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ELINA II -hanke 

 Kohderyhmä: Maatilayritykset Pirkanmaan, Hämeen, Kaakkois-
Suomen ja Uudenmaan alueella 

  

 Rahoittajat: Pirkanmaan, Hämeen, Kaakkois-Suomen ja 
Uudenmaan ELY-keskukset 

  

 Toteuttaja: ProAgria Etelä-Suomi 
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ELINA II -hanke 

 Tavoite: Johtamisosaamisen lisääminen ja 
ympäristövaikutusten hallinta   maan kasvukunto  

  

 Toimenpide: Koulutushanke 
  

 Toteutusaika: 1.11.2018 - 31.12.2021 
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 TOTEUTUSTAVAT 

  

• Teemapäivät 

• Pellonpiennartapahtumat 

• Opintomatkat 

• Pienryhmät 

• Facebook -ryhmät 

• Webinaarit 

• Facebook ja YouTube –videot 
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 Maan kasvukunto aiheisia tapahtumia 
pidetty: 

• Kasvukunto treffit  

• Nerokas ja ilmastoviisas nurmi 

• Boostia kasvinviljelyyn – elinvoimaa juurille 

• Toimiva tuottava peltomaa 

• Asiaa viljelysmaan huollosta ja salaojitusnäytös 

• Ravinnekuidun levitys ja nurmen lopetus 

• Maaperäpäivä 
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 Maan kasvukunto –pienryhmissä 
käsiteltyjä aiheita: 

•Maan kasvukunnon perusteet 

•Orgaanisen aineksen lisääminen ja ylläpito 

•Multavuuden merkitys maan viljeltävyyteen 

•Maan kasvukunnon tarkastelu ilmakuvien ja NDVI-
karttojen avulla 

•Maan aistinvarainen arviointi, MARA 

•Kerääjä- ja aluskasvien hyödyntäminen 

•Perus- ja paikalliskuivatus 

•Maan tiivistymisriskin hallinta, rengaspaineet 

•Maan kasvukunnon parantaminen havaintolohkoilla 
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#onnistummeyhdessä 

Näkyminen ja  

tavoitettavuus:  

Facebook 



8 

ELINA II -hanke 

Facebook ryhmät: 

 

 Elinvoimainen kasvitila – 1329  

 

 Elinvoimainen maitotila - 567 

 
    (Facebook 10.11.2020) 

Syysilmoituksen jättöaikaa on vielä muutama päivä jäljellä! 
Mihin kasvipeitteisyysprosenttiin pääsit tänä vuonna? 
(julkaistu 27.10.2020) 



Elinvoimainen kasvitila, aktiivisuus 
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Elinvoimainen kasvitila, tavoitettavuus 
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 Ote ryhmäläisen facebook julkaisusta 
12.8.2020:  

 ”Uusia lohkoja tutkimassa ja 
kyntämässä.  

 Ei paljon eliötoimintaa ole kun 
lohkohistorian mukaan n. 10v sitten 
kynnetty nurmi on tuossa kunnossa 
viilua kääntäessä.  

 Miten läksisitte korjaamaan?” 
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 Facebook julkaisu 7.7.2020:  

 ”Löytyykö kerääjäkasveja 🧐  

 Tälle kauralle kylvetty valkoapila + 
Ital.raiheinä. Kylvö tehtiin, kun kauran 
oraat n 5 cm korkeita.  

 Jos kerääjäkasveja löytyy, laittakaapa 
kuvia 👇 
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 Yhteistyöhankkeita mm:  

  

• OSMO 

• Carbon Action 

• Luomussa vara parempi 

• Sääski 

• TyVi 

• Maaneuvo 
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 Elinvoimainen maatila ELINA II –hanke 

  

 Tulossa: 

 17.12.2020  

 Elinvoimainen kasvitila Talkshow osa 1. 
Multavuutta alus- ja kerääjäkasveilla 

  

 www.proagria.fi/elina 

 facebook.com/groups/elinvoimainenkasvitila/ 

 facebook.com/groups/elinvoimainenmaitotila/ 
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http://www.proagria.fi/elina
http://www.proagria.fi/elina


Kiitokset kuulijoille! 

 

 
  

 ProAgria Etelä-Suomi 

 ELINA II -hanke 

 terhi.makila@proagria.fi 
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