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Maaseudun merkitys
ymmärretään Etelä-Pohjanmaalla
Etelä-Pohjanmaalla on kiistatta hyvät mahdollisuudet tunnistaa ja hyödyntää maaseutualueiden kestäviä kilpailu- ja kasvutekijöitä.
Laajemmassa mittakaavassa ainakin Euroopan
tasolla sama mahdollisuus on myös Suomella.
Alueen toimintaympäristön haasteista ja
mahdollisuuksista kumpuavat ELY-keskuksen
strategiavalinnat tukevat vahvasti monimuotoisen maaseudun kehittämistä. Harvoilla alueilla, jos ollenkaan, kestävä elintarviketalous on
nostettu tärkeäksi painopistevalinnaksi. Tätä
valintaa on tukemassa luonnonvarojen kestävä
hyödyntäminen ja panostukset toimiviin energiaratkaisuihin.
Yritystiheydeltään ja yrittäjyysasenteeltaan
vahvassa maakunnassa tärkeä painopiste on
myös huolehtia toimivista työmarkkinoista
niin, että osaavaa työvoimaa on saatavissa yritysten tarpeisiin. Toimivat liikennejärjestelmät,
mukaan lukien tietoliikenne, ovat yksi vireän
maaseudun elinkeinotoiminnan ja asumisen
reunaehdoista.
Etelä-Pohjanmaallakin maaseudun koko potentiaalin hyödyntäminen edellyttää alueen kehittämisen historiasta oppimista, nykytilanteen
tosiasioiden tunnistamista ja tulevaisuuden enna
kointia. Välttämätön uudistuminen voi tarkoittaa kokeiluja, uusia toimintatapoja, rajojen rikkomisia, riskinottamista ja erehtymistäkin.
Toivottavasti uuden kauden kehittämisohjelmat ja rahoitusvälineet tukevat tätä kehitystä: ovat riittävästi resursoituja ja alueemme
näköisiä.
Antti-Jussi Oikarinen, ylijohtaja
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
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”Tiäräthän sä ny varmasti, että mä en meinaa muuttaa tästä mihinkää”

Sikatilan isännäksi kasvanut

Ohjelmakauden viimeinen tukivuosi on hyvässä
vauhdissa. Etelä-Pohjanmaa on aina kuulunut niiden maaseutualueiden joukkoon, jossa kehittämisvarat on hyödynnetty täysimääräisesti.
Kolmannen EU-ohjelmakauden päättymisen
kynnyksellä voisi pohtia seuraavia kysymyksiä:
- Entä, jos meillä ei olisi ollut käytettävissä maaseudun kehittämiseen niitä kymmeniä miljoonia
EU:n ja kansallisia varoja, mitä nyt on saatu?
- Miltä maaseutumme näyttäisi, millaista toimeentuloa, asuin- ja yrittämisen ympäristöä sekä
palveluita maaseutu tarjoaisi?
- Mikä olisi osaamistasomme?
Minä väitän, että maaseutuvaltaisen maakuntamme tulevaisuuden näkymät olisivat huomattavasti heikommat.
Maaseudulle on syntynyt uutta yrittäjyyttä ja
työpaikkoja, maatilat ja maaseutuyritykset ovat vahvempia ottamaan vastaan tulevaisuuden haasteet.
On luotu uusia tapoja toimia maatalouden, metsä
talouden, yrittäjyyden ja kylien kehittämisessä.
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Alueemme vahvuuksiin on suunnattu iso määrä kehittämispanoksia. Toimijat ovat löytäneet toisensa.
Yhteistyössä yli organisaatiorajojen on otettu harppaus eteenpäin. Osaamisemme on kohonnut. On
torjuttu - tai ainakin hidastettu - maaseudun uhkakuvien toteutumista.
Näistä lähtökohdista käsin suuntaamme luottavaisena uuteen rahoituskauteen. Näyttää siltä, että
uusien tukijärjestelmien avulla voimme jatkaa maaseudun, maatilojen, yrittämisen ja kylien kannalta
tärkeiden asioiden tukemista.
Tähän lehteen olemme koonneet palasia menestyvästä maaseudustamme. Paljon on saatu aikaan,
paljon on vielä tekemistä. Etelä-Pohjanmaalla maaseudun kehittämistyötä on ilo tehdä.
Ritva Rinta-Pukka,
maaseutuyksikön päällikkö
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Mäki-Latvalan sikatilalla tuotetaan tiineitä ensikkoja.
Eläimet saapuvat tilalle A-Tuottajien eläinvälityksestä noin 55-kiloisina ja kolmen viikon ikäisinä, sadan
porsaan ryhmissä.
Porsaat ovat 16 viikkoa kasvatusosastolla ja noin
140-kiloisina ne tiineytetään. Eläintä hoidetaan
Mäki-Latvalan tilalla odotusajan ja porsimisen
kynnyksellä ne myydään ruokaketjun seuraavaan
lenkkiin: porsitussikalaan.
- Eläimet kiertävät 4-6 viikon sykleissä, ja tavoitteena on aina hyvin tasalaatuinen ryhmä. Jatkuvasti meillä on 300 porsasta kasvamassa ja 300 tiineytyspuolella,
kertoo agrologi Mikko Mäki-Latvala Ilmajoelta.
- Eläinten kierto meillä on tiedossa etukäteen aina
kalenterivuodeksi kerrallaan, Mäki-Latvala jatkaa.
Mäki-Latvalan tilaa hoidetaan maatalousyhtymänä, jossa on omistajina neljä henkilöä. Puolet
tilasta omistaa Mikko ja hänen vaimonsa Elina.
Toinen puolikas tilasta kuuluu Mikon sedälle ja hänen vaimolleen.
- Tilaa hoidetaan yhtymänä kolmannessa polvessa. Paappani ja hänen veljensä perustivat jo yhtymän, joka on varmasti ollut siihen aikaan harvinaisempaa, Mäki-Latvala sanoo.
Haasteellinen sukupolvenvaihdos
Mäki-Latvalan sikatilalla tehtiin sukupolvenvaihdos vuosi sitten.
- Tämä oli erittäin haasteellinen sukupolvenvaihdos. Vanhempani luopuivat omasta puolikkaastaan, mutta sedälläni on vielä yhdeksän vuotta
eläkeikään, joten jatkamme luonnollisesti hänen ja
hänen vaimonsa kanssa. Tämä oli myös ennakkotapaus, sillä vastaavanlaista vaihdosta ei oltu tehty
Suomessa kertaakaan aikaisemmin, Mäki-Latvala
tietää.
- Näytti aluksi jopa siltä, että tila täytyy jakaa
kahden perheen kesken, jolloin sukupolvenvaihdos
olisi vasta onnistunut, eikä siinä taas olisi ollut mitään järkeä.
Haasteellisen asiasta teki sen, että tapaus pystyttiin sovittamaan järkevästi lainsäädäntöön.

- Kaikilla tahoilla oli onneksi aito sovittelutahto, ja
kaikki joustivat, jolloin onnistuimme pääsemään hyvään loppuratkaisuun. Kaikkiaan se vaati paljon selvittelyjä, ja onneksemme saimme erittäin asiantuntevaa neuvoa ProAgriasta, Mäki-Latvala painottaa.
Suunta selvillä jo pikkupojasta
Mikko Mäki-Latvalalle on ollut jo pikkupojasta
asti selvää, että hän haluaa siirtyä jatkamaan isänsä
jalanjäljillä. Eikä hänen sisaruksillaan ole ollut mitään sitä vastaan.
- Kaksi vuotta nuorempi sisko oli sitä mieltä,
että on oikein hyvä, että tilaa jatketaan, mutta samalla oikein onnellinen, ettei hän ole se, jonka täytyy jatkaa, Mikko naurahtaa.
- Ja minä muistan, että minulle on hyvin varhaisessa vaiheessa seurustelun alkuaikoina painotettu,
että ”Tieräthän sä ny varmasti, että mä en meinaa
muuttaa tästä mihinkää”, kertoo nuoren isännän
vaimo Elina Mäki-Latvala.
Vaikka Elina on tullut sikatilan töihin täysin
pystymetsästä, ehti hän tehdä pienen tutustumisjakson tulevaan työkenttäänsä ennen virallista sukupolvenvaihdosta.
- Tuurasin Mikon isää olkapääleikkauksesta johtuvan sairaslomajakson aikana, jolloin pääsin hyvin
käsitykseen tilan todellisista töistä.
Nyt sikatilan nuori emäntä on virallisesti äitiyslomalla, kun vaunuissa tuhisee viiden kuukauden
ikäinen poikavauva, ja ympärillä häärivät 4- ja
2-vuotiaat isosiskot. Tarvittava lastenhoitoapu löytyykin helposti talon toisesta päästä, jossa vanha
isäntäpari asustaa.
- Mikon äidillä on eläkeikään aikaa vielä muutama vuosi, joten hän vastaa nyt myös äitiyslomasijaisuudestani, Elina sanoo ja on hyvin kiitollinen siitä,
että on saanut oppia käytännön työt jo osaavilta.
- Eikä tarvitse opetella kantapään kautta, hän
kehaisee.

