maitotilalla. 

Investoinnit ja tukipolitiikka

ELY-keskus myönsi rahoitusta 25 lypsykarjanavetan rakentamiseen tai laajentamiseen vuo-
den aikana. Investointien määrä lisääntyi loppuvuodesta eikä kaikkia hakemuksia pystytty 
rahoittamaan. Yhtenä merkittävän tekijänä investointihalukkuuden nousuun oli verrattain 
korkea maidon hinta sekä epävarmuus rahoitustuen jatkumisesta, kun ohjelmakausi vaih-
tuu. Uusissa investointirahoituksissa ei enää edellytetä maitokiintiön hankintaa, kun kiintiöt 
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poistuvat maidontuotannosta 2015. Pohjoinen tuki kuitenkin edellyttää maitokiintiötä, 

minkä takia kiintiökauppaa käytiin edelleen hyvin matalaan hintaan.
Tukipolitiikassa oltiin odottavalla kannalla, kun päätöksiä vuonna 2015 voimaan tu-

levista tukiehdoista ei ollut tiedossa. Uusia kotieläinten hyvinvointitukisopimuksia ei enää 
tehty. Tukipolitiikan ehtojen hallinta edellyttää kasvavilla maitotiloilla entistä enemmän 
asiantuntijoiden käyttämistä. ProAgrian tekemä, EU:n osittain rahoittama täydentävien 

ehtojen neuvonta on tarpeen entistä useammalle yrittäjälle tukijärjestelmän hallitsemiseksi. 

Kilpailu luomumaidosta lisääntyi

Kuluttajien kiinnostus luomutuotteisiin on lisääntynyt. Luomumaitoa hankkii alueella kolme 
toimijaa, Valio, Arla ja Juustoportti, ja kaikkien luomumaitotuotteet näkyvät kauppojen 
hyllyillä. Meijereiden luomumaidon lisähinnan lisäksi luomukotieläintuotannon kiinnos-

tavuutta nostaa luomukotieläintuki ja lannoitteiden hinnan nousu.
Luomumaitoa tuotti Etelä-Pohjanmaalla 23 tilaa. Luomumaidontuotantoon siirtymistä 

rajoittaa eniten luomuvalkuaisrehun saatavuus.  

ProAgrian kotieläinasiantuntijoiden palvelut maitotiloilla 
Tuotosseuranta uudistuksessa

Tuotosseurantaan kuului vuoden 2013 lopussa 686 maitotilaa. Tiloista 296 käytti ProAg-
ria Etelä-Pohjanmaan palvelua tietojen tallentamisessa ja lähettämisessä. Omatoimisesti 
koelypsytiedot lähetti 397 tilaa. Tuotosseurantaan kuuluu aina yksi asiantuntijan navet-
takäynti vuoden aikana. Uusi tekniikka on tuomassa helpotusta mittalypsyyn erityisesti 

suurissa karjoissa. Tuotosseurantatilojen tuloksia on liitetaulukoissa.
Vuoden alussa aloitettiin valtakunnallinen tuotosseurannan uudistusprojekti, jonka 

ensimmäisiä tuloksia saatiin jo vuoden aikana. Tuotosseurannan tekniseen toteuttamiseen 
koulutettiin kaksi teknistä asiantuntijaa Etelä-Pohjanmaalta. Viivakoodipulloja otettiin 
käyttöön useammallakin tilalla. Lypsyrobottitiloilla avustettiin näytteiden otossa. Tavoit-
teena on saada mittalypsyn tekemiseen asiantuntijoita niin robotti- kuin asematiloille ja 
mittalypsylle käyttöön uusin tekniikka helpottamaan näytteenottoa ja nopeuttamana 

tiedonsiirtoa.

Ruokinnanohjaus omaksi palvelukseen

ProAgrialla on käytössä ruokinnansuunnitteluun ja ohjaukseen erilaajuisia palvelupa-
ketteja, joissa sovitaan, kuinka paljon asiantuntija on vuoden mittaan tilan ruokinnan 
suunnittelussa ja toteutumisen seurannassa mukana. Ruokinnanohjauksessa käytetään 
uutta KarjaKompassi-ohjelmistoa. Ruokinnanohjauksen palvelupaketit, Kasvu, Tuotto 
ja Toiminta, on suunniteltu eri asiakasryhmien tarpeisiin. Kasvu-paketti on laajimpana 
tarkoitettu tuotantoaan kehittäville ja investoiville. Tuotto-paketti on tuotantoaan kehit-
täville tiloille ja Toiminta tiloille, jotka haluavat säilyttää tuotannon nykytasolla. Toimin-
tavuonna Kasvu-paketin osti 12 tilaa, Tuotto-paketin 121 maitotilaa ja Toiminta-paketin 
281 tilaa. Ruokinnan onnistumisen seurantapalvelun osti 27 tilaa. Yhteensä ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan ruokinnanohjauspalvelua käytti noin 450 maitotilaa eli 67 % tuotos-

seurannan asiakkaista.

Terveydenhuolto ja maidon laatuneuvonta

ProAgria Etelä-Pohjanmaalla on yhteinen terveydenhuoltoeläinlääkäri yhdessä Seinäjoen 
kaupungin kanssa. Terveydenhuoltoeläinlääkäri tarve tiloilla ja neuvonnassa kasvaa karja-

koon suurentuessa. Eläinlääkäri työskenteli sekä hankekouluttajana että tilatason työssä. 
Kotieläinasiantuntijat tekevät myös terveydenhuoltoa tukevaa työtä: kuntoluokittavat 

eläimiä, arvioivat ruokinnan onnistumista, mittaavat vasikoita ja niiden kasvua sekä tarvit-
taessa tekevät utareterveyden kartoituksia. Maidon laatuneuvonnassa on tehty yhteistyötä 

meijereiden kanssa niin solu-, bakteeri kuin VHBI-neuvonnassa.

Rehuntuotannon suunnittelu ja nurmiviljely

Nurmiviljelyssä otettiin käyttöön palvelupaketit samaan malliin kuin ruokinnanohjauksessa. 
Nurmipakettien toteutus aloitettiin 51 tilalla. Näistä 2 oli NurmiKasvu-, 17 Nurmi-

Tuotto- ja 32 NurmiToiminta-pakettia. Kaikkiin paketteihin kuuluu mm. viljelysuunnit-
telu, lohkokirjanpito sekä kasvustokäynti. Paketteja toteutti neljä nurmiin erikoistunutta 
kasvintuotannon asiantuntijaa. Nurmiasiantuntija teki myös muutamia kasvustokäyntejä 

kesän aikana.
Viljelysuunnitelma tehtiin 417 maitotilalle. Tukihakuneuvontaa käytti 394 maitotilaa. 

Tilaneuvontaa täydentävistä ehdoista käytti 48 maitotilaa. Säilörehunäytteitä otettiin 
sisäruokintakaudella 2012–13 yhteensä 2271 kpl. Vuoden 2013 säilörehusadosta on 
otettu näytteitä helmikuun 2014 loppuun mennessä 1329 kpl. Kesän 2013 ensimmäinen 
säilörehusato oli kolean kevään vuoksi paikoittain heikko, mutta laadultaan melko hyvä.  

Varsinkin apilanurmien sato oli toisessa ja kolmannessa korjuussa hyvä.
NurmiArtturi-hankkeessa kerättiin ruokintatietoja ja tehtiin tuotantokustannuslaskel-

mia vuosina 2011 ja 2012 seuratuista rehusadoista. Tulosten analysointi ja raportointi 

jatkuu kevään 2014 ajan. 

Maitotilojen talouslaskelmat ja investoivat tilat

Investointitukien hakeminen edellyttää tilalta elinkeinosuunnitelman tekemistä. Elinkei-
nosuunnitelma tehtiin joko tilakauppaa tai investointia varten 78 maitotilalle. Kehityskes-
kustelu, jossa käytiin läpi tilan tulevaisuutta, resursseja ja taloutta, käytiin 46 maitotilan 
yrittäjien kanssa. Erityisesti investoineilla tiloilla tarjotaan talouslaskelman päivitystä, jotta 

selvitään tuotannon käynnistymisestä. 
Maitotilayrittäjien jaksaminen rakennemuutoksessa puhuttaa. Tilatasolla jaksaminen, 

työn kuormittavuus ym. tulee esille mm. työterveyshuollon tilakäynneillä.  

