
 

 
 

 

Tervehdys, 

Tämä on vuoden 2016 ensimmäinen tiedotuskirjeemme luomuviljelijöille 

Tiedotamme ajankohtaisista asioista näin kirjeitse muutaman kerran vuodessa. Jos et 
jatkossa halua saada tiedotteita, ole hyvä ja ilmoita siitä alueesi luomuasiantuntijalle. 

 
Eläinmääräilmoitus helmikuussa luomutiloilla vuodelta 2015 
Luomukotieläintilojen osalta eläinmääräilmoitus koskee luomusiipikarjaa. Jos muilla 
luomueläinryhmillä on tuotantotaukoja, nämä ilmoitetaan eläinmääräilmoituksessa. Sika-, 
lammas- ja nautatilojen eläinmäärät otetaan luomukotieläintuen laskentaan suoraan 
eläinrekistereistä ja näitä ei tarvitse erikseen ilmoittaa. 

Ilmoituksella ilmoitetaan myös hevoset, ponit ja siipikarja luonnonhaittakorvauksen 
kotieläinkorotusta ja sika- ja siipikarjatalouden tukea varten sekä siipikarja ja siat eläinten 
hyvinvointikorvausta varten. Esimerkiksi jos tilasi hevosille ei ole haettu kansallista 
kotieläintukea, mutta haluat, että ne ovat kuitenkin luonnonhaittakorvauseläinten 
laskennassa, on ilmoitus hevosista tehtävä. 

Viljelijät voivat ilmoittaa tarvittavat vuoden 2015 eläinmäärät Vipu-palvelussa 2.–
15.2.2016. 
  
Eläinmääräilmoituksen voi tehdä myös paperilomakkeella. Lomakkeet ovat saatavissa 
helmikuussa 2016 suomi.fi-palvelusta. 
 Lomake 461: luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus, sika- ja siipikarjatalouden tuki 

ja luonnonmukaisen tuotannon korvaus 
 Lomake 179: eläinten hyvinvointikorvaus  
 

Luomutuotannossa sarvien poistaminen ja nupoutus luvanvaraiseksi 

Luomutuotannossa sarvien ja sarvenaiheiden poistaminen muuttuu luvanvaraiseksi 
1.2.2016 lähtien. Luonnonmukaisessa maataloudessa ei saa toteuttaa rutiinitoimenpiteenä 
sarvien poistamista eikä nupoutusta. 

Lupaa ehtii hakea tämän kevään aikana ja käytäntöä ohjeistetaan kuluvana vuonna. Lupa 
haetaan kirjallisesti Ely-keskuksesta lomakkeella 9b (lomake löytyy Eviran nettisivuilta 
http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/lomakkeet+ja+ohjeet/luomu/lupahakemukset/). 

http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/lomakkeet+ja+ohjeet/luomu/lupahakemukset/


 

 
 

Hakemukseen toimija ilmoittaa perustelut miksi sarvien tai sarvenaiheiden poisto on 
tarpeellista. Perusteena voivat olla mm. turvallisuussyyt tai tapauskohtaisesti toimenpiteen 
tavoitteena voi olla parantaa eläinten terveyttä, hyvinvointia tai hygieniaa. 

Luvanvaraisuuteen päädyttiin sen jälkeen, kun Euroopan komissio teki syksyllä 2014 
Suomessa luonnonmukaisen valvonnan tarkastuksen. Myönnetty lupa on voimassa 
toistaiseksi. 

Luomurehuille on tarvetta 

Viime kesän jäljiltä luomukotieläintiloilla on 
jonkin verran vajausta sekä karkearehusta että 
rehuviljasta ja valkuaisrehusta. Jos sinulla on 
varastossa vielä osoitteettomia luomurehuja, 
niin ilmoita niistä oman alueesi 
luomuasiantuntijalle. Rehueriä on mahdollista 
laittaa myös myyntiin Farmarin Pörssiin 
(www.farmarinpörssi.fi). 