Tulevaisuuden ala
Nuorella isäntäparilla on levollinen mieli ja luja
usko suomalaiseen elintarviketuotantoon.
- Ruoka on tulevaisuuden bisnes, ehdottomasti.
Ja tämä suomalainen elintarvikeketju on hyvin vaikuttava, kun koko ketju on niin läpinäkyvä, Mikko
tähdentää.
Nuori isäntä kehittää tilaa opittua maalaisjärkeä
hyödyntäen.
- Meillä on tuotettu oma lämpöenergia jo 70-luvulta saakka ja nykyään talo, sikala ja kuivuri lämpiävät hakkeella. Siten hyödynnämme olemassa
olevat metsämme.
- Viljapuolella tavoite on, että pystymme ruokkimaan omat sikamme, jonka lisäksi viljaa jää myös
myyntiin. Peltopuolella laajentaminen on hankalaa
ja sitä kautta lisäansioiden saaminen tuskin onnistuu. Siksi panostammekin erityisesti sadon laatuun.
Viljelykierrossa on hyviä maanparantajakasveja kuten rypsiä. Jos pelloilla on vain viljaa viljan perään,
kasvukunto heikkenee ajan myötä, Mikko MäkiLatvala sanoo.
Nuoren viljelijän aloitustuki
- hakija alle 40 vuotias, ei harj. aiemmin
maataloutta yli 10.000 euron yrittäjätulon
- hakijan harjoitettava kannattavaa maataloustuotantoa, osoitetaan elinkeinosuunnitelmalla
- yrittäjätulo yli 17.000 euroa
(alempi tuki 15.000 euroa)
- koulutus 20 opintoviikkoa, josta väh. 10 ov
taloudellista, takaraja 36 kk tukipäätöksestä
- tukea avustuksena 35.000 euroa
(alempi tuki 5.000 euroa)
- korkotukilainaa enintään 80 % kauppahinnasta, max. 150.000 euroa
- kiinteistön hankintaan varainsiirtoverovapaus
- haku jatkuva, kuitenkin viim. 10 kk kuluessa
tilanpidon aloittamisesta
Lisätiedot:
Heikki Mäntykoski p. 0295 027 596
Laila Luoma p. 0295 027 587
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PERUSMAATALOUDEN RAHOITUSKOHTEET
JA MYÖNNETTÄVÄT TUET 2013
Tuen hakuajat:
2.1.2013 - 1.2.2013 / 11.2.2013 - 28.3.2013
15.4.2013 - 16.8.2013 / 2.9.2013 - 18.10.2013
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Naiset tasavertaisiksi
maatilan töihin
Eteläpohjalaisille maatilan emännille on räätälöity
oma maaseuturahastosta rahoitettu Nicekone-koulutushanke.
Puolentoista vuoden kestävän koulutuksen tarkoituksena on, että naiset pystyisivät osallistumaan
tasavertaisesti maatilan töihin ja päätöksentekoon
isäntien rinnalla.
- Ajatuksena on, että myös nainen pystyy tarvittaessa astumaan remmiin tilalla. Arjessa voi tulla
vastaan poikkeustilanteita, jolloin olisi hyvä, että
myös nainen osaa käsitellä perinteisesti isäntien
vastuulla olevia raskaampia koneita ja laitteita, kertoo projektipäällikkö Sanna Kankaanpää Frami
Oy:stä.
Koulutus koostuu kolmesta eri kokonaisuudesta, jotka sisältävät teoria- ja käytännön jaksoja.
Koulutusten lähiopetus järjestetään Sedu Aikuiskoulutuksen toimesta Ilmajoella Seinäjoen koulutuskuntayhtymän tiloissa.
Frami Oy:n järjestämät teemaillat ja työpajat
tarjoavat hyvän tilaisuuden vapaaseen ajatusten-

vaihtoon ja verkostoitumiseen. Opintokokonaisuus
täydentyy kotimaan ja mahdollisesti ulkomaan
opintomatkoilla.
Kätevästi traktorin ratissa
Koulutushankkeen ensimmäinen lähiopetusjakso
järjestettiin tammikuun lopussa Ilmajoella.
- Koulutuspäivän aikana naiset pääsivät tutustumaan traktorin ominaisuuksiin eri käyttötilanteissa. Parhaimmillaan kolmen tunnin käytännön kokeilun aikana käynnissä hurisi seitsemän traktoria
yhtä aikaa, Kankaanpää kertoo.
- Palaute on ollut oikein positiivista ja erityisesti
on pidetty siitä, että on ollut mahdollisuus kokeilla käytännössä. Koulutukseen osallistuvien naisten
taustat ovat olleet hyvin erilaisia, ja osaamista on
ollut hyvin eritasoista, mikä ei haittaa lainkaan.
Kaikki saavat varmasti jotakin irti näistä koulutuspäivistä, Kankaanpää sanoo.
Kankaanpää korostaa, että koulutusjaksoille voi
yhä ilmoittautua mukaan, ja että koko koulutus
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on suunniteltu siten, että naisilla on mahdollisuus
osallistua myös yksittäisiin koulutuksiin, jaksoon
tai teemaan. Hän kannustaa naisia tarttumaan ainutlaatuiseen tilaisuuteen saada tietoa, osaamista ja
koulutusta.
- Arjessa ei välttämättä ole aina aikaa, kun tosi
tilanteet voivat tulla eteen yllättäen. Nyt on mahdollisuus kokeilla ja harjoitella niin sanotusti luvan
kanssa, Kankaanpää toteaa.
Rauhassa, ilman pakkoa ja paineita
Seinäjokelaisella Jenni Koskella on miehensä kanssa viljatila Hanhikoskella. Hänellä on jonkin verran
kokemusta traktorilla ajamisesta kärryjen tai jyrän
kanssa, myös lumia on tullut aurattua.
- Ilmajoen lähiopetusjaksolla sain kuitenkin
reippaasti uskallusta tekemiseeni, kun ei ollut sitä
isännän valvovaa silmää taustalla, Koski kertoo.
- Kotona tulee helposti sellainen olo ettei halua
mennä traktorin rattiin ollenkaan, kun ei heti osaakaan niin hyvin kuin isäntä, hän miettii.
Koski toteaakin, että koulutukseen osallistuvat
muut naiset antavat hyvää vertaistukea ja jatkaa,
että positiivinen palaute innostaa paremmin kokeilemaan ja tutustumaan laitteisiin.
- Miehellä on yleensä aivan eri lähtökohta, jos
on jo koko elämänsä pörrännyt traktorin kopissa,
Koski toteaa.
Koski haluaa korostaa koulutuksen tärkeyttä
myös maatilojen riskienhallinnan kannalta, sillä
tilaa voi kohdata mikä tahansa iso uusi tilanne, jolloin on tärkeää, että on joku toinenkin, jolla olisi
valmius oppia tilan työt.
- Nyt on hyvä hetki hakea se valmius. Saa perehtyä asioihin rauhassa, ilman pakkoa ja paineita.
Koulutuksessa on mahdollisuus tutustua myös tilan paperitöihin, jos ne eivät ole olleet aikaisemmin
tuttuja, Koski sanoo.

Kohteet (EU-osarahoitteisesti rahoitettavat kohteet)
1.) Lypsykarjatalous.....................................avustus 25 %*............korkotukilaina 75 %
2.) Naudanlihantuotanto..............................avustus 25 %*............korkotukilaina 75 %
3.) Sikatalous...............................................avustus 15 %*............korkotukilaina 70 %
4.) Siipikarjatalous.......................................avustus 15 %*............korkotukilaina 70 %
5.) Kasvihuonetuotanto...............................avustus 30 %*............korkotukilaina 70 %

Luomutuotanto kiinnostaa
nuorta kanafarmaria
Luomutuotannossa oleville tiloille
myönnetään normaalitukien lisäksi
erityistukea. Vimpeliläinen Kamppilan tila on ollut luomussa jo yli 10
vuotta.
- Mielestäni täällä luomupuolella on työ paljon mielenkiintoisempaa verrattuna normaalituotantoon.
Etenkin eläinpuolella, mutta toisaalta
myös kasveissa. Viime syksyn perunasato on nyt yksi esimerkki, kertoo
21-vuotias Juha Kamppila, joka kotiutui armeijasta viime tammikuussa.
- Paperityötä helpottaa suunnattomasti, kun kaikki, yli 71 hehtaaria,
peltoalaa ovat myös luomussa. Tuki
maksetaan aina peltohehtaaria kohden, Kamppila sanoo.
Juha Kamppila on niin sanotusti
kasvanut kotitilan töihin kiinni, ja
maanviljelijän ammatti on ollut haaveissa pienestä pojasta saakka.
- Alajärven Kurejoella suoritin
maatalousyrittäjän ammattitutkinnon. Luomuun olen lisäksi perehtynyt viiden päivän kurssilla ja loput
osaamisesta tulee käytännön kautta.
Viljanviljelyn ja nurmen lisäksi
Kamppilalla on viiden hehtaarin ala
luomuperunaa, joka menee Kristiinankaupunkiin sijaitsevaan pakkaamoon.
Keltaisempi keltuainen
Kamppilan tilan 2600-2700 kanaa
munivat viikossa noin 15 000 luomukananmunaa. Luomutilalla nuorta
viljelijää viehättää myös sopiva eläinmäärä suhteessa tulotasoon.
- Jos olisi normaalituotantoa,
eläinmäärä pitäisi olla huomattavasti
korkeampi, Kamppila toteaa.
Kamppilan mukaan luomukotieläintuki on reilusti normaalituotantoa korkeampi.
- Toki itse munatkin ovat eri hintaisia, eli luomukananmunista maksetaan normaalituotantoa paremmin.

Ja mielestäni tuotekin on erilainen
tavalliseen verrattuna: luomukananmunan keltuainen on keltaisempi,
Kamppila luettelee.
- Ja toisaalta eläimellä on luontaisemmat olosuhteet, kun ne ovat täysin irrallaan rakennuksessa, hän lisää.
Kamppilan kanalassa eläimet on
sijoitettu kolmeen kerrokseen, joista
löytyvät kanojen pesät, ruoat ja vesi.
Yhteen neliöön on mitoitettu kuuden
kanan tilatarve.
Ammattilaiset opastavat
ja tukevat alkuun
Virallinen sukupolvenvaihdos tilalla tehtiin viime vuonna. ELY-keskus
rahoittaa maaseutuyrittäjää maatilan
sukupolvenvaihdoksessa nuoren viljelijän tilanpidon aloittamistuella ja
maanoston tuella.
Kamppilan mukaan ilman ammattilaisten apua olisi ollut vaikea päästä
vauhtiin.
- Kyllä siinä täytyy olla joku, joka
tietää näistä asioista paremmin. Asiantuntijan tekemän kannattavuuslaskelman myötä minulle myönnettiin
nuoren viljelijän aloitustukea, Kamppila kertoo.
- Mutta yhtäkkiä ei tapahdu mitään, eli aikaa on hyvä varata runsaasti. Meidän tapauksessa sukupolvenvaihdosta tehtiin yhdeksän
kuukautta, Kamppila jatkaa.
Ja toteaa lopuksi, että hänen armeija-aikansa olikin hyvä, pehmeä lasku
vanhalle isännälle luopua tilan töistä.
ELY-keskus hallinnoi viljelijätukien hakemista. Viljelijätuet
maksetaan pinta-alaa, eläintä,
eläinyksikköä tai tuotettua
määrää kohden ja niiden tarkoituksena on turvata tuotannon
kannattavuus ja jatkuvuus.

