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sEinäjoEn FArmArissA 
Asiaa ja elämyksiä

• Soile Yli-Mäyry ja Simo Ralli kotimaisen ruoan asialla
• Mitä yhteistä on vasikoilla ja Mustanaamiolla?
•  Näe maailman suurin ja pienin hevonen
• Villiinny villasiasta ja ota sikamagee kuva!
•  Käynnistyykö Suomen vanhin traktori?
• Farmarin tilakohteet kutsuvat kävijää
• Mukana myös Jussi Pöyröö ja MaaJussi!
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Pääkirjoitus

tervetuloa Farmariin!

mekin olemme mukana

oHjelmat

lYPsYkarja

Hevoset 

vuoHet, lamPaat, kanat 

liHanaudat ja siat

konekenttä

enerGiaratkaisut

ProaGria-asiantuntijaPalvelut

tilakoHteet

ideoita ja tekemistä

YHteistYÖkumPPanit kertovat

Historiaa

ajankoHtaista

näYtteilleasettajaluettelo

muistoja

IhmIsten ja eläInten juhla

s einäjoen Farmarista on tulossa jälleen kerran kunnon maatalous -

näyttely, joka tarjoaa nähtävää kaikelle kansalle.

– Oikeastaan Farmari sisältää kaiken ”inhimillisen”, näyttelyn johtaja antti  
siljamäki sanoo.

– Näytteilleasettajia on ennätysmäärä ja osastot ovat suurempia kuin vuoden 2006 
Seinäjoen Farmarissa. 

Maatalousnäyttelyssä suomalaiselle ruualle saadaan kasvot. Farmarissa on esillä koko 
elintarvikeketju, josta kaikki sen osapuolet ja tekijät voivat olla ylpeitä.

– Tuotamme elintarvikkeita vastuullisesti ja jäljitettävästi. Farmarissa tuomme esille 
näitä suomalaisen elintarviketuotannon vahvuuksia kaikille, joilla on tapana syödä.

uusinta uutta ja politiikkaa

Uutta tekniikkaa, tuotantomenetelmiä, tietoa ja taitoa on Farmarissa runsaasti esillä. 
Uusina kokonaisuuksina näyttelyssä on mm. kotieläinteknologia ja erikoiskasviosasto. 

– Seinäjoen Farmaria voi kutsua konenäyttelyksi isolla K:lla, sillä esillä on kaikki päätrak-
tori– ja puimurimerkit. Eri tuotantosuuntien koneet ovat myös kattavasti esillä, lupaa 
näyttelypäällikkö Henri Honkala.

Seinäjoen Farmari osuu jälleen myös EU-maatalouspolitiikan taitekohtaan. Avajais-
päivänä järjestetäänkin viljelijöiden keskustelutilaisuus, jossa on mukana Suomen ja EU-
tason päättäjiä. 

Farmarin vetonaula ovat kotieläimet. Entistä harvemmalla aikuisella, nuorella ja 
lapsella on mahdollisuus jokapäiväisessä elämässään niitä nähdä.

– Farmarissa se onnistuu erinomaisesti, koska maatalousnäyttelyssä  kotieläinten kirjo 
ja määrä on todella iso. Farmarissa on myös ilo nähdä taitavia, innokkaita esittelijöitä. 

suomen vanhin traktori ja paljon muuta

Eläinten lisäksi Farmarissa koko perhe saa muitakin unohtumattomia elämyksiä. 
– Farmarissa voi kuulla Suomen vanhimman, 100-vuotiaan traktorin käyntiinhöräh-

dyksen, voi osallistua ompeluseuroihin käsityöosastolla, voi kuulla bändiä traktorin säes-
tyksellä, voi nähdä SM-halonhakkuuta ja voi myös ostaa pientä ja isompaa — tarviketta, 
ruokaa ja tavaraa. 

Kaiken kruununa Seinäjoen keskustaan sijoittuva näyttelyalue on Suomen hienoimpia. 
Farmari on iloinen ihmisten ja eläinten juhla. 
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Ssisällysluettelo

lehden julkaisija
proagria etelä -pohjanmaa

Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki
p. 06 416 3111
fax 06 416 3448
www.proagria.fi/ep
www.farmari.net

päätoimittaja

Antti Siljamäki, toimitusjohtaja
p. 06 416 3401, 0400 365 997
antti.siljamaki@proagria.fi