Kehittämistyö

MaitoPisnes-koulutushankkeessa järjestettiin koulutuksia sekä tuotannosta että taloudes-
ta. TTS:n vetämässä Automaattilypsyn toiminnallisuuden kehittämishankkeessa ProAgria 
Etelä-Pohjanmaa on mukana tuensiirtosopimuksella. Hankkeessa keskitytään pilottitiloilla 
seuraamaan navetan toiminnallisuutta, mukana on 11 automaattilypsytilaa. NurmiArtturi-
kehittämishanketta toteutettiin toista kesää. Hankkeessa seurataan säilörehun korjuuta, 
säilöntää ja syöntiä 12 maitotilalla. Hankkeet olivat mukana Farmari-maatalousnäyttelyssä 
ja niiden tuloksia esiteltiin myös Sarka-messuilla sekä eri koulutustilaisuuksissa.

Lihanauta

Naudanlihaa tuotettiin n. 80 miljoonaa kiloa. Tuotanto väheni 0,2 % edellisvuoteen ver-
rattuna. Nautoja teurastettiin teurastamoissa vajaa 266 589 kappaletta, joista sonneja 
ja hiehoja 179 396 kpl. Sonnin keskimääräinen ruhopaino oli 336 kg ja hiehon 240 kg. 
Tuottajahinta oli keskimäärin sonneilla 3,54 €/kg ja teurashiehoilla 2,89 €/kg teurasluo-
kassa O2. Nautaa oli varastossa vuoden 2013 lopulla 4,66 milj. kiloa. Emolehmiä oli koko 

maassa 57 333 kpl, lihanautoja ja vasikoita 397 296 kpl. 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus rahoitti ainoastaan yhden lihanautanavetan. 

Palvelut

ProAgria Etelä-Pohjanmaan toiminta-alueella on 348 lihanautatilaa, joista 74 tilalla on 
emolehmiä. Lihanautatiloista 170 eli puolet tiloista käytti jotakin ProAgria Etelä-Pohjan-
maan palvelua. Elinkeinosuunnitelma tehtiin 5 lihanautatilalle, viljelysuunnitelman osti 
68 lihanautatilaa ja tukihakuneuvontaa osti 50 tilaa. Kehittämiskeskustelu käytiin neljän 

nautatilan kanssa.  
Lihatilan talous -koulutushanke, jonka päätavoitteena on parantaa lihaa tuottavien 

tilojen talouden hallintaa, vahvistaa tilojen sopimusoikeudellista asemaa ja valmiuksia 



28 29

Pr
oA

gr
ia

 M
ai

to
-,

 L
ih

an
au

ta
- j

a 
La

m
m

as
til

at
 

Pr
oA

gr
ia

 M
ai

to
-,

 L
ih

an
au

ta
- j

a 
La

m
m

as
til

at
 

selvitä kotieläintiloille asetetuista vaatimuksista. Naudanlihantuottajien osalta tavoitteena 
on, että hankeaikana koulutuksiin osallistuu 100 nautatilaa. Koulutusta vuoden loppuun 
mennessä oli järjestetty mm. maatilan johtamisesta, henkilöjohtamisesta, verosuunnitte-
lusta, yhteisnavetan mahdollisuuksista ja haasteista, osakeyhtiöittämisestä, vasikkakas-
vattamojen terveysasioista ja nurmentuotannosta. Tilakoulutuksina tehtiin mm. selvityksiä 
osakeyhtiöittämisen kannattavuudesta ja pitkän aikavälin suunnittelusta.

Hevonen 
Hevostalouden asiantuntijapalvelut

Hevosten ja hevosyritysten määrä jatkaa kasvuaan myös Etelä-Pohjanmaalla. Hevosia on 
alueella arviolta 5500 ja yli neljän hevosen tallejakin arviolta tuhatkunta. Hankkeiden myötä 
tietoisuus ProAgria Etelä-Pohjanmaan hevososaamisesta on selvästi lisääntynyt hevosväen 
keskuudessa ja uusia asiakassuhteita solmitaan jatkuvasti. ProAgria Etelä-Pohjanmaa on 
tarjonnut hevostalleille mm. yritys- ja veroneuvontaa, kirjanpitopalvelua sekä rakennus-, 

peltoviljely- ja pihasuunnittelua.
Kehitys- ja tulevaisuuskeskustelut ovat toimineet hyvänä apuvälineenä tallien toiminnan 

suunnittelussa ja jatkotoimien kartoituksessa.

Hevoosella vaan -koulutushanke

Hevosyrittäjien ja -harrastajien koulutustarjonta on ollut runsasta ja osallistuminen 
aktiivista. Heinäkuussa 2012 alkaneen Hevoosella vaan -koulutushankkeen tiimoilta on 
järjestetty monipuolisia lyhytkursseja ja opintoretkiä hevosyrittäjille ja -harrastajille. Loka-

kuussa toteutettiin neljän päivän opintomatka Hollantiin ja Saksaan. Matkan kantavana 
teemana oli hevosen käyttö kuntoutuspalveluissa. Hanketta toteuttaa Sedu Aikuiskoulutus 

yhteistyössä ProAgria Etelä-Pohjanmaan kanssa. Hanke jatkuu v. 2014 loppuun. 

Hevospisnes — hevosyrityksen menestystekijät ja sudenkuopat  
-kehittämishanke

ProAgrian rooli eteläpohjalaisen hevostalouden kehittämisessä on kasvanut myös marras-
kuussa 2012 startanneen Hevospisnes — hevosyrityksen menestystekijät ja sudenkuopat 
-kehittämishankkeen myötä. Tulosten odotetaan antavan arvokasta tietoa paitsi rahoit-
tajille, myös tulevaisuuden koulutustarjonnan ja asiantuntijapalveluiden kehittämisen 
tueksi. Hanke sai jatkoaikaa vuoden 2014 loppuun. Hevosyrittäjien haastatteluiden lisäksi 
tavoitteena on kartoittaa eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakkaiden kokemuksia ja 
toiveita. Haastatteluissa kertyneitä havaintoja voidaan hyödyntää myös Hevoosella vaan 

-hankkeen koulutustilaisuuksien suunnittelussa. 

Lammas- ja vuohitilat

ProAgria Etelä-Pohjanmaa vastaa lammastilojen tuotantoneuvonnasta Etelä-Pohjanmaan 
lisäksi Keski-Suomessa, Keski-Pohjanmaalla ja ruotsinkielisellä Pohjanmaalla. ProAgria 
Etelä-Pohjanmaa on ollut aktiivisesti kehittämässä lammastaloutta ja toimii tiiviissä 
yhteistyössä lammaskerhojen, Pohjanmaan Lammasosuuskunnan sekä alueen teurasta-
moiden ja rehuteollisuuden kanssa. Myös vuohitilojen ja Suomen Vuohiyhdistyksen kanssa 

tehdään yhteistyötä. 

Palvelut

Lammastilaneuvonnan asiakastiloille tehdään lammasneuvontakäyntejä 1–3 kertaa 
vuodessa. Tarjottavia palveluja ovat tuotosseurannan lisäksi lammasrekisterin ylläpito, 
ruokintasuunnitelmat sekä muut ruokinnan ja eläinten hoidon asiantuntijapalvelut. Lisäksi 
lammasasiantuntija tekee jalostuseläinvalintaa, elävän eläimen lihaksen ultraäänimittauk-

sia ja ulkomuotoarvostelua sekä uuhien tiineystarkastuksia ja jalostuseläinten välitystä. 