Kohteet (Kansallisesti rahoitettavat kohteet)
6.) Lammas- ja vuohitalous.........................avustus 25 %*............korkotukilaina 75 %
7.) Hevostalous...........................................avustus 25 %*............korkotukilaina 75 %
8.) Kuivuri....................................................avustus 10-15 %.........korkotukilaina 70 %
9.) Tuotevarastot.........................................avustus 10 %..............korkotukilaina 70 %
10.) Puutarhatuotteiden tuotevarasto............avustus 30 %*............korkotukilaina 70 %
11.) Sadonkorjuukoneet yhteiskäyttöön...........................................korkotukilaina 70 %
12.) Turkistarhojen siirto pois
pohjavesialueilta.....................................avustus 45 %
13.) Varjotalot, eristämättömät eläinhallit,
rehunsäilytystilat, lantalat ja tarhan
ympäröiminen aidalla.............................avustus 10 %..............korkotukilaina 70 %
14.) Ympärivuotinen juottojärjestelmä...........avustus 20 %
15.) Mehiläistalous........................................avustus 15 %..............korkotukilaina 80 %
16.) Maataloustuotteiden kauppakunnostus.....avustus 15 %..............korkotukilaina 70 %
17.) Ympäristön suojelua, eläinten
hyvinvointia ja tuotantohygieniaa
edistävät investoinnit..............................avustus 75 %
1.) parsipedit ja –matot
2.) eläinkohtaiseen viilentämiseen tarvittavat laitteet sikaloille
3.) porsitushäkin poistaminen siirryttäessä vapaaseen porsitukseen
4.) sikakarsinan kokorakolattian korvaaminen lattialla, josta väh. 2/3 on kiinteää
5.) joutilaiden emakoiden ruokintahäkkien leventäminen
6.) kiinteä koneellinen kuivikkeen ja tonkimisaineen jakojärjestelmä
7.) sikalaan lannan viilentämiseen tarkoitettu järjestelmä
8.) raatokontti/polttolaitos
18.)
19.)
20.)
21.)
22.)
23.)

Työympäristön parantaminen.................avustus 15 %..............korkotukilaina 70 %
Lämpökeskukset....................................avustus 35 %
Maatilan biokaasulaitokset.....................avustus 15 %..............korkotukilaina 70 %
Maatalouskoneiden varastot.....................................................korkotukilaina 70 %
Salaojitus................................................avustus 20 %..............korkotukilaina 70 %
Eräät muut tuotantosuunnat (sienten
kasvatuksessa, riistatarhauksessa,
luonnonmarjojen ja sienten
keräämisessä tarvittavat rakennelmat)....avustus 15 %..............korkotukilaina 70 %
24.) Rakennetun maatalouskiinteistön
hankinta.....................................................................................korkotukilaina 70 %
25.) Asunnon rakentaminen.............................................................korkotukilaina 70 %
Elinkeinosuunnitelman laatimiseen saa myös tukea, yhden kerran sukupolvenvaihdokseen, investointiin ja tuotantosuunnan vaihdokseen. Tuki maksetaan
elinkeinosuunnitelman laatijalle, mutta viljelijä hakee luvan ennen elinkeinosuunnitelman laadintaan ELY-keskukselta.
*tällä merkillä merkittyihin kohteisiin saavat nuoret viljelijät (alle 40-vuotiaat ja
tilanpidon aloittamisesta ei ole kulunut yli 5-vuotta) 10 % lisää avustusta.
Myönnettävä tuki:
Avustus, korkotukilainalle valtion tuki 3,0 %, valtiontakaus ja varainsiirtoverosta (4,0%)
vapautus, koskee vain tilojen sukupolvenvaihdoksia
Korkotukilainalle valtio maksaa 3,0 %:n korkotuen ja asiakkaan maksama korko on
vähintään 1,0 %. Ikäraja on 18-63 vuotta. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että
hakijan maataloudesta saatava yrittäjätulo on vähintään 17.000 euroa ja joissakin
kohteissa vaaditaan, että maatalouden kassajäämä on vähintään 17.000 euroa.
Lisätietoja: Laila Luoma p. 0295 027587.
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Lehmät liikkuvat itsekseen lypsyrobotille, jonka tietokoneelle tallentuu hyvinkin yksityiskohtaisia tietoja maidontuotannosta. Tätä informaatiota seurataan
tarkasti päivittäin.
Työtehoseura ry:n erityisasiantuntija
Lea Puumala kirjaa muun muassa tietoja
lehmien aktiivisuudesta liikkua omatoimisesti lypsyrobotille.

Parempaan maidontuotantoon
lehmäliikennettä seuraamalla
”Rehua olisi voinut olla yön aikana enemmän saatavilla, sillä kello 5 jälkeen lehmät
alkoivat liikehtiä levottomasti. Jos rehupöytä olisi täydempi, eikä ehtisi mennä yön
aikana tyhjäksi, lehmien maidontuotanto
voisi olla parempi.”
Näin kommentoi erityisasiantuntija Lea Puumala Työtehoseurasta tilakäyntinsä seurannan
ensimmäisestä havainnostaan.
Alavutelaiset maitotilalliset Ari ja Kirsi Vuoriluoma ovat myös itse seuranneet rehun laadun vaikutusta maidontuotantoon.
- Kyllä sillä on ollut merkitystä onko ruokittu
ensimmäisen vai toisen sadon rehulla. Normaali
päiväkohtainen 28 litran tuotanto lehmää kohden
ylittyy reilusti, jos rehu on parempaa, Ari Vuoriluoma toteaa.

- Lypsyrobotin tietokoneelle tallentuu hyvinkin yksityiskohtaisia tietoja, joita seurataan tarkasti päivittäin, hän jatkaa.
Lehmät ruokitaan omalla viljelysmaalla tuotettavalla säilörehulla ja ostetulla täysrehulla. Lisäksi
nuorkarjan tarpeisiin omilta pelloilta saadaan viljaa.
70 lehmän maitotilalta lypsyssä on yhtä aikaa 55-60
lehmää. Keskimäärin tilalla tuotetaan päivittäin maitoa 1700-1800 litraa.
- Tällä mennään toistaiseksi, sillä kahdestaan,
kun tilaa hoidetaan, tämä on meille oikein hyvä
eläinmäärä, Ari sanoo.
Vertaistukea tilan kehittämiseen
Tilalla tehtiin sukupolvenvaihdos reilut kymmenen
vuotta sitten. Nuori isäntäpari lähti kehittämään
tilaa ELY-keskuksen myöntämillä maatalouden investointituilla.
- Lähdimme laajentamaan tilaa kahdeksan vuot-
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ta sitten rakentamalla uuden pihaton, jonka pintaala on noin 1500 neliömetriä. Lisäksi rakensimme
noin 350 neliömetrin rehuvaraston, Ari kertoo.
Uusi navetta oli ProAgrian suunnittelema, jota
kautta Vuoriluomat saivat myös hyvin tietoa maatalouden tukiasioista.
- Tukirahat tulivat myös erittäin jouhevasti
tilille, laajennuksen valmistusprosessin mukaan.
Emmekä tarvinneet edes välirahoitusta. Nykyään
on eri systeemi, kun rahoitus tulee kuittia vastaan,
Kirsi sanoo.
Vuoriluoman tila on yksi Automaattilypsy – Navetan toiminnallisuus -hankkeen seurantatiloista.
Työtehoseura ry:n ja ProAgria Etelä-Pohjanmaan
toteuttaman hankkeen avulla tuotetaan muun muassa yllä kuvattua tietoa lehmäliikenteestä, ja miten
sitä kehittämällä voidaan saavuttaa parempi tuottavuus.
- Odotukset ovat, että saamme hankkeesta li-

Kirsi ja Ari Vuoriluoma odottavat mielenkiinnolla Automaattilypsy - Navetan
toiminallisuus -hankkeen seurantatilo
jen erilaisia toiminnallisia ratkaisuja, joi
ta he itse voisivat mahdollisesti hyödyn
tää omaa tilaa kehitettäessä.

sähyötyä tilan kehittämiseen. Kiinnostavaa on esimerkiksi sellainen tieto, että miten jollakin toisella
seurantatilalla on jokin asia tehty, ja johon meidän
olisi hyvä kiinnittää huomiota. Tämä tieto voi vaikuttaa esimerkiksi tuottavuuteen, riippuen tietenkin aina tilan omista puitteista, Kirsi ja Ari pohtivat.
Seuraavaksi Lea Puumala perehtyy isäntäparin
kanssa sorkkatietoraporttiin.
- Tämä on erityisen tärkeää, sillä sorkkien kunto
vaikuttaa siihen, miten lehmät jaksavat ylipäätään
liikkua, Puumala selventää.
Työmäärä hallintaan
tietotekniikan avulla
Lea Puumalan mukaan Etelä-Pohjanmaalla viime
vuonna käynnistyneessä hankkeessa tarkoituksena on
tuottaa tietoa lehmien lypsyyn vaikuttavista tekijöistä, ruokinnasta ja navetan olosuhteista sekä parantaa

tietotekniikan hyväksikäyttöä tuotannonohjauksessa.
- Kun lehmäliikenne toimii, tuottaja voi käyttää
työajastaan suuremman osan tuotannon seurantaan
ja kehittämiseen. Navetan toiminnallisuus ja tietotekniikan hyödyntäminen ovat tärkeitä tekijöitä
maitotilan työmäärän hallinnassa. Toiminnallisuus
parantaa todennäköisimmin myös taloudellista tulosta, Puumala kertoo.
Maaseuturahastosta rahoitetussa Automaattilypsy
– Navetan toiminnallisuus -hankkeessa on mukana
12 automaattilypsytilaa, joissa seurataan ja havainnoidaan lehmien liikkumista ja ruokintakäytäntöjä.
- Ruokinnan osalta tutkitaan erityisesti säilörehun laadun merkitystä lehmien liikkumiseen lypsyrobotille, Puumala sanoo. Lisäksi tiloilta haetaan
tietoa toiminnallisista ratkaisuista hyvän lehmäliikenteen aikaansaamiseksi rakennussuunnitteluun.
Hankkeeseen osallistuvilla tiloilla selvitetään
myös lypsylle haettavien lehmien ajamiseen ja oh-
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jaamiseen kuluvaa aikaa ja työn sujuvuutta.
- Lehmäliikenteen ohella selvitämme tietotekniikan
hyödyntämistä. Tarkastelemme mitä tietoja eri laitteiden tietojärjestelmiin tallentuu sekä mitä ja miten tietoja hyödynnetään, Puumala erittelee.
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Maatalouden ympäristötuet
jatkoajalla vuonna 2013