Kiinnostaako luomusiementuotanto 

Siemenpakkaamot kaipaavat jatkuvasti lisää luomusiementuotannosta kiinnostuneita 
viljelijöitä. Tarvetta on sekä viljojen siementuotannolle että piensiemenpuolelle. Tuotannon 
edistämiseksi on käynnissä valtakunnallinen hanke, jolla pyritään helpottamaan 
luomusiementuottajaksi ryhtymistä. Hanketta pyörittää ProAgria ja se toimii koko 
valtakunnan alueella. Jos aihe kiinnostaa, lähde mukaan! Lisätietoja Itä-Suomen alueella 
hankkeesta antaa Juha-Antti Kotimäki, ProAgria Etelä-Savo tai netistä 
https://www.proagria.fi/hankkeet/tuottavaa-luomua-5593  

Lammastalous uudessa nosteessa 

Lampaanlihan kysyntä on kasvussa ja lammastalous tuotantosuuntana kiinnostaa taas 
aiempaa enemmän eri puolilla Suomea. ProAgrialla on alueellamme käynnistymässä 
lammashanke, jonka tavoitteena on lisätä ja tehostaa lammastaloutta sekä löytää 
ratkaisumalleja erilaisiin haasteisiin. Lisätietoja tulee lähiaikoina. 

Neuvo 2020  

Muistathan, että tuotannon kehittämiseen ja 
tuotantosuunnan vaihtamiseen liittyvissä kysymyksissä on 
usein mahdollista hyödyntää edullista Neuvo 2020-
neuvontaa. Neuvon pienryhmätoiminnalla voidaan edistää 
myös vaikka tilojen välistä sopimustuotantoa ja 
rehuyhteistyötä. Ota yhteyttä! 

http://www.farmarinp�rssi.fi/
http://www.proagria.fi/neuvo2020


 

 
 

Alkutalven tapahtumia ja koulutusta  

Luonnonmukaisen tuotannon peruskurssit Pohjois-Savossa: 
Luonnonmukaisen tuotannon peruskurssi, Sakky Muuruvesi 9.-11.2.+23.-24.2.2016 
Luonnonmukaisen kotieläintuotannon peruskurssi, Pielavesi 18.-19.2.2016 
Luonnonmukaisen kotieläintuotannon peruskurssi, Sakky Muuruvesi 22.-23.2.2016 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset netissä: https://pohjois-savo.proagria.fi/tapahtumat  

Luonnonmukaisen tuotannon peruskurssit Pohjois-Karjalassa: 
Kitee, Kiteen kaupungintalo 9.2,11.2,16.2,18.2,23.2.2016 
Nurmes, Hyvärilä 10.2,12.2,17.2,19.2,24.2.2016 
Joensuu, Karjalaisen auditorio, 29.3,31.3,5.4,7.4,12.4.2016 
Joensuu luomukotieläinpäivät, Karjalaisen auditorio 2-3.3.2016 
Ilmoittautumiset netissä https://pohjois-karjala.proagria.fi/tapahtumat tai kurssipuhelin: 
040 301 2401. 
 
Luonnonmukaisen tuotannon peruskurssit Etelä-Savossa: 
Luomuperuskurssin kotieläinpäivät 18 -19.2. klo 9 -15.30 Mikonkatu 5. Mikkeli. 
https://etela-savo.proagria.fi/tapahtumat 
 
Muita tapahtumia alueellamme: 
 Luomuvalvontapäivä 17.3 klo 10 - 15 Mikkelin Yliopistokeskuksessa www.luomuinstituutti.fi  
 Luomuseminaari Muuruvedellä 4.2.2016, ohjelma ja ilmoittautumisohjeet Savo-Karjalan 

luomuyhdistyksen kotisivuilla: http://savokarjalanluomu.fi/tapahtumat/ 

 Eurot laariin – maan kasvukunnon ja vesitalouden parantaminen -seminaari, Savonia-
ammattikorkeakoulu Iisalmi 12.2.2016, ilmoittautuminen: laari.info 

 

Asiantuntijat käytössäsi: 

ProAgria Etelä-Savo: 

 Juha-Antti Kotimäki, p. 050 301 1752, luomukasvintuotannon erityisasiantuntija, 
peltokasvit, maan rakenne, Neuvo 2020 (K), (läntinen E-Savo) 

 Aila Asikainen, p. 040 867 5575, luomuasiantuntija, peltokasvit, eläinten siirtymisen 
suunnittelu, Neuvo 2020 (E, K) 

 Sari Heltelä, p. 040 593 7528, lammastuotannon erityisasiantuntija, lammastuotanto, 
Neuvo 2020 (Lammas) 