Tilamääriä 2013

ProAgria Etelä-Pohjanmaan alueella 41 tilaa haki uuhipalkkiota yhteensä 2901 uuhesta. 
Yhteensä lampaita on alueella 6400. Alueella on kuusi vuohitilaa, joilla on kaikkineen 
1400 vuohta. Lammasasiantuntijalla oli koko toiminta-alueellaan tuotosseurannassa 
alkuvuonna 103 lammastilaa. Lammastiloista yhdeksän erosi tuotosseurannasta tai 
lopetti lammastalouden, kun taas uusia tiloja liittyi tuotosseurantaan vuoden aikana 
yksi. Lammasneuvonnan tilamäärät vuoden alussa: Etelä-Pohjanmaa 30 lammastilaa, 
ruotsinkielinen Pohjanmaa 26 tilaa, Keski-Suomi 27 tilaa ja Keski-Pohjanmaa 20 tilaa. 
Eläinjalostus ja -välitys sekä elävän eläimen arvostelut ja mittaukset kuuluvat ProAgria 

Etelä-Pohjanmaan lammastilapalveluun.

Kuulumisia

Lammastaloudella on nostetta nähtävissä. Uusia tuottajia on aloittanut ja aloittamassa. 
Tuotanto on menossa ammattimaisempaan suuntaan ja tilojen koko on kasvussa. Tuottaja-
hintaa on saatu neuvoteltua ylöspäin, varsinkin keväthinnan osalta ollaan jo yli 4 euron 
tuottajahinnassa. Valtakunnallisesti karitsan ruhopaino on ollut kasvussa, keskipaino on 

nyt 20,3 kiloa.
Lammastalouden aloittamisesta tulee paljon yhteydenottoja. Lammastalouden aloit-

tamista suunnitellaan yhdessä talousasiantuntijoiden kanssa varsinkin, jos suunnitelmat 
ovat suurempia tai niihin liittyy rakennusinvestointeja. Lammastiloille tehtiin perinteisiä 
tilakäyntejä, ruokinnan suunnittelua ja ohjausta, tiineystarkastuksia sekä jalostuksen avuksi 
eläinten mittauksia ja arvosteluja.
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ProAgria SPV-, Tili- ja 
Yrityspalvelut
Toimintaympäristön kuvaus

Maatalouden tulovaihtelut ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina. Vaihtelun merkit-
tävin syy juontuu pääosin viljojen sato- ja hintatasojen vaihteluista. Voimakkaat tulos-
vaihtelut tuovat paineita kassan hallintaan. On tärkeää suunnitella, miten mahdolliset 
alijäämät paikataan ja miten parempina hetkinä ylijäämää siirretään säästöön tulevia 
muutoksia varten. Nopeat tuottajahintojen laskut tai kustannusten nousut heikentävät 
nopeasti maksuvalmiutta ja vaikeuttavat esimerkiksi velkojen ja korkomenojen hoitamista.  

Omistajanvaihdospalvelut

Vuoden alussa tehtiin perinteinen SPV-kiertue yhdessä MTK:n, ELY-keskuksen ja Melan 
kanssa. Vakiintuneen kaavan mukaan pidettiin viisi seutukunnallista iltatilaisuutta ja 
maakunnallinen sukupolvenvaihdospäivä.

Vuonna 2013 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella tehtiin 60 aloittamistuen 
saanutta sukupolvenvaihdosta. Vähennystä edelliseen vuoteen tuli muutama kappale. 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan toimesta aloittamistuen saaneita sukupolvenvaihdoksia tehtiin 
kaupanvahvistamiseen saakka 38 kpl. Ilman aloittamistukea tehtyjä pienimuotoisempia 
sukupolvenvaihdoksia ja tilakokonaisuuksien siirtoja seuraavalle sukupolvelle tehtiin 
33 kpl.  Tämän lisäksi muita kaupantekopalveluita sekä niihin liittyviä suunnitelmia ja  
perhe- ja perintöoikeudellisia asiakirjoja tehtiin lähes satakunta.

Omistajanvaihdospalvelujen kehitystyö

Vuonna 2013 esitetyt muutokset yhteisö- ja osinkoverotukseen lisäsivät kiinnostusta 
koko maatilan tai sen osan yhtiöittämiseen. ProAgria Etelä-Pohjanmaan omistajanvaih-
dospalveluissa tehtiin 29 yhtiöittämisselvitystä. Näistä kuitenkin vain muutama tullaan 
näillä näkymin yhtiöittämään lähivuosina. Maatilan yhtiöittäminen osakeyhtiöksi on 
hyvin vaikeasti purettava toimenpide, joten sen seurauksiin ja tarkoituksenmukaisuuteen 
kannattaa paneutua huolellisesti. Suurilla, edelleen kasvavilla maatiloilla se on hyvin 
varteenotettava vaihtoehto. 

Tilipalvelut

Tilipalveluissa vuosi 2013 oli tasaisen kasvun aikaa. Tilipalvelut saavuttivat vuoden aikana 
selkeästi ns. kriittisen massan, jolloin palvelu on tullut tunnetuksi. Uudet asiakkaat löytävät 
tiensä ProAgrian tilipalveluihin yhä useammin jonkun tutun henkilön tai toimijatahon 
suosittelemana. Työruuhkien tasaamiseksi kuukausittain kausiveroilmoituksen jättävien 
määrä on ilahduttavasti lisääntynyt. Myös muuten asiakkaat ovat lisääntyvissä määrin 
valveutuneet tuomaan kuittejaan tilipalveluihin jo pitkin vuotta, eivätkä jätä niitä viime 
tinkaan helmikuun ruuhkaan.

ProAgria Etelä-Pohjanmaan Tilipalvelut on aktiivisesti mukana valtakunnallisessa Pro-
Agrian Tilipalvelujen kehittämistyössä. Kehittämisen painopisteinä ovat osaajien verkot-
tuminen keskusten välillä, palveluprosessin hiominen, osaamisen kehittäminen ja IT-tuen 
vahvistaminen. Tavoitteena on laadukkaasti tehtyjen kirjanpitojen kytkeminen perustaksi 
muille ProAgrian palveluille.

Kannattavuuskirjanpito

Kannattavuuskirjanpitotoiminnassa ProAgria Keskukset keräävät kannattavuuskirjan-
pitotilojen tilinpäätöstiedot ja tallentavat ne MTT:n ylläpitämään kannattavuuskirjanpi-
tojärjestelmään. Tämän toiminnan puitteissa MTT, ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria 
Etelä-Pohjanmaa ja FABA aloittivat TAREAL-hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää 
menetelmät olemassa olevien tuotanto- ja taloustietoaineistojen entistä parempaan 
hyödyntämiseen selkeinä päätöksenteon apuvälineinä. Hankkeen puitteissa järjestettiin 
maakunnan maitotilojen ja tutkijoiden kesken työpaja, jossa mietittiin, mitä tietoa kehittävä 
ja investoiva maitotila tarvitsee suunnitelmiensa ja päätöstensä tueksi.

Yrityspalvelut

Yrityspalveluille on ominaista voimakkaat kausivaihtelut. ProAgria yrityspalveluissa inves-
tointeihin liittyvien palvelujen määrä oli vuoden mittaan melko vähäinen. Eniten työllis-
tivät erilaiset yhtiömuodon muutokset ja niiden suunnittelut. Vuoden aikana merkittäviä 
työllistäjiä olivat hevosyrittäjille sekä marjatiloille suunnatut hankkeet. 

 ProAgria Etelä-Pohjanmaan yritysneuvonnan palvelutarjooma on hyvin monipuolinen 
käsittäen aloittavan yrityksen neuvontaa, yritysidean arviointipalvelua, investointien suun-
nittelua ja tuotekehitysneuvontaa. Lisäksi on tehty liiketoimintasuunnitelmien ohjausta, 
yritystukien hakua ja erilaisia taloudellisia laskelmia. ProAgrian yrityspalveluissa korostuu 
talouden näkökulma. Liikkeelle lähdetään talouden tunnusluvuista, joita vasten peilataan 
yrityksen nykytilannetta, tulevaisuuden näkymiä ja menestymisen edellytyksiä. 