Kuva: Rainer Rosendahl

Maaseutuohjelmakauden 2007–2013
viimeinen sitoumusvuosi on alkanut.
Tällä ohjelmakaudella ympäristötuessa
on Etelä-Pohjanmaalla ollut kattava sitoutuminen toimenpiteisiin. Viljelijöistä 97% on sitoutunut ympäristötukeen.
”Viljelijöistä 97%
on sitoutunut ympäristötukeen.”
Ympäristötuen erityistuet ovat myös olleet kiinnostuksen kohteena. Erityisympäristötukisopimuksia on tehnyt reilut
2000 viljelijää. Suosituimpia sopimustyyppejä ovat olleet lietelannan sijoittaminen (n. 37 000 ha), luomutuotanto
(18 700ha) ja valumavesien hoitosopimukset (n. 8100 ha).
EU:n yhteinen maatalouspolitiikka uudistuu kokonaisuudessaan
vuonna 2015. Eurooppa-neuvosto
pyrkii päättämään EU:n rahoituksesta vuosille 2014 – 2020 kevättalven

2013 aikana. Tämän jälkeen Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat valmiita antamaan kantansa ja ehdotukset tulevan lainsäädännön sisällöksi.
Tavoitteena on löytää sopu eri EUtoimielinten välillä kesäkuussa 2013.
Jäsenmaiden kannalta olisi parasta
päästä sopuun EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä, jotta voidaan
miettiä olennaisempaa eli mitä rahoilla tehdään.
Lainsäädännön toimeenpano vie
niin paljon aikaa, että EU:n yhteisen maatalouspolitiikan, CAP:n uudistamisen toimeenpano lykkääntyy
suunnitellusta vuodella. Uuden järjestelmän on suunniteltu kokonaisuudessaan tulevan voimaan vuoden
2015 alussa. Lykkääminen vuodella
antaa lisää aikaa lainvalmisteluun
sekä EU:ssa että kansallisesti.
Ohjelmakauden
päättymisestä
johtuen vuonna 2013 on hyvä huomioida sitoumusten, sopimusten ja

investointien mahdollisesti lyhyempi
toteutusaika. Toteutusajan päättymisen jälkeen syntyneet kustannukset
eivät ole tukikelpoisia. EU-tuet ovat
toimenpiteiden osalta ennallaan, mutta uusien ympäristötukisitoumusten
ja -sopimusten hakemisesta säädetään
valtion talousarvion määrärahojen rajoissa vuosittain annettavassa valtioneuvoston asetuksessa.
”niin maanomistajien kuin viljelijöiden kannattanee pyrkiä tekemään mahdollisimman pitkiä
vuokrasopimuksia.”
Vuonna 2013 päättyviin ympäristötuen sitoumukseen ja sopimuksiin
voi hakea yhden vuoden jatkoa valtion määrärahan puitteissa. Ympäristötuen toisen erän (25 %) maksuaikataulu muuttuu valvonnan vuoksi
vuoden 2014 toukokuulle.
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Vuosi 2014 on siirtymäkautta, eli
nykyiset tuet tulevat säilymään pääosin ennallaan vuoden 2014, eli
vuoden 2014 aikana noudatetaan
siirtymäsäännöksiä vanhoilla toimenpiteillä ja sitoumuksilla vuoden ajan,
mutta uuden rahoituskauden varoilla. Siis vuonna 2013 aika moni hakee
toimenpiteilleen vuoden jatkoaikaa
ja vuonna 2014 yhden vuoden jatkoajan hakeminen koskettaa melkein
kaikkia viljelijöitä.
Cap-uudistuksen viivästymisestä
huolimatta niin maanomistajien kuin
viljelijöiden kannattanee pyrkiä tekemään mahdollisimman pitkiä vuokrasopimuksia. Uudelle tukikaudelle
yltäviä sopimuksia puoltaa myös pellon kasvukunnon palauttamisen pitkäjänteisyyttä vaativat toimet vuoden
2012 olosuhteiden vuoksi.
Teksti: Pekka Länsivierto

Yhteistyöllä säästetään
työtä ja euroja
Viljankuivausta ja
rehunvalmistusta
osuuskuntapohjalta
Lappajärvellä
Lappajärven keskustan kupeessa sijaitsevalle teollisuusalueelle on noussut
uusi upea viljankuivaamo ja rehunvalmistuslaitos. Lämpöenergia tulee lähellä
sijaitsevalta kaukolämpölaitokselta.
- Ensimmäiset sadot kuivattiin
viime syksynä ja jo yli vuosi sitten on
valmistettu ensimmäiset rehut, kertovat lappajärveläiset viljelijät Asko
Ahde ja Esa Vinkanharju.
Nelisen vuotta sitten Lappajärvellä
lähdettiin selvittämään maanviljelijöille uutta yhteistyön toteuttamisen
tapaa, jolla säästyisi sekä aikaa, vaivaa
että rahaa.
- Kunnalta saimme toiminta-avustusta ja ulkopuolisen selvityshenkilön,
joka juoksi tämän toimintamallimme
kokoon, Ahde kiittelee.

Lappajärven maatalouslautakunta ja
tuottajayhdistys tekivät myös useamman yhteisen opintomatkan perehtyäkseen eri vaihtoehtoihin.
- Kävimme tutustumassa Pihtiputaalla, Lohtajalla ja Pielavedellä.
Lopulta päädyimme osuuskuntaan,
jonka pohjalta tällaista kokonaisuutta
on helppo hallinnoida. Kaikki ovat
tasaveroisia päätöksenteossa, vaikka
tilat ovatkin erikokoisia, miehet perustelevat.
Toiminnan toteuttamiseksi haettiin
ELY-keskukselta maatalouden investointitukea ja yritystukea, jotka jakautuvat nyt kahdelle eri osuuskunnalle.
- Viljankuivaamon osuuskunnassa
on yksitoista osakasta ja rehuosuuskunnassa seitsemän, Vinkanharju
laskee.
Kaksikko on erittäin tyytyväinen
ELY-keskuksen positiiviseen ja kiinnostuneeseen mukanaoloon osuuskuntamallin kehittämisessä.
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- Rehuosuuskuntamme oli Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ensimmäinen yrityspuolelta rahoitettava tämän
tyyppinen kohde, Ahde sanoo.
Yhteinen viljavarasto
Viljapinta-alaa osakkailla on yhteensä
450 hehtaaria.
- Kerrallaan viljankuivauksessa on
2-3 tilan viljat, sillä kuivaamon veto
on 500 hehtolitraa. Jokaisesta kuormasta otetaan näytteet ja siten saamme tarvittavat tiedot. Viljan täytyy
olla tasalaatuista, sillä se menee yhteiseen siiloon, Vinkanharju selostaa.
- Voimme ottaa varastoon kahdeksan erää. Kuivaus on ollut ennen se
pullonkaula, nyt meillä on kaikilla
paremmat resurssit, Ahde lisää.
Heidän mukaan lähes kaikilla
osakkailla oli sama ongelma, kun viljan varastotilat olivat joko yksinkertaisesti liian pienet tai muuten ongelmalliset.

- Nyt kotona ei tarvitse olla erikseen
viljavarastoa. Puinnin jälkeen viljan
saa unohtaa säiliöön, ja sitten pitkin
vuotta kukin voi hakea tarpeen mukaan käyttöönsä.
- Kaikkiaan tässä säästyy työtä erityisesti puintiaikaan. Ja taloudellista
säästöä syntyy muun muassa rahtimaksuissa, kun nyt saamme täysien
kuormien myötä viljat lähtemään
isoissa erissä, miehet luettelevat.
ATK-pohjainen etäohjaus
Kuivaamon ja rehutehtaan alueella
on kaikkiaan neljä valvontakameraa.
Työtä ohjataan tietokoneohjelmistojen kautta kotoa käsin.
- Lisäksi tekstiviestillä tulee ilmoitus, jos on jokin häiriö. Välitöntä valvomista paikan päällä ei siten tarvita.
Normaalisyksynä miehet arvioivat
kuivattavansa viljaa yhteensä 1,8 miljoonaa kiloa.
LAATUREHUA KOKOVILJASTA
Lypsykarja- ja nautatilallisten omistaman rehutehtaan yhteinen eläinluku
nousee 350. Osakkaiden rehunvalmistus on vuositasolla 1,2 – 1,3 miljoonaa kiloa. Ja nopeasti he laskevat,
että vuositasolla rehun hintaan tulee
60 000-120 000 euron säästö
- Jokainen tilaa omat reseptit, kun
säiliörehu tehdään tilakohtaisesti. Nyt
pystymme tekemään täysiä rehukuormia, ja säästöä syntyy myös rahdeissa.
- Lisäksi rehun laatu on todella
hyvä, kun se tehdään kokoviljasta.
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Tavoitteena hyvä vesistöjen tila
Maataloudesta aiheutuvaa vesistöjen kuormitusta halutaan vähentää.
Maaseuturahaston rahoittama Hydro-Pohjanmaa -hanke tähtääkin pohjalaismaakuntien ympäristön ja erityisesti vesistöjen tilan parantamiseen.
Tehtävänä on nyt selvittää keinoja, joiden avulla voidaan kustannustehokkaasti vähentää maatalouden
aiheuttamaa
vesistökuormitusta,
joka aiheutuu pelloilta pintavalunnan mukana syntyvien ravinteiden
päätyessä joki- ja järvivesiin.
- Tarkoituksena on ensisijaisesti
kehittää maatalouden vesiensuojelua parantaen eläinlannan käytön
tehokkuutta, turvemaiden lannoitusosaamista ja happamien sulfaattimaiden huomioimista viljelyssä ja
ojituksessa, kertoo projektipäällikkö

Sarita Ventelä Seinäjoen ammttikorkeakoulun Maa- ja metsätalousyksiköstä.
- Tärkeimpiä kehittämis- ja tutkimuskohteita ovat niin sanottu lantalogistiikka ja lantayrittäjyys. Eli miten lannan levitys voidaan järjestää
ravinteiden käytön kannalta riittävän
suurelle peltoalalle. Ja miten esimerkiksi urakointia tai muuta yrittäjyyttä voidaan tässä kohdin hyödyntää,
Ventelä jatkaa.
Hänen mukaansa lannan ravinteiden hyväksikäyttöä on viime vuosikymmenien aikana pyritty voimallisesti lisäämään. Hankkeen myötä
pyritään myös luomaan malleja tilojen väliselle yhteistyölle.
- Toisin sanoen lanta tulisi saada
levitettyä niille pelloille, joissa sitä to-

della tarvitaan, sanoo projektitutkija
Heikki Koskimies Sedu Aikuiskoulutuksesta.
- Lisäksi lantalogistiikkaa kehittämällä toimintaa voidaan saada kustannustehokkaammaksi. Esimerkiksi
jakeistamalla eli erottelemalla massasta kiinteä osa, saadaan kuljetettavan lannan määrä pienemmäksi, sillä
vettä on turha kuljettaa, Koskimies
erittelee.
Lisäksi Koskimies painottaa, että
tavoitteena on, että jokainen osapuoli: niin lannan luovuttaja että vastaanottaja sekä levittäjä, hyötyisivät
toimenpiteistä.
- Ja päätarkoitushan on ympäristöystävällisyys eli se, että valumat vähenisivät, Ventelä toteaa.