Tämä Farmari-lehti on proAgria 
Etelä-pohjanmaan itua- 
jäsenasiakaslehden erikoisnumero, 
joka jaetaan kotitalouksiin noin 
150 km säteellä Seinäjoesta.
Farmari on proAgria Etelä- 
pohjanmaan 150-vuotisjuhlanäyt-
tely. Syksyllä ilmestyy järjestön  
historia Askeleen edellä 150 vuotta, 
ja 5.11. aukeaa samanniminen 
historiallinen näyttely Etelä-pohjan-
maan maakuntamuseon  
Kivinavetassa.

toimitussihteeri

Kaisa Viitala, vs. tiedottaja  
p. 040 680 3418 
kaisa.viitala@proagria.fi

ilmoitusmyyjä

Seppo Laitila p.0400 954 747
mainosseppo@netikka.fi

toimitus

iiris rinta-Karjanmaa
Markku Leiwo

taitto ja graFiikka

johanna Siltanen
Mediaporras Oy
www.mediaporras.fi
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NHK-Keskuksen työnäytöstapahtuma

NHK-Keskuksen kesän päätyönäytös pidetään Farmari- näyttelyn yhteydessä Seinäjoella 3.-6.7.2013. HeinäHulinat 2013 - työnäytök-
sessä esittelemme laajan valikoiman Kuhn-, Lely- ja Strautmann- heinätyökoneita. Näytökset ovat päivittäin klo 10.00 -12.00. Tapahtu-
massa on paikalla tehtaiden edustajat sekä NHK-Keskuksen asiantuntijat. Tule näkemään uutuuskoneemme töissä ja kuulemaan miten 
saavutat kustannussäästöjä oikealla konevalinnalla! Tervetuloa kokemaan HeinäHulinat 2013.

AJO-OHJEET:

Seinäjoki

Vaasa

Lapua

Kurikka

18

19

67

Tarkemmat tiedot työnäytöskoneista www.nhk.fi

HeinäHulinat 2013

KUHN
FC 353 GC - niittomurskain, GMD 8730 - perhosniittokone, 
GMD 3510 - niittokone, GF 8702 - pöyhin, GA 8521 - karhotin, 
GA 15031 - karhotin, VBP 2160 3D - yhdistelmäpaalain, 
I-Bio - yhdistelmäpaalain,

LELY
Splendimo PC 370 S - niittomurskain, Splendimo 900 MC - perhosniittomurskain, 
Hibiscus 915 CD - karhotin, Lotus 675 - pöyhin, Storm 130 R - tarkkuussilppuri, 
Welger 245 Profi - pyöröpaalain, Welger 445 Tornado - yhdistelmäpaalain

STRAUTMANN
Giga-Trailer - rehunkuljetusvaunu, TeraVitesse CFS 4601- noukinvaunu

LISÄKSI ESILLÄ
STRAUTMANN VS 2004 - tarkkuuslevitin, STRAUTMANN MegaVitesse CFS 3001 -  
noukinvaunu, KUHN Deltis 1200 - kasvinsuojeluruisku, KUHN VariMaster 123 - 
paluuaurat, KUHN FC 883 - perhosniittomurskain, LELY Splendimo 550P - 
niittokone, LELY Rotonde 510 CD - karhotin, LELY Welger RP830 - kanttipaalain

TYÖNÄYTÖSKONEET AJOSSA PÄIVITTÄIN:

TYÖNÄYTÖKSET PÄIVITTÄIN KLO: 10 - 12
Omalla autolla pääset suoraan työnäytöspellolle. Parkkipaikka 3,5 ha 
työnäytöspellolla. Ajo parkkipaikalle Heikkiläntien kautta.

Mikäli haluat vierailla myös näyttelyssä, olemme järjestäneet Farmari-
näyttelyn raviradan etäparkista maksuttoman bussikuljetuksen työnäy-
tösalueelle joka päivä klo: 8.30 - 10.00 (non-stop). Työnäytösbussit ovat 
merkitty ”HeinäHulinat 2013”-tunnuksella.
 
Työnäytöksen loputtua n. klo: 12.00 bussikuljetus Farmari- näyttelyn pää-
portille. Takaisin raviradan etäparkkiin pääset Farmari- bussilla.
Tule, näe ja koe HeinäHulinat 2013!

Farmari-näyttelyosastomme löydät kotieläinteknologia-alueelta. 
Osastollamme esillä mm. Lely Astronaut A4 - lypsyrobotti oheislaitteineen.