Vuonna 2013 ProAgria Etelä-Pohjanmaan yritysasiantuntijat suorittivat ensimmäisten 
joukossa uuden opetusministeriön määrittelemän yritysneuvojan erityisammattitutkinnon.

Maatilojen omistajanvaihdokset 2013
•	 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella tehtiin 60 kpl aloittamistuen saanutta 

sukupolvenvaihdosta
•	 niistä ProAgria teki kaupanvahvistamiseen saakka 38 kpl
•	 ilman aloittamistukea tehtyjä sukupolvenvaihdoksia 33 kpl 

Tilipalvelut
•	 263 maatilakirjanpitoa
•	 37 yrityskirjanpitoa
•	 99 kannattavuuskirjanpitotilaa 

Yrityspalvelut
•	 keskeistä yrityksen talouden ja liikeidean analysointi sekä investointilaskelmat 

niin toimiville mikroyrityksille kuin maatalouden oheen yritystoimintaa  
perustaville 

•	 vuonna 2013 toimialoista korostuivat metalli sekä hevos- ja marjayrittäjyys 
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ProAgria Tekniikka: rakennus,  
salaoja- ja mittauspalvelut
Toimialakatsaus

Maatalouden tilakoot jatkavat kasvuaan ja toiminta vaatii suuremmat tuotanto ja varasto-
tilat. Rakennusten pinta-alojen kasvaessa myös vaativuus ja riskit kasvavat. Toiminnallisia 
ja rakenteellisia vaihtoehtoja on lukuisia. Niistä on osattava valita ja suunnitella paras 
vaihtoehto kuhunkin tarpeeseen. Tilakokojen kasvu lisää myös peltolohkojen sijainnin, 
yhtenäisyyden ja salaojituksen merkitystä. 

Maaseudulle tulee perusmaatalouden lisäksi myös muuta yritystoimintaa. Elintar-
vikkeen jatkojalostus, metalli- ja puuteollisuus, matkailu- ja urakointipalvelut tarvitsevat 
tiloja toimintaansa. 

Energiakustannukset ovat kasvussa ja niiden alentaminen on merkittävä keino parantaa 
maatalouden kannattavuutta. Maaseudulla on mahdollisuus myös omaan energiantuo-
tantoon. Lämpökeskusten lisäksi tulevat biokaasulaitokset sekä tuuli- ja aurinkovoimalat. 

Rakennuspalvelut

Teimme rakennussuunnittelua sekä rakennuttajapalvelua pääasiassa maatiloille, jotka 
olivat tuotanto- tai talouspalvelujen asiakkaanamme. Suunnittelu onnistuu paremmin 
toiminnallisuuden ja kustannusten osalta kun voimme tehdä yhteistyötä tuotanto- ja 
talousasiantuntijoiden kanssa. ProAgrian hankkeiden järjestämiltä koulutuspäiviltä inves-
toijat saivat myös eväitä valintojen tekemiseksi. Teimme investointiedellytysten arviointiin 
rakentamisen vaihtoehtoja ja rakentamiskustannusten alustavia arvioita investointipää-
töksen tueksi. Teimme ARK-rakennussuunnittelua ja ohjasimme suunnitteluryhmää pää-
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kaRakennuspalvelut:
•	 investoinnin tarveselvitykset  13 kpl
•	 rakennussuunnitelmat 120 kpl
•	 Koulutukset, asiantuntijapalvelut ja konsultoinnit 60 kpl
•	 rakennuttamiskohteet 10 kpl 

Salaoja- ja mittauspalvelut
•	 salaojasuunnitelmat 140 kpl
•	 salaojasuunnitelmien maastoon merkintä 120 kpl
•	 turvetuotantoalueiden inventointimittaukset 20 kpl
•	 peruskuivatushankkeet 10 kpl
•	 turveauma- ja muut massamittaukset 80 kpl
•	 sora- ja kallioalueiden maanottosuunnitelmia 6 kpl

suunnittelijana. Rakennuttajapalvelussa ohjasimme asiakasta hankkeen kilpailuttamisessa 
ja rakennusurakoiden yhteensovittamisessa sekä asiakirjojen teossa. 

Energian hinnan kallistuminen ja kansainväliset ympäristösopimukset lisäävät hajau-
tetun energian tuotannon mahdollisuuksia. Energiaratkaisujen tiedon välittämistä tehtiin 
maatilan energiahuolto -hankkeen kautta.  

Salaoja- ja mittauspalvelut

Salaojitus on maatalouden perusinvestointeja. Tuottavan pellon perusedellytys on, että 
maan vesitalous on kunnossa. ProAgria Etelä-Pohjanmaan salaoja- ja mittauspalvelu-
ryhmä teki salaojasuunnittelua, turvetuotantoalueiden suunnittelua ja turveaumojen 
massamittauspalveluja. Peruskuivatussuunnitelmien laadinnassa jatkettiin yhteistyötä 
MavePlanin kanssa.

Teimme rakennusmittauksia ja jätevesiputkilinjojen työmaamittauksia eri yrityksille. 
Massamittauksia tehtiin myös muulle teollisuudelle, kuten metalliteollisuuden ja voima-
laitosten raaka-ainemittaukset. Tilusjärjestelyjen mahdollisuuksista pidettiin tiedotusti-
laisuuksia yhdessä maanmittauslaitoksen kanssa.
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Etelä-Pohjanmaan maa- ja  
kotitalousnaisten toiminta 2013
Piirikeskuksen toiminta jatkui tavanomaiseen tapaan vilkkaana ja vaiherikkaana. Vuoden kohokohta oli 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan järjestämän Farmari-näyttelyn muonitus- ja talkoovastuu sekä mielenkiin-
toisen maisema-alueiden inventointityön loppuunsaattaminen maisemasuunnittelutiimin toteuttamana.

Piirijohtokunta

Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaisten johtokunta kokoontui vuoden 2013 aikana 
viisi kertaa. 

Ruokaneuvot lähelläsi

Ruoka teemana on nostanut päätään vuosi vuodelta Etelä-Pohjanmaalla eli Ruokaprovins-
sissa. Piirikeskus on ollut tiiviisti mukana eri kehittämisryhmissä erityisesti maakuntajuhlien 
järjestämisen kautta. Farmari-maatalousnäyttelyssä sekä Provinssirockissa kokeiltiin jälleen 
lähiruokatuottajien tuotteiden myyntiin soveltuvia konsepteja, joita olivat olleet ideoimassa 
ja toteuttamassa piirikeskuksen toimihenkilöt. Farmari isona tapahtumana vei leijonan-
osan työvuodesta, mutta silti Etelä-Pohjanmaalla osallistuttiin Maa- ja kotitalousnaisten 
kampanjahankkeiden toteuttamiseen alihankkijan roolissa.  

Ruokakouluja järjestettiin tavalliseen tapaan. Joukkoruokailujen suunnittelu- ja johto-
palveluille koetaan olevan nostetta, sillä uusi yhteistyö alkoi Provinssirockin kanssa. Lisäksi 
tehtiin Herättäjä-Yhdistykselle herättäjäjuhlien ruokapalveluja koskeva opas.

Tunne lähimaisemasi 

Maisemasuunnittelijoiden unelma toteutui, kun voitimme tarjouskilpailussa tehtäväksem-
me Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti 
arvokkaiden maisemien inventoinnin. Lisäksi iloksemme olemme huomanneet saavamme 
entistä enemmän tarjouspyyntöjä isoista työkokonaisuuksista. Loppuvuodesta työllisti suuri 
työ Lappajärven maisemanhoitosuunnitelman parissa. Kauhajoelle suunniteltiin 4H-teema-
puisto. Jonkin verran toteutettiin pienempiä työkokonaisuuksia, mm. pihasuunnitelmia.