Heikki Koskimies ja Sarita Ventelä pohtivat muun muassa sitä, miten lantalogistiikkaa kehittämällä toimintaa voidaan saada
kustannustehokkaammaksi.
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Turvemaiden ravinnetalous tutummaksi
Hankkeessa perehdytään myös turve
maiden ravinnetalouteen.
- Pohjalaismaakunnissa eloperäisten maiden ja erikseen turvemaiden
osuus on muuta maata suurempi.
Turvemailla on kivennäismaihin verrattuna luontaisesti huomattavasti
heikompi ravinteiden sitomiskyky,
koska maa on kylmempi ja happamampi, Ventelä sanoo.
- Erityisesti tarkoituksenamme
on selvittää, miten lantaa on parasta
käyttää eloperäisillä mailla, painottaa Ventelä lisäten, että tämän osion
käytännön toteutuksesta vastaa Oulun Seudun Ammattikorkeakoulun
luonnonvara-alan yksikkö.

Ojituksilla voidaan
estää happamoitumista
Lisäksi hankkeessa on tarkoitus luoda malli happamille sulfaattimaille
tilusjärjestelyjen toteuttamisesta uusjakoalueilla.
- Tarkoituksena on selvittää, miten esimerkiksi uusojitukset voidaan
hoitaa näillä alueilla aiheuttamatta
vesien happamoitumista, Koskimies
selventää.
- Meidän alueemme erikoisuus on
juuri nämä happamat sulfaattimaat,
sillä suuri osa pohjalaismaakuntien
parhaista jokivarsipelloista on sulfaattimaita, kuten esimerkiksi Ilmajoen Alajoki, Koskimies sanoo.
Hänen mukaansa Suomessa on
kaikkiaan tarve kasvattaa peltoloh-

Pohjalaismaakuntien parhaista
jokivarsipelloista suuri osa
on sulfaattimaita,
kuten Ilmajoen Alajoki.
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kojen kokoa ja samalla parantaa
peltojen kuivatusta. Maatalouden
muuttumisen myötä peltojen uustai täydennysojitukselle onkin selvä
tarve.
Tärkeimpiä keinoja parantaa lannoiteravinteiden hyötysuhdetta ja
samalla estää ravinteiden huuhtoutumista vesistöön on hyvä kuivatus.
Säätösalaojitus perusmuodossaan on
myös pätevä keino estää happamoitumisen haittoja siellä, missä sulfidikerros on melko syvällä.
- Myös pohjapadot, kosteikot ja
luonnonmukainen vesirakentaminen
yleisemmin on myös keino estää sekä
happamoitumisen haittojen että ravinteiden huuhtoutumista eteenpäin
vesistössä, Koskimies tietää.
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Ruokaprovinssi

tarjoilee hyvinvoinnin koko kattauksen

Etelä-Pohjanmaa tunnetaan hyvästä
elintarvikeketjustaan, eikä ole yllätys,
että elintarvike on valittu maakunnallisesti kehittämisen kärkitoimialaksi. Maakunnan elintarvikeosaamista
halutaan vahvistaa entisestään yhdistämällä siihen kaikki ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevat
toimijat.
– Maakuntaa profiloidaan valtakunnallisesti ja kansainvälisesti
tunnetuksi hyvinvoivaksi Ruokaprovinssiksi, jossa yhdistyvät hyvä
ruoka, liikunta ja terveys sekä elä-

mykset. Tarkoituksena on yhdistää
eri toimialojen yritysten, yhdistysten
sekä asiantuntijoiden osaaminen ja
tutkimustieto, kertoo Seinäjoen seudun elinkeinokeskuksen johtaja Juha
Luukko.
Ruokaprovinssia on lähdetty aikoinaan ideoimaan vuorineuvos Seppo
Paatelaisen johdolla Seinäjoen seudun
elinkeinokeskuksen johtokunnassa.
Kehittämistyössä ovat olleet keskeisesti
mukana Seinäjoen kaupunki, Foodwest Oy, Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri, Seinäjoen Ammattikorkea-

koulu, Kuortaneen Urheiluopisto ja
Ruralia-instituutti.
- Kaikki lähtee siitä, että meillä
on täällä hyvinvoivia yrityksiä ja hyvinvoivia ihmisiä, painottaa Ruokaprovinssin vakiinnuttamishankkeen
projektipäällikkö Irma Jaakkola Seinäjoen seudun elinkeinokeskuksesta.
InnoAreenasta säpinää
liiketoimintaan
Jaakkola korostaa, että kyseessä on
eräänlainen sateenvarjohanke, jonka
alle on tarkoitus koota alan kaikki
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toimijat tarpeineen ja toiveineen sekä
kehittämisideoineen. Hän on työskennellyt Ruokaprovinssin kehittämisen parissa jo kolme vuotta.
- InnoAreenassa meillä oli mukana
kaikkiaan noin 50 elintarvikeketjun
ja muun hyvinvointisektorin yritystä
sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiota. Yhteistyössä on syntynyt paljon
uutta sisältöä ja toimintaa, joita kehitetään yhä, Jaakkola kertoo.
Hänen mukaansa InnoAreenasta on
saanut alkusykäyksensä muun muassa
muutamat uudet yritykset ja tuotteet.

- InnoAreenasta syntyneet asiat voivat
olla pieniä yksittäisiä asioita, mutta
ne ovat samalla erittäin merkityksellisiä. Fakta on, että työmme on lisännyt monella taholla työmäärää ja
liiketoimintaa.
- Kaikki mukana olevat tahot ovat
kokeneet Ruokaprovinssin koko maakunnan kannalta myönteisenä, ja erityisen hienoa on, että myös yrityskenttä on sitoutunut yhteisiin tavoitteisiin,
Jaakkola iloitsee.

Yhteinen tahtotila
ja tavoite
- Oli maailman meno mikä tahansa,
ruokaa tarvitaan joka tapauksessa.
Elintarvikealalle kaivataan uusia innovaatioita ja toisaalta kehittämismahdollisuudet ovat rajattomat, Jaakkola pohtii.
Vahvan elintarvikeosaamisen lisäksi Ruokaprovinssiin kuuluvat tiiviisti
koko ihmisen terveyttä hoitava kenttä niin fyysisellä kuin henkiselläkin
puolella. - Kulttuuri ja monet alueemme massatapahtumat ovat siten
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oleellinen osa Ruokaprovinssia. Myös
matkailun, ja erityisesti ruokamatkailun kehittämiseen aiomme kiinnittää
huomiota, Jaakkola sanoo.
Vuoden 2014 loppuun saakka
kestävän hankkeen keskeinen tavoite
on määritellä Ruokaprovinssin tavoitteet, visiot ja missiot.
- Tarkoituksena on luoda yhteinen
tahtotila ja yhteinen toimenpidesuunnitelma. Tämän strategiatyön avulla
selvitämme alueemme vahvuudet ja
sen missä olemme hyviä sekä mistä ja
miten haluamme niistä viestiä.

- InnoAreenan tavoin tarkoituksena
on luoda jälleen uusille ideoille, innovaatioille ja tuotteille mahdollisuus
pulpahtaa esiin ja kehittyä konkretiaksi. Yhteistyö- ja hanketoimijoiden
yhteen kokoamisen lisäksi tavoitteena
on luoda elämänmakuisen ja elinvoimaisen strategian pohjalta toimenpidesuunnitelma, joka ei jää pöytälaatikkoon, Jaakkola sanoo.

UUTISJYVÄT

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseutulehti

Kristiina Keskinen
luonnehtii itsensä
kokeilevaksi metsäpuutarhuriksi.

Suunnitelmallisella metsänhoidolla syntyy tuloksia
Pohjalaisnaisten osuus metsänomistajina on alle
20 prosenttia. Tämän vuoden alusta alkaneen
kaksivuotisen koulutushankkeen tarkoituksena
on parantaa metsää omistavien naisten valmiuksia
hoitaa ja käyttää suunnitelmallisesti metsäomaisuuttaan. Hankkeen toteuttamisesta vastaa Suomen Metsäkeskus yhteistyössä Suomen Yrittäjäopiston kanssa.
- Metsä on ollut minulle aina todella tärkeä
paikka, sanoo seinäjokelainen Kristiina Keskinen ja luonnehtii ettei esimerkiksi tiedä paljon
parempaa kuin metsänkorjuusta syntyvä tuoksu.
- Muistan jo lapsena tykästyneeni massapuun
kuorimisesta syntyvään tuoksuun, hän tunnelmoi.
Keskinen toteutti viime elokuussa pitkäaikaisen haaveensa ja osti 50 vuotta perikunnan nimissä olleen kotitalonsa ja reilut puolet tilan maista
ja metsistä Alavuden Töysän Hakojärven kylältä.
- Tila on ollut suvullani ainakin 1700-luvulta
saakka. Jatkuvuus on minulle hyvin tärkeää, pai-

nottaa Keskinen, jolla on itsellään kaksi tytärtä ja
kaksi tyttärenpoikaa.
- Metsä ja tila pohjalaistaloineen on mielestäni
eräänlainen turvapaikka lapsille, ja myös rentoutumispaikka kaikille läheisillemme. Lisäksi metsätilan hoito tarjoaa meille isovanhemmille hyvää
hyötyliikuntaa, ja tietenkin tämä sukupolvien välinen jatkumo on tärkeää, Keskinen summaa.
Hän näkee metsänomistuksen pitkäaikaisena
sijoituskohteena, eikä usko, että maan arvo koskaan katoaisi.
- Sijoitus on kuitenkin hyötynä ehkä enemmän lapsilleni ja lastenlapsilleni. Itse nautin metsässä olemisesta, sillä luontoarvot ovat minulle
tärkeitä, Keskinen sanoo ja iloitsee, että nykyinen
lainsäädäntö sallii metsän monimuotoisuuden
vaalimisen entistä paremmin.
- Toki metsän täytyy maksaa itsensä, ja siihen
päästään hyvällä metsänhoidolla. Itse luotan täysin paikalliseen metsänhoitoyhdistykseen ja ammattilaisiin yleensäkin. Siten naisenkin on helppo
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ruveta metsänomistajaksi, kun ammattiapua on
aina helposti saatavilla.
- Kyllähän metsä kasvaa itsellään, ja vähän kun
vielä sitä avittaa niin hyvä tulee, hän naurahtaa ja
perehtyy metsäveroilmoituksen täyttämiseen.
- Onhan näitä aukkoja ollut tiedoissa, mutta
nyt on tietoa saatu ja tämä ilmoituskin on tosi
helppo tehdä, kertoo Keskinen, joka osallistui
koulutushankkeen teemapäivään helmikuussa.
Kotimaista laatuenergiaa
Suomen Metsäkeskus vastaa myös hankkeesta,
jonka tavoitteena on tehostaa puunhankintaa ainespuun puskurivarastoilla ja metsäenergian terminaaleilla.
- Terminaalit turvaavat sen, että puuaines riittää kaikissa olosuhteissa. Esimerkiksi kovilla pakkasilla, jolloin lämpöenergiaa tarvitaan enemmän.
Nykyisellään meillä on aika pienet varastot, jolloin täytyy tarkasti laskea miten puuaines riittää,
kertoo hankintainsinööri Esa Koskiniemi Vaski-