 Mikko Penttinen, p. 0400 256 590, talous- ja yritysasiantuntija, talous 

 Timo Piispa, p. 040 702 4813, kasvintuotannon ja talouden asiantuntija, Neuvo 2020 (K) 

 Niina Saastamoinen, p. 040 735 9912, maidontuotannon asiantuntija, ruokinnan 
suunnittelu, Neuvo 2020 (E) 

 Tero Tolvanen, p. 040 516 5857, luomuasiantuntija, peltokasvit, herne, marjanviljely, 
Neuvo 2020 (K), (itäinen E-Savo) 

http://www.luomuinstituutti.fi/
http://savokarjalanluomu.fi/tapahtumat/


 

 
 

 
ProAgria Pohjois-Savo: 

 Pirkko Tuominen, p. 0400 124 976, luomun erityisasiantuntija, luomunaudat, ruokinta, 
nurmipaketit, Neuvo 2020 (E, K) 

 Heikki Inkeroinen, p. 0400 375 584, perunantuotannon asiantuntija,  Neuvo 2020 (K) 

 Heidi Kumpula, p. 043 825 4987, kasvintuotannon asiantuntija, peltokasvit, (Ylä-Savo) 

 Arja Mustonen, p. 0400 203 755, Nurmiviljelyn erityisasiantuntija, Neuvo 2020 (K) 

 Sanna Penttinen, p. 043 825 1210, kasvintuotannon ja talouden asiantuntija,  
peltokasvit (Kuopion seutu) 

 Liisa Pietikäinen, p. 0400 375 583, puutarha-asiantuntija, puutarhakasvit 

 Jaana Piippo, p. 043 825 2682, naudanlihantuotannon asiantuntija 

 Essi Tahvola, p. 040 707 1479 kasvintuotannon ja talouden asiantuntija (Kuopion seutu) 

 Kirsi Tuovinen, p. 0400 867 400 kasvintuotannon ja talouden asiantuntija, Neuvo2020 (K) 
(Ylä-Savo) 

 Panu Zitting, p. 0400 577 253, talouden ja kasvintuotannon asiantuntija, peltokasvit 
(Pielaveden seutu), Neuvo 2020 (K) 

 

ProAgria Pohjois-Karjala: 

 Ulla Turunen, p. 040 301 2453, luomuasiantuntija, kotieläintuotanto, eläinten  
siirtymävaihesuunnittelu, peltokasvit, Neuvo 2020 (E, K)  

 Pasi Hartikainen, p. 040 301 2404, luomuasiantuntija, kasvintuotanto, peltokasvit, 
siementuotanto, rypsi, talous, Neuvo 2020 (K) 

 Elina Keski-Soini, p. 040 301 2461, kasvintuotannon asiantuntija 

 Esa Lappalainen, p. 040 301 2419, maidontuotannon asiantuntija, maito- ja lihatilojen 
ruokinnan suunnittelu 

 Kaisa Matilainen, p. 040 301 2423, huippuosaaja, kasvintuotanto, peltokasvit, Neuvo 
2020 (K) 

 Eija Meriläinen-Ruokolainen, p. 040 301 2425, maidontuotannon ja kasvintuotannon 
asiantuntija, maitotilojen ruokinnan suunnittelu, siirtymävaihesuunnittelu, peltokasvit, 
Neuvo 2020 (E, K) 

 Heidi Nevalainen, p. 040 301 2428, kasvintuotannon asiantuntija, peltokasvit, Neuvo 
2020 (E, K) 

 Marja Pulkkinen, p. 040 301 2438, bioenergian asiantuntija, kasvintuotanto, Neuvo 2020 
(K) 

 Tero Tolvanen, p. 040 301 2457, luomuasiantuntija, rikkakasvien hallinta, muokkaus, 
marjanviljely, herne, peltokasvit, Neuvo 2020 (K) 

 Päivi Turunen, p. 040 301 2452, puutarhatuotannon asiantuntija, puutarhakasvit, Neuvo 
2020 (K) 

 Mari Vauhkonen, p. 040 301 2466, maidontuotannon asiantuntija, tuotosseurannan 
erityisasiantuntija, maitotilojen ruokinnan suunnittelu, Neuvo 2020 (E) 
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