Työnäytökset Seinäjoella 
3.-6.7. joka päivä klo: 10

HeinäHulinoiden yhteistyössä mm:

Farmarin johtaja antti siljamäki ja näyttelypäällikkö henri honkala :

itua-lehden erikoisnumero

Seuraa juhlavuoden 
tapahtumia osoitteessa 
www.ProaGria.Fi/eP
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sEinä joEn FArmArissA 
Asiaa ja elämyksiä

•	 Soile	Yli-Mäyry	ja	Simo	Ralli	kotimaisen	ruoan	asialla
•	 Mitä	yhteistä	on	vasikoilla	ja	Mustanaamiolla?
•	 	Näe	maailman	suurin	ja	pienin	hevonen
•	 Villiinny	villasiasta	ja	ota	sikamagee	kuva!
•	 	Käynnistyykö	Suomen	vanhin	traktori?
•	 Farmarin	tilakohteet	kutsuvat	kävijää
•	 Mukana	myös	Jussi	Pöyröö	ja	MaaJussi!
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teRVetulOa FaRmaRIIn! mennäänkö suomalaiseen?
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S uomalaisen tai paikallisen 
ruoan käyttäminen ei ole it-
sestäänselvyys kaikille ravin-

toloille. Raaka-aineiden hankinta 
vaatii osaamista ja viitseliäisyyttä, 
sillä niitä saa ehkä vain suoraan yrit-
täjältä. Lisäksi kuluttajatutkimusten 
”olisi kiva syödä lähiruokaa, vaikka 
se maksaisi enemmän” -gallupvas-
taus ei usein realisoidu ravintolassa. 
Työ suomalaista ja paikallista ruokaa 
arvostavassa ravintolassa on haasta-
vaa, muttei mahdotonta.

Yhä useampi on kiinnostunut 
syömänsä ruoan alkuperästä ja tuo-
tannosta. Suomalaisen ja paikallisen 
ruoan polku tuottajalle kuluttajalle 
on yleensä melko lyhyt ja uusien laa-
tujärjestelmien ansiosta yhä useam-
pi raaka-aine on jäljitettävissä jopa 
tilatasolle saakka. Aluetaloudelliset, 
kestävän kehityksen ja työllisyyden 
näkökulmat painavat myös valistu-
neen kuluttajan vaa’assa ruokaosto-
päätöksiä tehtäessä.

trahteerista paikallista ruokaa

Etelä-Pohjanmaan elinkeinotalolla 
sijaitsevan ravintola Trahteerin ar-
voina ovat suomalaisuus, paikalli-
suus ja itse tekeminen. 

– Tärkeää on ruoan laatu ja maku, 
kertoo Trahteerin emäntä Hannele 
Laurila. – Ruoat tehdään itse lähi-
alueen raaka-aineista ja lisäksi käy-
tämme myös luomutuotteita. 

PääsyliPut
PäiväliPut

Aikuinen   20 €
Lapsi 7–15 v. 10 €
Lapsi alle 7 v. ilmaiseksi

NeljäN PäiväN raNNeke

Aikuinen  40 €
Lapsi  20 € 
Näyttelyyn pääsevät ilmaiseksi

    - kehitysvammaisen henkilön avustaja ystäväkortilla
    - sotaveteraanit tammenlehvätunnuksella

eNNakkoliPut

Ostamalla ennakkolipun osoitteesta www.lipputoimisto.fi 
vältät jonotuksen portilla!  Voit ostaa myös ruokaliput jo 
portilla ja säästät rahaa.

Paikoitus 

Farmari-alueen sijainnin ja paikoitusalueet näet s. 13 kartasta.
Paikoitusmaksu on 5 € / auto.  Varaathan käteistä 
rahaa pysäköintimaksua varten!

Etelästä ja pohjoisesta tulevien kannattaa jättää autonsa 

ryhmäliPut

Perhelippu    55 € / päivä
(2 aikuista ja alle 16-v lapset)  
Ryhmä   18 € / hlö
(väh. 20 hlöä)   

etäparkkiin Rengonharjulle tai raviradalle, joista on jatku-
va ilmainen bussiyhteys näyttelykentälle.

EstEEttömyys
Farmari-näyttelyalue on enimmäkseen asvaltoitu ja sovel-
tuu myös liikuntarajoitteisille. Farmari-kadulla on hyvät 
luiskat jalkakäytäville. Kotieläinkenttä sijaitsee puistoalu-
eella, jossa on hiekka- ja nurmipohja. Taitoa käsillä -hallin 
ja Seinäjoki Areenan sisätilat ovat esteettömät. Trahteeri-
ravintolaan on ylämäki ja portaat.