luodon Voimasta, joka vastaa sekä Seinäjoen että
Vaasan voimalaitosten polttoaineenhankinnasta
yhdessä hankintapäällikkö Timo Oravan kanssa.
- Puu on täysin kotimaista polttoainetta, ja
nyt pyrimme sen kustannustehokkaampaan käyttöön. Seinäjoen voimalaitoksen terminaalin toiminta ja kilpailukyky on tosin nytkin hyvä, kun
puuaines saadaan tuoda suoraan metsästä terminaaliin. Mutta esimerkiksi Vaasassa meillä tilanne
on eri, kun satama-alueella ei saa varastoida puuta, Koskiniemi sanoo.
Hän kuvailee myös, että yleisimmin terminaalit sijaitsevat aurinkoisella ja tuulisella paikalla,
jolloin puun kuivaminen onnistuu hyvin.
- Terminaalissa varastoidun puun laatu on
erityisen hyvä, kun se on pääsääntöisesti 10 prosenttia kuivempaa, kuin maassa, tien pientareella
kuivanut puuaines, hän sanoo.
On todennäköistä, että energiapuun korjuumäärät tulevat kasvamaan lähivuosina huomattavasti. Hankkeen tavoitteena on tuottaa eteläpoh-

jalaisten kuntien käyttöön esitys, josta ilmenee
ainespuun puskurivarastoille ja metsäenergian
terminaaleille paikat, jotka voitaisiin sisällyttää
yleiskaavoihin ilman merkittävää lisätyötä.
- Terminaalit toisivat puun korjuulle ja haketukselle joustavuutta sekä kustannustehokkuutta.
Talviaikana voidaan puuta ajaa varastoon talviteiden takaa ja lisäksi pienet erät kannattaa kuljettaa
aina teiden varsilta terminaaliin, jolloin haketus ja
hakkeen kuljetus voimalaitoksille tehostuu.
Tietoa suometsien erityispiirteistä
Eteläpohjalaismetsistä yli 40 prosenttia on suometsiä.
- Koko maan metsämaa-alasta on suometsiä
neljännes, joten Etelä-Pohjanmaalla on erityisen
tärkeää saada tietoa suometsien erityispiirteistä,
kertoo suometsiin erikoistunut professori Raija
Laiho Metsäntutkimuslaitokselta. Hän toimii
Suomen Metsäkeskuksen toteuttaman tiedonvälityshankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana.
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- Suometsien ravinnetalous ja puuston rakenne
ovat erilaisia kuin kangasmetsissä. Maa on pehmeää orgaanista ainetta, mikä luo metsänhoidolle
omat haasteensa, esimerkiksi korjuu on huomattavasti hankalampaa, Laiho erittelee ja lisää, että
myös vesiensuojelukysymykset ovat erittäin tärkeitä suometsien käsittelyssä.
Vuoden alusta alkaneen kaksivuotisen hankkeen tarkoituksena on tuottaa sekä kirjallisia
tietopaketteja että välittää tietoa seminaareissa ja
työnäytöksissä.
- Tämä on mielestäni erittäin tärkeä ja ajankohtainen aihepiiri, että myös jatkossa pystytään
järkevästi hoitamaan metsiä, huomioiden näitä
erityispiirteitä. On myös tärkeää, että metsistä
pystytään erottamaan sellaiset kohteet, joihin ei
ole enää järkeä investoida, sillä sellaisiakin paikkoja valitettavasti on, Laiho sanoo ja kehottaa
eteläpohjalaisia metsänomistajia ja metsäalan ammattilaisia olemaan kuulolla.
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Yritystukea
uutuustuotteiden
kehittämiseen

Vevian

vaahtomuovit
leikataan moneen tarpeeseen

Ilmajokelaisessa perheyrityksessä hehkutaan uuden innostuksen loisteessa, kun ensi syksynä julkaistava uusi
mallisto näkee päivänvalon Habitaremessuilla.
Huonekaluja valmistavan SoftKalusteen toimitusjohtaja Lauri YliKarjanmaa kokee myös yrityksessä
työskentelevän vaimonsa Minnan
kanssa oman yrityksen tulevaisuuden
juuri nyt valoisana ja positiivisena.
- Alaa koetelleesta viisi vuotta
kestäneestä taantumasta huolimatta,
Lauri Yli-Karjanmaa toteaa.
- Yritys on perustettu 20 vuotta
sitten ja yrittämisen halu on edelleen
kova, hän painottaa.
Innostuksen palosta yritys lähti
myös suunnittelemaan täysin uutta tuoteperhettä, jota ei vielä haluta
paljastaa. Tuotesuunnittelusta vastaa
teollinen muotoilija Raija Saarimaa.
Uuden malliston kehittämiseen ja
suunnitteluun sekä sen lanseeraamiseen Soft-Kalusteelle on myönnetty
yritystukea.
- Aikaisemmin, noin kaksi vuotta
sitten olemme saaneet tukea automaattileikkurin hankintaan, Yli-Karjanmaa kertoo.
- Ensimmäiseen hankkeeseen
käytimme myös ulkopuolista apua,

mutta toinen hankesuunnitelma toteutettiinkin jo omin voimin. Tämä
uusin hankkeemme onkin mielestäni
jo aika merkittävä, ja toivomme, että
pitkässä juoksussa voimme myös työllistää uusia työntekijöitä.
Kotimaisuus kunniassa
Soft-Kalusteen tuotteissa korostuvat
kotimaisuus ja korkea laatu.
- Tuotteillemme on myönnetty
avainlipun ja Design from Finland
-merkin käyttöoikeus, joka vahvistaa, että myös suunnittelumme on
suomalaista alkuperää. Käytämme
kotimaista verkostoa ja painotamme
pohjalaista osaamista, Yli-Karjanmaa
sanoo.

- Kaikki mallistomme tuotteet onkin valmistettu lähes sataprosentti
sesti kotimaisista raaka-aineista.
Kankaat tulevat Annalan, Espen,
Lauritzon´sin, Orient-Occidentin ja
Sirel Oy:n valikoimista. Pienen osan
laatukankaista tuomme itse ulkomailta. Lapuan Nahka puolestaan toimittaa meille nahan, jota tuotteissamme
käytetään.
Lauri Yli-Karjanmaa uskoo, että
suomalaiselle työlle löytyy arvostusta
myös tulevaisuudessa.
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- Kuluttaja voi omilla valinnoillaan
vaikuttaa, tehdäänkö Suomessa huonekaluja vielä jatkossakin.
Soft-Kalusteen tuotteet valmistetaan tilaustyönä, jolloin niistä voidaan tehdä hyvinkin yksilöllisiä kodin huonekaluja.
- Yksilöllisyys syntyy tuotteisiin
asiakkaan omilla valinnoilla väreistä
ja materiaaleista, Yli-Karjamaa korostaa.

Kauhavalainen entinen kirjapaino on
muuttunut vaahtomuovin leikkaamoksi. Kirjapainoajasta muistona on
vanha painokone eteisaulassa. Tänä
päivänä tiloissa pakataan esimerkiksi
norjalaisille liikunnan harrastajille isoa
punaista liikuntasalin alastulopatjaa.
Reilut kymmenen vuotta sitten perustetun Vevian suurimmat asiakkaat
tulevat huonekalu-, urheilutarvike- ja
veneteollisuudesta.
- Koko toimiala on ollut pitkään
haasteellisessa tilanteessa, erityisesti
huonekalu- ja veneteollisuuden tilasta
johtuen. Tasaisin asiakaskuntamme
löytyykin urheilutarvikepuolelta, Vevia Oy:n toimitusjohtaja Ville Aalto
toteaa.
Vaahtomuovia leikkaava Vevia Oy
muutti viitisen vuotta sitten Ilmajoen
Tuomikylästä Kauhavalle, kun sopivat
toimitilat löytyivät. Lisäksi kymmenen
henkilöä työllistävän patjan valmistajan moni nykyinen työntekijä on alan
pitkäaikainen osaaja, jotka ovat kokemuksensa aikanaan hankkineet saman
toimialan yrityksessä paikkakunnalla.
- Melko pienillä muutostöillä
pääsimme täällä aloittamaan ja nyt
olemme ostaneet tästä vierestä tuon
punaisen pressuhallin varastotilaksi,

jota on myös tuo iso pressuhalli pihaalueellamme, Aalto luettelee.
Liikeidean
kannattavuus puntarissa
Yritykselle on myönnetty tukea hallin ostoon ja rakentamiseen sekä laiteinvestointeihin. Liiketoimintojen
kehittäminen haasteellisessa taloustilanteessa vaatii useamman eri näkökulman, eikä toimenpiteisiin ole
syytä ryhtyä ilman hyvää suunnitelmaa. Aalto kiitteleekin yritystukien
hakuprosessia, jossa ideat joudutaan
puntaroimaan tarkasti paperilla.
- Ei tule lähdettyä soitellen sotaan,
vaan asiat täytyy laittaa paperille ja tehdä selvät suunnitelmat. Ja jos yritykselle myönnetään tuki, se jo kertoo, että
kehittämisideassa on järkeä, Aalto lataa.
- Rahallinen tuki on mielestäni
ehkä eräänlainen aktivaattori, mutta
itse olen kokenut tämän asiantuntijatuen vähintään yhtä tärkeäksi.
Aallon mukaan ELY-keskus ei ole
ollenkaan byrokraattinen organisaatio, vaan hän on saanut sieltä aina
tarvittaessa hyvin henkilökohtaista
palvelua. - Aina on löytynyt oikea
ihminen opastamaan ja neuvomaan,
Aalto kiittelee.
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JOUSTAVUUS
pienyrittäjän ehdoton valtti