Monipuolinen maaseutuyrittäjyys lähellä ihmistä 

Yritysten kanssa yhteistyössä olimme vuoden aikana mm. Farmarin, Provinssirockin sekä 
Rytmikorjaamon joulumarkkinoiden yhteydessä. Tapahtumien tiimoilta piirikeskus sai kon-
takteja ja uusia tuttavuuksia kymmenistä eteläpohjalaisista yrityksistä. Lisäksi järjestettiin 
perinteiseen tapaan Jouluiset maalaismarkkinat Torikeskuksessa yhteistyössä Seinäjoen 
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TAPAHTUMAT
19.2.      Järjestön helmitapaaminen, Seinäjoki
20.2.      Järjestön helmitapaaminen, Tuuri
4.3.      Järjestön helmitapaaminen, Härmä
5.3.      Järjestön helmitapaaminen, Tervajoki
6.3.      Järjestön helmitapaaminen, Alajärvi
7.3.      Järjestön helmitapaaminen, Kauhajoki
3.-6.7.      Farmari 2013 -maatalousnäyttely, Seinäjoki
12.10.      Vuosikokouksen yhteydessä järjestetty Terveyttä 
      ja elinvoimaa mehuista -luento
5.11.      Askeleen edellä 150 vuotta -museonäyttelyn avajaisjärjestelyt 
      Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseolla
16.11.      MKNK:n 80-vuotisjuhlat Tampereella
14.–15.12.  Jouluiset maalaismarkkinat, Seinäjoki

HANKKEET
Piirikeskuksen toimihenkilöt ovat olleet mukana seuraavissa hankkeissa:

Piirikeskus vastuullisena toteuttajana  
•	 Häppeninki — Ruokaprovinssin tapahtumakonseptit
•	 Vyyhti — Vesistöt ja ympäristö yhdessä hyvään tilaan 

MKNK:n hankkeissa toteuttajina
•	 Älä ruoki hukkaa — Biojäte paastolle
•	 Porkkanalla painat pitempään
•	 HEVI-etsivä ja kasvisaarteen arvoitus
•	 Näe hyvä lähelläsi — lähiruokapäivät

maa- ja kotitalousnaisten yhdistyksen kanssa, hygieniakoulutuksia ja -testauksia sekä 
tuotettiin toimitusjohtajan palveluja M-Trahteeri oy:lle.

Häppeninki-hankkeen kautta on tehty töitä, jotta erilaisiin tapahtumiin löydettäisiin 
uusia myyntikanavia paikallisille ruokatuotteille joko annoksina tai vähittäismyyntipak-
kauksissa. 

Farmariin järjestettiin ns. Ruokaprovinssikatu, jossa paikallista ruokaa myytiin annok-
sina ja pakkauksissa sekä esiteltiin mm. grillinäytösten kautta. Katu toi kaivattua vaihtelua 
Farmarin ruokatarjontaan, vaikkakin törmäsimme ruoan alkuperän osoittamiseen liittyviin 
haasteisiin.

Järjestö lähellä

Järjestötyö aloitettiin vuoden alussa ns. helmitapaamisilla, joissa käytiin läpi vuoden aikana 
olevia kampanjoita ja piirikeskusten palveluja. Farmariin ryhmä hankki eri yhdistyksistä 
kökkätyöntekijät yli 2000 työvuoroon, joista mukavan osan tekivät maa- ja kotitalousnaiset 
sekä maa- ja kotitalousseurat. 

Seinäjoen maa- ja kotitalousnaiset palkittiin MKNK:n  
tunnustuspalkinnolla

Vuoden ehdoton kohokohta järjestössä olivat valtakunnallisen maa- ja kotitalousnaisten 
toiminnan 80-vuotisjuhlat, jotka järjestettiin Tampereella marraskuun puolivälissä. Paikalla 
oli myös eteläpohjalaisia edustajia. Juhla oli onnistunut ja järjestön viesti maakuntiin on, 
että nykyiset neuvontateemat tulevat pitämään pintansa jatkossakin.

Muuten järjestötyö on pitänyt sisällään lähinnä viestittämistä toimintamahdolli-
suuksista. 

Piirikeskuksen edustaja on ollut myös mukana Etelä-Pohjanmaan maanviljelysseuran 
historian Askeleen edellä 150 vuotta toimikunnassa. Järjestötuesta on ollut vastuussa 
toiminnanjohtaja, joka vastaa myös maa- ja kotitalousseurojen ja maamiesseurojen jär-
jestöneuvonnasta ProAgria Etelä-Pohjanmaassa.
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ProAgria Keskukset  
valtakunnallisesti 2013
ProAgria Maito

Vuoden alussa käynnistyi kaksivuotinen Tuotosseurannan kehittämisprojekti. Tavoitteena 
on parantaa tuotosseurannassa kerättävän tiedon laatua, tiedon hyväksikäyttöä maito-
yritysten johtamisessa sekä kehittää uusia palveluja mm. koelypsyn ulkoistamiseen. 

KarjaKompassin Ruokinnanohjaus-palvelu oli asiakkaiden saatavilla koko maassa. 
Ruokinnan seurannan asiakaspeitto oli 80 % ja ruokinnan suunnittelun 73 % tuotosseu-
rantatiloista. Kulunut vuosi oli ruokinnan teemavuosi. Tilan omien rehujen analysointi ja 
tulosten hyödyntämisen lisääntyminen, ruokinnan suunnittelu ja seuranta sekä karjatason 
havainnointi saivat maitomäärät kasvuun.

Nurmentuotannon osaamista asiakkaat kehittivät Benchmarking-pienryhmissä ympäri 
maata. Asiakkaiden keskuudessa suosittuja BM-ryhmiä oli tarjolla eri aiheista. Aiheina 
olivat mm. nuorkarja, hedelmällisyys, seosruokinta ja automaattilypsy. 

SOP-työohjeet, Standard Operating Procedure, olivat ensiesittelyssä Farmari-maata-
lousnäyttelyssä Seinäjoella. SOP-työohjeiden avulla varmistetaan tuotteen ja tekemisen 
laatu yrityksessä. SOP-työohje on saataville kahdeksaan eri toimintoon navetassa. Kuvalliset 
työohjeet ja asiantuntijan pitämä työpalaveri varmistaa, että tekeminen on yhdenmukaista.

ProAgria Liha 

Lihatoimialalla vuosi oli haasteellinen. Taloudellisesta näkökulmasta alkuvuoden korkea 
viljan hinta rasitti yritysten tulosta merkittävästi. Tuotteiden hintakehitys ei tukenut riittä-
västi tuotantokustannusten nousua. Lihaa tuotettiin ja kulutettiin suurin piirtein edellisen 
vuoden määrä.

Uutena palvelukokonaisuutena tuotiin markkinoille luomusikaneuvonnan toiminta-
malli. ProAgrian luomuasiantuntijat kokosivat Luomusikatuotannon hyvät toimintatavat 
-oppaan luomusikojen tuotantoon siirtyvälle tai tuotantoa aloittelevalle tuottajalle. Pro-
Agrian Luomulihaa lisää -hankkeessa aktivoitiin luomusikatuotantoa pienryhmätoiminnan 
ja koulutuksen avulla.

Toimiva Sikala -hanketta toteutettiin yhteistyössä ProAgria Keskusten, Maa- ja elin-
tarviketalouden tutkimuskeskuksen MTT:n, Helsingin yliopiston ja Työtehoseuran kanssa. 
Tekemisessä painottuivat tilatason tutkimustyö ja uuden neuvontamallin rakentaminen. 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan Lihatilan Talous -hanke sekä ProAgria Etelä-Savon Lihatilan 
Skarppiohjelma -hanke kouluttivat vuoden aikana useita lihatiloja talous- ja tuotanto-
asioissa.
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Avaintiedot 2013
•	 Asiakaslähtöistä organisoitumista palveluryhmiin valmisteltiin vuoden aikana
•	 Uutta organisoitumista tukevien palveluryhmien liiketoimintasuunnitelmien  

tekeminen käynnistyi
•	 Tuotosseurannan kaksivuotinen kehittämisprojekti käynnistyi
•	 Ruokinnan ohjaus -palvelut olivat asiakkaiden saatavilla koko maassa
•	 Benchmarking-pienryhmätoiminta laajeni ja uusia ryhmiä perustettiin erityisesti 

maitoyritysten johtamisen näkökulmasta 
•	 Kasvintuotantoon valmistui huippuosaajia
•	 Sähköisiä toimintatapoja otettiin käyttöön mm. nettipalavereiden ja  

etäseminaarien muodossa
•	 Johtamisvalmennus sai jatkoa kehittäville maitotiloille suunnatulla  

valmennuksella
•	 Uusina palveluina tuotiin markkinoille luomusikaneuvonnan toimintamalli ja  

arjen johtamista tehostavat SOP-työohjeet nautatiloille
•	 Yritysasiantuntijoiden osaamista vahvistettiin yritysneuvonnan  

erikoisammattitutkinnolla
•	 Palvelumuotoiluun perustuvaa Kasvunvara-toimintatapaa pilotoitiin sekä omissa 

tuotteistuksissa että asiakastilanteissa

Lammasneuvonnassa keskityttiin palveluiden vahvistamiseen. WebLammas-ohjelmaa 
kehitettiin edelleen tuottajien tarpeita palvelevaksi.

