
ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton  

johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti 

ProAgria Etelä-Suomi:  

Lammas- ja vuohitiloille tarjottavat palvelut 

 

Lampaiden tuotosseuranta 

Kantakirjaus 

APR tuki 

Eläinvälitys 

 

Neuvonta: 

 Aloittavan tilan neuvonta 

 Ruokintasuunnittelu 

 Kuntoluokitus 

 Rakennearvostelu 

 Villa-arvostelu 

Lammastiimi:  

Kotieläinasiantuntijat:Kaie Ahlskog, Marja Jalo-Ryynänen; Merja Hietamäki 

 

 

ProAgria Etelä-Suomi 

Suffolk, Moisanderin tila 

Dorper, Takapajulan tila 
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Lammas- ja vuohiyrittämiseen liittyvät palvelut 

ProAgrian Neuvo2020- palvelut maatiloille – hyödyntää!  

UUSI! Kilpailukyky-Neuvo > jokaiselle jotakin 
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Talous- ja yritysneuvonnan palvelut lammastiloille 

 

 

Koskee tuotantoa, taloutta ja johtamista: 

- Viljelysuunnittelu 

- Tilipalvelu 

- Säilörehukartoitus 

- Yhtiöittäminen 

- SPV 

- Investointi 

Pystyt hyödyntämään paremmin kauttamme talous, investointi, pelto ja nurmi ja johtaminen sekä 

suoramarkkinointi, maisemakohteisiin liittyvät palvelumme. 

- Osana henkilökohtaista palveluamme tarjoamme myös mahdollisuuden pitää kanssamme tiiviitä 

etäpalavereita nettikokouksina. 

-  Näistä meillä on asiakkaidemme kanssa jo hyviä kokemuksia ja rytmitettynä henkilökohtaisten 

tapaamisten kanssa 

 

ProAgria Etelä-

Suomi 
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Lammas- ja vuohitiloille tarjottavat palvelut 

1. Servicepaket för fårgårdar  

 

2. Fårgårdsrådgivarens tjänster         

  kroppsformbedömning      

  ullbedömning       

        lammbedömning       

        dräktighet  

  Utfodringsplan  

   

Avelsplanering för får 

Stambokföring: inkluderar certificat  

Släktutdrag (utan djurförmedling)   

Djurförmedling 

Suomenlammas, Sjöbergin tila 

ProAgria Etelä-Suomi 
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TAVOITTE: parantaa lammas- ja vuohisektorin kestävyyttä ja lisätä myönteistä 

suhtautumista lammas- ja vuohituotantoon ja tuotteisiin. 

Aims 

• Improve the sustainability and innovative capacity of the sheep 

and goat sector in Europe 

• Create a sheep and goat industry that can withstand future 

challenges (climate change, variation in producer prices and feed 

costs) 

• Increase society acceptance, and place the sheep and goat 

products (meat and milk) in future human diets 

 

FINLAND participates to  

• Improve the Finnish sheep breeding programme  

• Antti Kause & Marja-Liisa Sevon-Aimonen, Luke 

• Kaie Ahlskog, ProAgria Keskusten Liitto 

• Assess ways to increase consumer awareness of sheep meat 

products   

• Terhi Latvala, Luke 
 

• EU Horizon 2020  

• March 2016 - March 2020 

• Total budget  €7 

million 

• 34 partners 

• Coordination: Greece 