Mutkaisen tien takana Lehtimäen Rannankylällä isä ja poika työntekijöineen työstävät ensi
luokkaisen ammattitaitoisia tuotteita alihankintana isommille toimijoille, joista suurin on
Copar Oy.
- Töitä meillä on riittänyt tasaisesti. Tuotteet
valmistetaan tilaajan materiaaleista, ja siten me
käytännössä myymme vain omaa työtämme,
lisäksi teemme myös jonkin verran omaa suunnittelua, kertoo Hot Steel Oy:n perustaja Heikki Ojala.
Hän jatkaa isänsä jalanjäljillä metalliyrittäjänä, ja omistaa nykyisen osakeyhtiön oman
poikansa kanssa. - Henri aloitti yläasteikäisenä
lakaisemalla hallin lattioita, ja nyt hän on ylennyt tuotannon työnjohtajaksi. Hän vastaa myös
pääosin laskutuksesta ja materiaalien hankinnasta, kertoo Heikki poikansa yrityksen sisäisestä
urakehityksestä.
Hän itse istuu pääosin koneen äärellä suunnittelemassa.
- Työn ohessa on tullut opeteltua 2D-autoCad-ohjelmisto, hän sanoo ja kertoo, että heidän etunsa on juuri siinä, että tietävät käytännössä mikä toimii valmistusvaiheessa parhaiten.
Insinööripiirustuksia sorvataan sitten käytäntöön soveltuvaksi omalla koneella.
Ojala on pyrkinyt luomaan itselleen säännöllisen työajan, joka tarkoittaa, että paja on lähtökohtaisesti kiinni viikonloppuisin.
- Joustavuus on kuitenkin meidän pienyrittäjien ehdoton valtti, joten kyllä sitä sitten tarvittaessa työpäivää ja -viikkoa pidennetään, Ojala
sanoo.

Yritys työllistää tällä hetkellä neljä henkilöä, eikä
kasvuaikeita juuri nyt ole. Jos homma kasvaa liian isoksi, se ei ole Ojalan mukaan sitten enää
välttämättä yhtä kannattavaa.
- Meillä on nyt hyvin muuntautumiskykyinen kalusto, joten jos työt hiljenee voimme
miettiä omiakin tuotteita.

Sekä isä että poika ovat tyytyväisiä saatuun investointitukeen, kun hallia on laajennettu ja uusimpana toteutettuun konehankintaan.
- EU-tuilla on yleisesti ottaen ollut meille suuri merkitys. Tuki on tullut tarpeeseen ja
helpottanut paljon. Paperitöihinkin saa ammattilaisilta hyvän avun. Ei kaikkia voi osata, eikä
tarvitsekaan osata itse, Heikki Ojala painottaa.

Paikallisen osaamisen taidonnäyte

Yritystoiminnan tuet
- 	Aloittava tai alle kymmenen henkilöä
työllistävä mikroyritys
- 	Maatila, joka harjoittaa tai ryhtyy
harjoittamaan maatalouden ohella
muuta yritystoimintaa
- 	Investointitukea voidaan myöntää koneiden
ja laitteiden hankintaan, toimitilojen
rakentamiseen tai hankintaan
(enintään 20-35 %)

- 	Kehittämistukea voidaan myöntää
asiantuntijapalvelun hankintaan
(enintään 50 %), toiminta-edellytysten
selvittämiseen (enintään 90 %),
yritysryhmän kehittämishankkeeseen
(enintään 75 %)
- 	Käynnistystukea voidaan myöntää 		
ensimmäisten työntekijöiden
palkkaamiseen (50 %)
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- 	Tukea on haettava ennen hankkeen
aloittamista
- 	Ohjelmakauden mukaisia yritystukipäätöksiä tehdään vuoden 2013 loppuun
saakka, toimenpiteet tulee toteuttaa
31.12.2014 mennessä

Koulutus- ja kokouspalveluja tarjoava Siipipyörä
nousee ylväänä Vimpelin Lakeaharjulla.
- Olemme omistaneet mieheni kanssa tontin jo 10 vuotta ja jokakesäinen harrastuksemme oli lähinnä potkia tontilla kiviä ja miettiä,
mitä kaikkea näissä upeissa maisemissa pystyisi
tekemään, naurahtaa Tiina Koivuniemi, joka
25 vuoden poissaolon jälkeen muutti takaisin
kotikuntaansa.
- Päätimme sitten mieheni kanssa yhdistää
kaiken osaamisemme, ja siitä syntyi Koulutus
Oy Siipipyörä. Ensisijaisesti tarjoamme koulutuspalveluja, joissa keskitytään muun muassa
työhyvinvointiin ja työyhteisön kehittämiseen.
Kohderyhmänä on jokaikinen ryhmä, joka on
kohtuullisen matkan päässä Vimpelistä.
- Meillä on tässä mahtava luonto lähellä, joten voiko tätä parempaa paikkaa ollakaan. Tuossa terassilla, kun istuu, niin kyllä stressit alkaa
helpottamaan, Koivuniemi kuvailee.
Huikeat näkymät läpi lakeuden
Viime kesänä Lakeaharjun huipulle nousi Siipi
pyörän toimesta viihtyisä ja tilava koulutus-,
kokous- ja juhlapaikka, jonka rakentamiseen

myönnettiin investointitukea. Yrityksen toimitilan suunnittelu aloitettiin ensin ruutupaperilla.
Hyvän suunnittelutyön jälkeen yrittäjät lähtivät
neuvottelemaan rahoituksesta. Rakennusprojekti käynnistyi pari vuotta sitten.
Koivuniemen mukaan rakennus on tehty ja
suunniteltu nyt niin, että se muuntuu moneksi.
- Iso sali voidaan sisustaa mielekkäästi 70-120
henkilön tarpeisiin, jonka lisäksi kesäisin sopii
50 henkilöä. Pikkukamarimme toimii mukavana seurustelutilana ja pienryhmän kokouspaikkana. Meillä on myös saunomismahdollisuus ja
erityisen tyytyväinen olen siihen, että keittiöstä
pääsee joka paikkaan, Koivuniemi sanoo.
Hänen mukaansa rakentamisessa oli johtoajatuksena, että kaikki hankitaan mahdollisimman
läheltä. Paikallisen osaamisen hyödyntäminen
oli yrittäjäpariskunnalle tärkeää. Positiivista oli
myös se, että omalta alueelta löytyi toimijoita,
joista valita ja kilpailutuskin onnistui vähintään
kolmen eri toimijan kesken.
- Seinät, ikkunat, terassin kaiteet – kaikki
on hankittu 25 kilometrin säteeltä. Tekijät ovat
löytyneet Vimpelistä ja Alajärveltä, Koivuniemi
iloitsee.
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Varauskalenteri
täyttynyt mukavasti
Puolen vuoden kävijäsaldo on noin 2500, kun
yhden tapahtuman kävijäkeskiarvo on ollut 80.
Siipipyörän varauskalenteri onkin täyttynyt mukavasti.
- Hyödynsimme viime kesänä Vimpelin
Vedon pesäpallo-otteluita, joiden yhteydessä
mainostettiin uutta juhlapaikkaamme. Lisäksi
meillä pyöri paikallisessa Järviradiossa oma kampanja ja julkaisimme muutaman lehti-ilmoituksen, Koivuniemi luettelee.
Siipipyörä ei aio jäädä pyörimään paikallaan,
vaan mietintään on jo otettu majoitustilojen
rakentaminen.
- Meillä on tässä viereisellä tontilla kunnalta vuokrattua maata, jolle on myönnetty 800
neliömetriä rakennusoikeutta. Majoitustiloille
olisi jo nyt kysyntää, joka todennäköisesti kasvaa
tulevaisuudessa, Koivuniemi sanoo.
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Yhdessä

tekemisen meininki

Kauhajoella Sotkan vapaa-ajankeskusta on kehitetty erittäin suunnitelmallisesti viimeiset kuusi
vuotta, kun Teuvan Parran kanssa tehtyä yhteistä
Masterplania alettiin käytännössä toteuttamaan.
- Itse alue on tosin lähtenyt kehittymään jo 70-luvun lopulta, kun laskettelurinne avattiin. 80-luvun
alussa alueelle avattiin moottoriurheilukeskus ja
90-luvulle tultaessa alueella oli myös kansainväliset mittasuhteet täyttävä ampumahiihtostadion,
muistelevat alueen kehittämisessä mukana olevat
moottoriurheilun yhdistysaktiivit Päivi LahtiKuusisto, Timo Kujanpää, Mauri Kuusisto ja
Ari Korpela.
Tänä päivänä alue käsittää ainakin sadan hehtaarin kokonaisuuden, jossa yhteistyöllä on saatu
aikaan merkittävä kokonaisuus. Kauhajoen kaupunki ylläpitää ja kehittää aluetta olemassa olevien
resurssiensa puitteissa. Kaupungin viimeisin mittavampi investointi oli hiihtolatujen alikulkusillan
rakentaminen.
Alueen kehittyminen nykyisiin mittasuhteisiin
on kuitenkin vaatinut reipasta ja aktiivista yhdistystoimintaa, ja suuren määrän talkootunteja.
- Ensimmäiseksi kaikki toimijat listasivat omat
tarpeensa ja kehittämistoiveensa, josta muodostui
kokonaissuunnitelma. Ulkopuolinen taho hahmotteli kehittämistoiveista tekstin ja kartan, LahtiKuusisto kertoo.
Kaikki ovat ehdottomasti yhtä mieltä siitä, että
kehittäminen lähti hyvin käyntiin, kun tukena oli
suunnitelma, jonka pohjalta oli hyvä edetä.
Tavoitteena järjestää MM-kisat
- Ensimmäinen toimenpiteemme oli karting-radan
pinnoitteen uusiminen, mikä oli välttämätöntä
kansallisten kisavaatimusten takia. Kokonaiskustannukset olivat noin 40 000 euroa, Korpela sanoo.
Moottorikerhon suunnitelmissa oli puolestaan
rakentaa maan ainut moottoripyörien maarata sekä
motocrossrata kuuden hehtaarin alueelle.
- Tavoitteenamme on maarata- ja motocrosskilpailujen järjestäminen aina MM-kisatasolla saakka.
Investoinnin kustannukset kohosivat 260 000 euroon, ja nyt meillä on parhaillaan MM-kisajärjestäjän hakuprosessi vireillä, Kuusisto sanoo.