ProAgria Kasvi 

Kasvintuotannon palvelukehityksessä painotettiin yritysten tulevaisuuden tarpeisiin 
vastaamista. Palvelujen uudelleen tuotteistuksessa ja asiantuntijoiden koulutuksessa 
korostettiin johtamisen näkökulmaa. Pienryhmätoiminnan ja sähköisten palveluiden 
konsepteja kehitettiin. 

Viljelysuunnittelussa lisättiin valmiuksia siirtyä nettipohjaisen WebWisu-ohjelman 
käyttöön ennen uuden ohjelmakauden alkua. Sähköisiä toimintatapoja asiakastyössä 
testattiin viljelysuunnittelupalvelun kustannustehokkuuden parantamiseksi ja ajankäytön 
tehostamiseksi. 

Asiantuntijoiden koulutuksessa ja tiedonvaihdossa lisättiin etäkoulutuskäytäntöjä. 
Kasvi-, puutarha- ja luomutuotannon ajankohtaisasioita käsiteltiin säännöllisissä Klinikka-
nettipalavereissa. 

Kasvintuotannon huippuosaajavalmennus saatiin päätökseen. Uudet kasvintuotannon 
Huippuosaajat ovat erikoistuneet valkuaisomavaraiseen rehuntuotantoon, vilja- ja öljy-
kasvien lannoitukseen ja kasvinsuojeluun, kasvintuotannon talouteen ja markkinatietoon 
sekä integroituun kasvinsuojeluun. Huippuosaajien valmennusohjelmassa keskityttiin 
erityisesti uusimman kotimaisen ja kansainvälisen tiedon hankintaan ja sen soveltamiseen 
käytännössä. 

Kasvintuotannon merkittävimpiä kasvukauden aikaisia tapahtumia olivat Peltopäivä 
Västankvarnissa Inkoossa sekä Perunatuottajain peltopäivät Jepualla ja Dagsmarkissa. Ti-
lojen välisen kaupan verkkopalvelu, Farmarin Pörssi, laajeni pellon välitykseen. Yhteistyössä 
alan tutkimuksen, hallinnon ja toimijoiden kanssa toteutettiin TietoTuottamaan-sarjan 
kirja Markkinariskien hallinta maatilalla sekä Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa 
-opas.

Uuden ympäristökorvausjärjestelmän, nitraattiasetuksen ja kasvinsuojeluaineiden 
kestävän käytön koulutusten valmistelu eteni työryhmissä. Kasvutilanneraportointi tarttui 

kasvukauden ajankohtaisin aiheisiin ja oli esillä monissa tiedotuskanavissa.

ProAgria Yritys

ProAgrian yrityspalvelujen kysyntä pysyi ennallaan. Yritysasiakkaita oli yhteensä 3 400 eli 
runsaat 10 % ProAgrian kaikista asiakkaista. Maaseudun yritysten monipuolisuus heijastuu 

ProAgrian yrityspalvelujen asiakasrakenteeseen.
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MISSIO, VISIO, ARVOT, TOIMINTA-AJATUS

Missio
Missiomme on Maaseudun puolesta. 

Visio
Luomme valtakunnan parhaan asiantuntijaverkoston, joka edistää tehokkaasti maa-
seutuyritysten kilpailukykyä ja hyvinvointia. Samalla kehitämme maaseutuympäristöä 
ja yhteisöllisyyttä maaseudun elinvoimaisuuden parantamiseksi. 

Arvot
•	 Asiakkaan menestyminen
•	 Maaseudun puolesta
•	 Osaaminen ja innostus
•	 Riippumattomuus 

Toiminta-ajatus
Tarjoamme maatila- ja maaseutuyrittäjille kilpailukykyä parantavia asiantuntijapal-
veluja tukeutuen sekä omaan henkilöstöön että muiden asiantuntijaorganisaatioiden 
osaamiseen.

Uutena toimintatapana ProAgrian Tilipalvelut tarjoaa yhdessä yrityspalvelujen kanssa 
hyvät mahdollisuudet yritysten talouden seurantaan, analysointiin ja toimintatapojen 

kehittämiseen. 
Uutuutena yrityksille tarjotaan Kasvunvara-työkirjaan ja sen työkaluihin pohjautuvaa 

palvelumuotoilua asiakaspalvelun, tuotteiden sisällön ja toimintatapojen kehittämiseksi 

entistä asiakaslähtöisemmiksi. 
Yhteistyö Yritys-Suomen seudullisissa yrityspalveluissa jatkui muiden alueellisten yritys-

toiminnan kehittäjien kanssa. ProAgria -keskukset ovat mukana 62 yhteistyösopimuksessa.  
Merkittävimpiä yhteistyötahoja ovat ELY-keskukset, kuntien kehittämisyhtiöt, TE-toimistot 
ja Uusyrityskeskukset. ProAgrian roolina on vastata erityisesti maaseudun yrityksille suun-

natusta palvelusta ja kehittämisen aktivoimisesta. 
ProAgrian yritysasiantuntijoiden osaamisen vahvistamiseksi jatkettiin yritysneuvonnan 

erikoisammattitutkintoon valmentavia koulutuksia yhteistyössä Management Institute of 
Finland MIF:n kanssa. Koulutukseen osallistuu yhteensä 40 yritysasiantuntijaa, joista jo 

puolet suoritti tutkinnon vuoden aikana. 
Vuoden aikana osallistuttiin merkittäviin alan työryhmiin ja strategiatöihin sekä 

alueellisesti että valtakunnallisesti. Yksi merkittävimmistä oli uuden Maaseutuohjelman 

2014–2020 valmistelu. 

ProAgria Tekniikka 

Tuetun maaseuturakentamisen kokonaismäärä väheni vuoden aikana neljänneksellä. 
Navettojen ja lantaloiden rakennuslupien määrä kuitenkin kasvoi noin 15 %.  

Rakennusinvestointia suunnittelevalle yrittäjälle tarjottiin investointipalvelukokonai-
suutta. Investointipalvelu yhdistää talous- ja tuotanto-osaamisen kiinteästi rakennus-
suunnitteluun ja rakennusprojektin kokonaishallintaan. Palvelun avulla varmistetaan 
projektin hallinta alustavasta tarvesuunnittelusta aina uuden rakennuksen käyttöönottoon, 
tuotannon nopeaan käynnistämiseen ja johtamiseen uudessa toimintaympäristössä. Ku-
luneen vuoden aikana noin 300 uutta rakennusinvestointia käynnistyi ProAgrian tekemän 
alkukartoituksen avulla.

Maatilojen energianeuvonnan tärkein palvelu oli Maatilan energiasuunnitelma. Pal-
velussa kartoitetaan energian kulutus maatiloilla, tärkeimmät kehittämiskohteet sekä 
mahdollisuudet lisätä uusiutuvan energian osuutta energialähteenä. Vuoden aikana oli 
käynnissä useita energiatehokkuuden tai energiaomavaraisuuden lisäämiseen tähtääviä 
viestintähankkeita.
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Toimihenkilöt  2014

ProAgria Etelä-Pohjanmaa
Huhtalantie 2, 60220 SEINÄJOKI 
(Etelä-Pohjanmaan elinkeinotalo)
Keskus, puhelin (06) 4163 111, fax (06) 4163 448
Suuntanumero lankanumeron eteen on 06.
e-mail-osoitteet: etunimi.sukunimi@proagria.fi
www.proagria.fi/ep

Etelä-Pohjanmaa
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JOHTO JA TUKIPALVELUT     
Haapala Hannu, toimitusjohtaja  .......................................................................043 825 2805  
Lenkkeri-Tamminen Miia, tiedottaja ...................................................................0400 159 118  
Perälä Tuula, toimistosihteeri, ilmoittautumiset ja tuotetilaukset .......................040 706 3386  
Öhage Marita, hankepäällikkö  ..........................................................................040 689 1060  
Iivari Elina, viestintä- ja markkinointiassistentti, hankkeet ..................................0400 872 528  
Honkola Tuttu, talouspäällikkö  .........................................................................040 847 4096  
Huovila Kaarina, asiantuntija, taloushallinto, palkanlaskenta .............................050 378 1793  
Hytönen Leena, asiantuntija, taloushallinto, laskutus  ........................................043 824 7779  
Kiikka Saija, asiantuntija, taloushallinto, ostoreskontra ......................................043 824 7970  
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 
Tuomela Toni, asiantuntija, kasvintuotanto  .......................................................040 686 0559 
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 
Sippola Johanna, asiantuntija, sikatalous  ..........................................................0400 264 448 
Toppari Juha-Matti, nuorempi asiantuntija .........................................................043 825 2806 

PERUNA- JA MARJATILAT     
Kraatari Mikko, asiantuntija, kasvintuotanto  ....................................................040 137 3599 
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    
Anttila Anne, asiantuntija, ruokinta, maitotilat ..................................................043 825 0522  
Leskinen Ulla Maija, erityisasiantuntija, luomu, kotieläintuotanto  .....................040 504 5591 
Mäntyharju Johanna, erityisasiantuntija, ruokinta, teknologia, maitotilat  ..........040 512 1901 
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 
Ilomäki Merja, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat  ..................................040 570 7900 
Jokiaho Sari, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat  .....................................040 674 3175 
Kivisaari Hannu, asiantuntija, kasvintuotanto, nurmi .........................................0400 798 580 
Niemi Janne, asiantuntija, tilipalvelut, talous, kasvintuotanto  ............................0400 422 765 

ETELÄINEN MAITO (SUUPOHJA, JALASJÄRVI, KURIKKA, ILMAJOKI) 
Kananoja Arja, asiantuntija, kasvintuotanto, nurmi  ...........................................040 507 0475 
Kivistö Marketta, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat  ..............................0400 163 318 
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 
Yli-Rahnasto Auli, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat ..............................040 526 2467 

Farmari-kadun tungosta heinäkuussa 2013.
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Jääskeläinen Marita, asiantuntija, kotieläin-, nurmituotanto, maitotilat  .............043 825 4860 
Lampen Tiina, nuorempi asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat  ...................043 825 2408 
Minni Marianne, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat  ...............................040 528 4582 
Niskanen Markku, erityisasiantuntija, nurmituotanto  ........................................043 825 0525 
Onkamo-Hill Teija, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat  ...........................040 481 3818 
Pietilä Mirva, asiantuntija, kotieläintuotanto, maitotilat  ....................................043 825 0524 
Sillanpää Sami, asiantuntija, kasvintuotanto, nurmi  ..........................................040 521 2930 
Torkko Juhani, asiantuntija, talous, maitotilat  ...................................................0400 589 569 

LIHANAUTA-, LAMMAS- JA HEVOSTILAT     
Alanco Milla, asiantuntija, lammas- ja vuohituotanto .........................................040 706 0558 
Hakomäki Sini, asiantuntija, lammas- ja vuohituotanto  .....................................043 825 0526 
Korpivaara Nanne, asiantuntija, hevostalous  .....................................................040 161 2552 
Kraatari Vuokko, asiantuntija, lihanauta- ja emolehmätuotanto  ........................040 169 6557 
Tanner-Koopmans Urpu, asiantuntija, lihanauta- ja emolehmätuotanto .............040 184 8166 
Viitasalo Marjut, asiantuntija, talous, nauta- ja lammastilat  ..............................040 353 0227 

PROAgRIA RAKENNUS-, SALAOJA- JA MITTAUSPALVELUT  
Korpela Timo, palvelupäällikkö  .........................................................................040 596 4032 
Alhainen Juho, nuorempi asiantuntija, rakentaminen  .........................................043 825 0530 
Korpi Risto, nuorempi asiantuntija, arkkitehtuuri, rakentaminen  .......................043 825 2808 
Suomela Markku, asiantuntija, rakentaminen  ....................................................040 524 5913 
Tiinanen Elina, asiantuntija, rakentaminen, Keski-Pohjanmaa  ...........................040 560 9038 
Keltto Markku, asiantuntija, salaojitus  ..............................................................040 730 9820 
Laakso Juha, asiantuntija, mittaus, salaojitus  ................................................... 040 526 4930 
Niemelä Harri, asiantuntija, mittaus, salaojitus ..................................................040 544 4510 
Orrenmaa Erkki, asiantuntija, salaojitus .............................................................0400 367 127 

PROAgRIA SPV-, TILI- JA YRITYSPALVELUT    
Pajula Timo, palvelupäällikkö  ............................................................................040 503 2650 
Kangas Unto, erityisasiantuntija, omistajanvaihdokset  ......................................040 766 7598 
Kuja-Lipasti Olavi, erityisasiantuntija, yhtiöittäminen, omistajanvaihdokset, verotus 040 127 2420
Lampinen Samuli, asiantuntija, omistajavaihdokset, kiinteistönarvioinnit  ..........040 526 0147 
Autio Kaija, asiantuntija, tilipalvelut Kauhava  ....................................................040 139 5597 
Hytönen Leena, asiantuntija, taloushallinto, EVL-asiakkaat, tilipalvelut Alajärvi  040 584 7559 
Kallioniemi Satu, asiantuntija, yritys- ja tilipalvelut Seinäjoki ..............................040 848 7759 
Kuusela-Opas Katja, asiantuntija, tilipalvelut Seinäjoki .......................................043 825 4851 
Niemi Janne, asiantuntija, talous, tilipalvelut Alajärvi  ........................................0400 422 765 
Yli-Hukkala Seija, asiantuntija, kannattavuuskirjanpito, tilipalvelut Seinäjoki  .....040 580 2258 
Kallioniemi Kari, erityisasiantuntija, yrityspalvelut  .............................................0400 267 384 

MAA- JA KOTITALOUSNAISET     
Välisalo Terhi, toiminnanjohtaja  ........................................................................0400 463 129 
Asunmaa Asta, erityisasiantuntija, ruoka, kotitalous ......................................... 040 592 9226 
Saari Anna-Liisa, asiantuntija, ruoka, kotitalous .................................................0400 993 226 
Asunmaa Riikka, maisemasuunnittelija  .............................................................040 534 9337 
Turpeinen Marika, maisemasuunnittelija  ...........................................................043 825 2410 
Alkava Nina, asiantuntija, Happeninki-hanke  ....................................................040 673 9747 

TRAHTEERI      
Elinkeinotalon lounas- ja tilausravintola, www.trahteeri.net ...............................043 824 8510 
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Maidontuotanto kunnittain 2013

Maidontuottajia *) Muutos Meijeriin lähetetty

v 2013 v 2012 v. 13 - 12 litraa v. 2013 litraa/tila

Alajärvi 80 83 -3 19 021 466 229 174

Alavus 86 96 -10 19 881 911 207 103

Evijärvi 36 41 -5 11 031 066 269 050

Ilmajoki 49 51 -2 17 485 818 342 859

Isojoki 18 18 0 3 336 028 185 335

Isokyrö 24 27 -3 6 844 218 253 490

Jalasjärvi 99 104 -5 32 686 980 314 298

Karijoki 20 20 0 3 895 177 194 759

Kauhajoki 105 106 -1 23 026 079 217 227

Kauhava 113 118 -5 30 746 378 260 563

Kuortane 33 36 -3 13 306 662 369 630

Kurikka 62 66 -4 16 978 605 257 252

Laihia 10 10 0 2 030 862 203 086

Lappajärvi 24 26 -2 5 158 990 198 423

Lapua 57 57 0 11 145 922 195 542

Seinäjoki 88 93 -5 22 209 861 238 816

Soini 23 26 -3 5 143 037 197 809

Teuva 22 22 0 6 846 604 311 209

Vimpeli 16 17 -1 3 906 835 229 814

Vähäkyrö (Vaasa) 4 4 0       Alle 5 tuottajaa

Ähtäri 22 24 -2 6 938 129 289 089

Etelä-Pohjanmaa 991 1045 -54 262 129 906 242 469

*) Maidonlähettäjiä 31.12.