Moottoriurheilualueen kehittäminen jatkuukin selvin sävelin.
- Seuraavana listalla ovat rallicross- ja jokkisradan kunnostaminen, kun radan rataprofiilia täytyy
muuttaa, Korpela kertoo.
Suunnitteilla on myös turvallisuuteen liittyvä
kehittäminen.
- Speedwayn kansainvälisen tason kisoilta vaadi
taan ilmatäytteiset suoja-aidat, jotka meiltä vielä
puuttuvat, Lahti-Kuusisto toteaa.
Ympärivuotista
monipuolista toimintaa
Liikunta- ja urheilupaikkojen lisäksi Sotkan alueelta löytyy paljon myös muunlaista toimintaa, joita
on kehitetty suunnitelmallisesti.
Kuten Kesäteatteri Sotkanpesän katsomon
uudistaminen rakentamalla katos ja selkänojalliset
istuimet. Samalla katsomoon saatiin liikuntarajoitteisillekin hyvät tilat.
Alueella toimii myös aktiivinen ja poikkeukselli
sen suuri metsästysseuraväki, joka nimesi kehittämistarpeikseen www-sivujen ja atk-järjestelmiensä
kehittämisen.
- Metsästysseuroilla on yhteensä 1500 jäsentä,
joten atk-pohjainen jäsenrekisteri on meille erittäin
tarpeellinen. Seurallamme on myös 300 neliön kokoinen Erähovi-hirsilinna, jota vuokrataan erilaisiin
juhlatilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, sinne halusimme nykyaikaiset av-välineet, kertovat Pauli Kiviluoma ja Jyri Rinne Kauhajoen Metsästysseurasta.
- On varsin hienoa, että alueella on ympärivuotinen käyttö. Ehdottomasi tuo synergiaa, kun tähän
on keskittynyt monenlaista toimintaa. Ja kyllä kalenteria ja alueen käyttöä suunnitellaan vuositasolla
yhteistyössä kaikkien toimijoiden kesken, yhdistysten edustajat kiittelevät.
Kaikkien yhteinen toive on, että alueen kunnallistekniikka paranisi, kun käyttökin on yhä monipuolisempaa.
- Kaupungin talous tietenkin huomioiden, ja
se on ainakin varmaa, että talkootyön osuus kasvaa koko ajan, painottaa koko yhteistyöporukka ja
miettii löytyykö nuoremmasta polvesta vielä virtaa
samalla tavalla.
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UUTISJYVÄT

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseutulehti

www.uhoo.fi

Paree kylä haluaa
uudistaa toimintaansa
Etelä-Pohjanmaan LEADER-ryhmät käyttävät
resurssejaan kylien monipuoliseen kehittämiseen. LEADER-ryhmät ovatkin nousseet viime
vuosina kylien yhdeksi tärkeimmäksi yhteistyökumppaniksi maakunnassa. Yhteisessä Etelä-Pohjanmaan paikallisyhteisöjen juuri julkaistussa kehittämisstrategiassa painotetaan kyläyhdistysten
omaa toimintaa ja kylillä puuhaavia aktiivisia ihmisiä. Parhaimmillaan hyvinvoivaa kylää voidaan
pitää kunnan mainoskasvona.
- ”Paree kylä” -strategiassa painotetaan kylätoiminnan uudistamista, lähidemokratian ja kylien palvelutuotannon kehittämistä sekä talou
dellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden
ja turvallisuuden parantamista, kertoo kehittämissuunnittelija Eeva Arpala, joka on vastannut strategia-aineiston kokoamisesta ja kirjoittamisesta. Itse työ on kaikkien eteläpohjalaisten
LEADER-ryhmien yhteinen tahdonilmaus.
- Strategiatyöhön osallistuivat aktiivisesti
myös kylätoimijat, joille teimme kyselyn. Nämä

tulokset ovat vahvasti vaikuttaneet strategian sisältöön, Arpala jatkaa.
Hän painottaakin, että ihmiset itse tekevät
kylän, niin positiivisessa kuin negatiivisessakin
mielessä kylän kehittymisen kannalta.
- Kylän kehittyminen on kiinni siellä elävistä
ja toimivista ihmisistä.
Lähiyhteisön ja kylien kehittäminen täytyy
kuitenkin olla kytköksissä muuhun paikalliseen
ja alueelliseen kehittämiseen ollakseen tarpeeksi
vaikuttavaa.
Taustaa strategiatyölle onkin on haettu Eurooppa 2020 -strategiasta, jossa painotetaan
innovaatioiden, ympäristön ja energian merkitystä. Tukea on haettu myös alueellisesta EteläPohjanmaan maaseudun kehittämisstrategiasta,
jossa painopisteinä ovat ruokaprovinssin kehittäminen, metsävarojen monipuolinen hyödyntäminen, yrittäjyyden edistäminen maaseudulla
ja alueellisen vetovoiman kasvattaminen.
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- Uskon, että yhteiskunnassamme paikallisuuden merkitys tulee korostumaan entisestään
tulevaisuudessa. Suomi on kaupunkikeskusten
maa, mutta Suomi on myös maaseudun maa,
painottaa Etelä-Pohjanmaan pohjoisosan kehittämisestä vastaavan Aisapari ry:n hallituksen
puheenjohtaja Teppo Ylitalo.
- Uusi aika voi luoda uusia mahdollisuuksia.
Kolmannen sektorin palvelutuotanto on tässä
hyvä esimerkki, sillä julkiset tahot eivät todennäköisesti pysty millään pitämään yllä nykyistä
palvelutuotantoa. Tämä avaa aktiivisille kylille
hyvän mahdollisuuden, hän jatkaa.
Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri
ry:n alueella toimintansa tänä vuonna aloitti kodinhoitopalveluja tarjoava Ylistaron kotiapu, Krannin
flikat Hanna Kivikoski-Kuivinen ja Satu Kiikeri.
- Tarvetta tuntuu kyllä olevan, ja suurta kiinnostusta on jo löytynyt, vaikka emme ole virallisesti ehtineet aloittaa edes markkinointiamme,
Kivikoski-Kuivinen iloitsee.

Yhteisöllisyys
merkittävä voiMAVara
Ylitalon mukaan palvelutuotannon mallintaminen esimerkiksi päivähoito- ja vanhuspalvelujen
osalta voisi olla hyvinkin merkittävää ja uutta
luovaa.
- Yhteisöllisyys ja sen merkitys on erityisen
oleellinen kylien voimavara, joka voi vastata
puolestaan yhteiskunnalliseen haasteeseen esimerkiksi syrjäytymisen osalta, painottaa Ylitalo.
- Onhan tämä jotenkin nurinkurista, että
vaikka yhteiskunta hoivaa ja huoltaa ihmisiä entistä paremmin, silti tilastot kertovat, että olemme yhä yksinäisempiä ja syrjäytyneempiä, hän
jatkaa.
Kylät pursuavat erilaista osaamista, ja kyläyhteisöillä voi olla hyvinkin erilaisia identiteettejä.
Ylitalo kokeekin, että näiden vahvistaminen ja
tukeminen tapahtuukin parhaiten antamalla
kylille erilaisia välineitä ja työkaluja kehittää
itse omaa toimintaansa. Eteläpohjalainen kateus

positiivisessa mielessä pitää sijansa tässä kohtaa
varsin mahtavana voimavarana.
- Aika hyvä esimerkki on tuo aikanaan kasvanut niin sanottu Ylihärmän teollisuusihme,
kun vieri viereen kasvoi toinen toistaan merkittävämpi yritys. Aina saa kadehtia, ja keksiä paremmin, naurahtaa Ylitalo.
- On tärkeää, että myös tulevaisuudessa kylissä
on mahdollisuus tehdä töitä ja kehittää osaamista.
Teppo Ylitalon mukaan tärkeä viesti kylille onkin se, että paljon voidaan tehdä itse ja itse voidaan vaikuttaa.
- Meidän taholta tavoitteena on, että annetaan mahdollisuus vaikuttaa myös laajemmin ja
lisätä sitä tunnetta että vaikuttamisella on myös
merkitys, Ylitalo sanoo.
KAIKKI TERVETULLEITA
Puuhakas Alavuden Sydänmaa palkittiin viime
vuonna vuoden eteläpohjalaisena kylänä. Heiltä
löytyykin vinkkejä myös muille kylätoimijoille.
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- Jottei kylätoiminta kuivuisi vain puuhasteluksi
pienten piirien kesken, me Sydänmaalla olemme
suuntautuneet korostetun voimakkaasti ulospäin, luonnehtii Alavuden Sydänmaan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Niina Laitio.
- Kun esimerkiksi järjestämme jotain tapahtumaamme, sinne ovat kaikki tervetulleita kylän
ja kylien rajoista välittämättä. Lisäksi hyödynnämme viestinnässä ja markkinoinnissa nykytekniikkaa, ja olemmekin aktiivisia muun muassa Facebookissa, Laitio kertoo.

Tarjoamme mielellämme lisätietoja.
Ota rohkeasti yhteyttä!
Maaseutuohjelma
kokonaisuus
Ritva Rinta-Pukka
maaseutuyksikön päällikkö
0295 027 619
Yritystuet
Kari Rintala
yritysyksikön päällikkö
0295 027 615
Reijo Kivimäki
asiantuntija, yritysrahoitus
0295 027 570
Juha Koski
asiantuntija, yritysrahoitus
0295 027 574
Jarmo Kallio
asiantuntija, yritysrahoitus,
kylien kehittäminen ja matkailu
0295 027 563

Maa- ja metsätalouden
hankkeet
Hanna Mäkimantila
kehittämisasiantuntija
0295 027 701
Tapio Sivula
kehittämisasiantuntija
0295 027 707
Esa Isosaari
tarkastaja
0295 027 813
LEADER-Toimintaryhmät
Minna Nikkari
kehittämisasiantuntija
0295 027 702

Sähköpostit ovat muodossa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Maksatukset
ja tarkastukset
Pirjo Muilu
maksatuspäällikkö
0295 027 675
Maatalouden
ympäristötuet
Harri Väisänen
ympäristöpäällikkö
0295 027 639
Pekka Länsivierto
asiantuntija, ympäristötuet
0295 027 590
VILJELIjÄTUET
Veikko Tuominen
ylitarkastaja
0295 027 627

Maatalouden
investoinnit,
sukupolvenvaihdokset
ja rakentamisasiat
Laila Luoma
rahoituspäällikkö
0295 027 587
Heikki Mäntykoski
asiantuntija, maatalouden rahoitus
0295 027 596
Tapani Kaipio
rakennusinsinööri
0295 027 561
Aulis Kuusela
ylitarkastaja
0295 027 578