Taulukot
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Karjoja
Lehmiä/ 

karja Maito kg Valk. kg Rasva kg Valk % Rasva%

EP 2013 681 40,0 8654 285 257 3,29 4,13

EP 2012 722 37,8 8574 286 356 3,34 4,15

EP 2011 793 34,7 8480 285 353 3,36 4,16

EP 2010 837 32,5 8656 294 364 3,39 4,20

EP 2005 1178 24,7 8215 279 345 3,39 4,20

EP 2000 1670 19,3 7624 259 325 3,39 4,24

EP 1995 1999 15,1 6776 223 297 3,30 4,39

EP 1991 2037 14,0 6351 206 282 3,24 4,45

EP 1980 5453 4,40

EP 1970 4638 4,40

EP 1955 3514 4,40

EP 1945 2298 4,00

Koko maa 2013 6489 35,3 8958 301 371 3,36 4,14

Koko maa 2012 6870 33,1 8865 301 368 3,39 4,15

Koko maa 2011 7383 30,8 8854 300 367 3,39 4,15

Koko maa 2010 7830 29,2 8886 305 373 3,43 4,19

Koko maa 2005 10962 22,3 8427 288 354 3,41 4,20

Koko maa 2000 15208 17,8 7775 264 332 3,40 4,27

Koko maa 1995 19538 14,1 6923 228 303 3,30 4,37

Koko maa 1991 21433 12,8 6440 209 285 3,24 4,43

Koko maa 1980 5580 4,40

Koko maa 1970 4660 4,40

Koko maa 1955 3577 4,10

Koko maa 1945 2178 4,10

Keskituotokset kunnittain Etelä-Pohjanmaalla 2013

Karjoja

Tuotos- 
seurannassa 

tiloja %
Lehmiä /  

karja Maito kg Valk % Rasva % 

Alajärvi 53 66,3 37,7 8576 2,93 3,86

Alavus 51 58,1 40,8 8397 3,32 4,19

Evijärvi 29 80,6 31,8 9070 3,45 4,23

Ilmajoki 38 75,5 50,3 9219 3,45 4,17

Isojoki 10 55,6 31,7 8163 3,45 4,44

Isokyrö 22 91,7 37,5 8221 3,38 4,33

Jalasjärvi 70 69,7 49,8 8830 3,30 4,09

Karijoki 14 70,0 30,8 8566 3,47 4,43

Kauhajoki 67 65,7 36,4 8383 3,39 4,18

Kauhava 87 80,5 37,5 8682 3,38 4,23

Kuortane 23 69,7 62,5 8571 2,70 3,49

Kurikka 43 67,7 45,3 8543 3,12 3,86

Laihia 4 40,0 Alle 5 tuottajaa

Lappajärvi 16 66,7 28,5 8388 3,44 4,53

Lapua 37 66,7 26,2 8455 3,46 4,38

Seinäjoki 52 58,0 36,7 8520 3,25 4,15

Soini 15 65,2 36,7 8852 3,41 4,27

Teuva 12 54,5 50,2 8832 3,41 4,30

Vimpeli 11 75,0 36,7 8572 3,44 4,39

Ähtäri 17 72,7 42,8 8893 3,38 4,28

E-P 2013 681 68,1 40,0 8654 3,29 4,13

Koko maa 2013 6489 35,3 8958 3,36 4,14
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ProAgria Etelä-Pohjanmaan
jäsenasiakaslehti Itua ilmestyi
vuonna 2013 kolmesti. 
Lisäksi ilmestyi Farmari-erikoisnumero.  
Painosmäärä oli 10 000 kpl/numero 
paitsi Farmari-lehdellä 150 000 kpl.
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Kannen kylvömies kutsui kansaa 
vuonna 1938 maanviljelysseuran 
75-vuotisjuhlanäyttelyyn. 
Ensi kesän Farmari Seinäjoella 
on ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
150-vuotisjuhlanäyttely. 
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Tilakunto maitotiloilta ProAgria Etelä-Pohjanmaalta
Tiedot vuodelta 2013

Ominaisuus Tiloja Tulos, jonka on saavuttanut vertailutiloista

 kpl 90% 70% 50% 30% 10%

TUOTANTO       

Meijerimaito, l/v 681 108 870 172 719 236 442 353 145 597 700

Meijeriin myydyn maidon %-osuus 524 89 92 94 96 98

Tuot. seur. maidon valk.-% 619 3,27 3,39 3,45 3,51 3,60

Tuot. seur. maidon rasva-% 619 3,88 4,15 4,33 4,51 4,83

Tuot. seur. solumäärä 619 268 197 161 129 81

Keskilehmäluku 619 15,9 23,3 30,5 45,4 72,6

Keskituotos, kg/lehmä 619 6 872 8 046 8 667 9 184 10 013

Ensikoiden keskituotos, kg/lehmä 683 6 029 7 190 7 753 8 297 9 020

Hiehojen poikimaikä, kk 686 29,9 27,4 26,3 25,6 24,5

Poikimaväli 689 473 437 421 407 391

Siemennyksiä/poikiminen 684 2,60 2,18 1,96 1,75 1,50

Kokonaisjalostusarvo 680 -5,9 -3,2 -1,7 -0,2 1,7

Kuiva-aineen syönti, kg ka /tuotospv 422 16,7 18,7 19,6 20,4 21,6

Säilörehun syönti-indeksi 579 96 101 104 108 112

HYVINVOINTI            

Keskipoikimakerta 687 1,87 2,10 2,27 2,47 2,81

Elossa olevien elinikäistuotos, kg/le 687 12 913 15 630 17 371 19 853 23 250

Lehmien poisto-% 683 46,3 37,2 32,0 26,6 18,3

Vasikkakuolleisuus 689 16,7 10,3 7,5 4,5 0,0

Lehmien terveys ja hedelmällisyys Etelä-Pohjanmaalla ja koko maassa

Karjoja
Lehmiä
/  karja

Solu- 
luku

Elo 
kg

Poik. 
vali

Siem. 
poik

Keski. 
poik. k.

Syys 
poik. %

Poisto 
%

Poisto 
ika v.

EP 2013 681 40,0 176 627 420 2,00 2,27 34 24 5,0

EP 2012 722 37,8 171 622 419 1,99 2,27 35 25 5,0

EP 2011 793 34,7 186 613 420 1,94 2,25 34 26 5,0

EP 2010 837 32,5 181 607 416 1,88 2,27 34 25 5,0

EP 2005 1178 24,7 185 566 405 1,83 2,31 35 26 4,9

Koko maa 2013 6489 35,3 175 614 418 2,01 2,32 35 24 5,1

Koko maa 2012 6870 33,1 173 610 418 2,01 2,32 35 24 5,0

Koko maa 2011 7383 30,8 179 603 417 1,95 2,31 34 25 5,1

Koko maa 2010 7830 29,2 178 598 414 1,88 2,33 34 25 5,1

Koko maa 2005 10962 22,3 183 572 403 1,83 2,33 36 26 4,9



Etelä-Pohjanmaa
Huhtalantie 2, 60220 SEINÄJOKI
Puh. (06) 416 3111, faksi (06) 416 3448
www.proagria.fi/epEtelä-Pohjanmaa