EläimEt
Koirien tuonti näyttelyalueelle on kielletty opaskoiria lu-
kuun ottamatta. Voit jättää lemmikkisi näyttelyvierailun 
ajaksi 4H-yhdistyksen dogsitterien ilmaiseen koiraparkkiin 
Areena-portin luo. Otathan tämän huomioon valitessasi 
pysäköintipaikkaa!

matkailu ja majoitus
Seinäjoelle on helppo tulla, ja näyttelyalue sijaitsee lähes 
ydinkeskustassa. Matkailu- ja majoituspalveluita tarjoaa 
Etelä-Pohjanmaan Matkailu, puh. (06) 420 9090, matkai-
lu@epmatkailu.fi, www.epmatkailu.fi.

tule syömään!
kroPsula 
Lähikropsua eli pannukakkua tarjoillaan E-P 
maa- ja kotitalousnaisten kojulla makoisten 
täytteiden kera.  Ruokaprovinssikadulla.

Erikoislihagrilli
Tule ja maista pikkuisen erikoisempia, mutta 
suomalaisia lihoja kuten hevosta, joita ei joka 
kaupasta löydy!  Ruokaprovinssikadulla.

makkaragrilli
Kunnon Käristeet ja virvoitusjuomat tarjoaa 
yhteistyössä Atria ja Etelä-Pohjanmaan maa- 
ja kotitalousnaiset. Kaikki mahdollisimman 
suomalaista, tietenkin!  

kahvila
Kahvi-, tee- ja pullahampaiden kolotuksen lie-
vittää mahdollisimman suomalaisia herkkuja 
tarjoileva kahvila.  

soPPala
Nälän sammuttaa lämmin kotimainen keitto 
lisukkeineen.    

konEkEntän kEidas
Keittoa, pyttipannua, makkaraa ja kahvila-
tuotteita löytyy konekentän monipuolisesta 
ruokakeitaasta. Kaikki ruoka on suomalaista.  

Farmari-ravintola
Kunnollista suomalaista ruokaa buffetista 
niin, että nälkä lähtee varmasti istualtaan 
nauttien. Pääset myös jyvälle siitä, miten ruo-
kasi tuotetaan. 

Pottubaari
Uutta pottua ja kirnuvoita. 

trahtEEri
Pikkuusen parempi lähiruokalounas nauti-
taan Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalolla. Istu 
rauhassa alas ja nauti paikallisista herkuista. 
Ravintolan nimi Trahteeri on paikallinen mur-
resana ja tarkoittaa komeita tarjoiluja.  

ruokaliPut
• Trahteerin lähiruokamenu 22 €,  

portilta ostettuna 21 €
• Farmari-ravintolan buffet 11 € (sis. 

kolme pääruokaa, peruna, pari salaattia, 
leipä, levite, maito tai vesipullo, kahvi/
tee), portilta ostettuna 10,50

• 7–16-vuotiaat syövät pääravintolassa 
ja Trahteerissa puoleen hintaan, alle 
kouluikäiset ilmaiseksi. 

• Farmari-karkit näyttelyevääksi tai tuli-
aiseksi! Oman maakunnan mansikka-
vadelma-karkit 3 € / trotto, 5 € / 2 kpl, 
10 € / 5 kpl tai limu + namu 5 €. 

Lue lisää osoitteesta www.farmari.net/ruoka.

etelä-Pohjanmaan 
maa- ja kotitalousnaisten 
ravintolat Farmarissa:

lähIRuOKamenu FaRmaRIssa 
3.-6.7.2013 klo 11.00–15.00
hintaan 22,00 €

Keitto kurikkalaisesta vuohenjuustosta ja tomaateista (G)
Nurmoon rosvofilettä pippurisoosilla (G, L)
Lisäkkeet: lapualaisia sekä kermaisia perunoita (G, L)

Pataa ilmajokisesta Simmental-naudasta (G, L)
Kristiinan kalamiesten lohifilettä ja soosia
Kurikassa pyöräytetyistä kananmunista (G, L)
Lisäkkeet: lapualaisia sekä lohkottuja perunoita (G, L)

Ilmajoen makkaramestarien juustogrillimakkaraa (G, L)
Nurmoolaista broilerin rintaa ja currysoosia (G, L)
Lisäkkeet: lapulaisia perunoita sekä jalasjärvistä ohrankryyniä 
(G, L)

Maakunnan parhaita haukimurekepihvejä Soinista (L, M)
Nurmoolaista paahtopaistia punaviinisoosilla (G, L)
Lisäkkeet: lapualaisia sekä kynsilaukalla maustettuja perunoita 
(G, L)

lisäksi Päivittäin on tarjolla runsas salaattipöytä, seinäjo-
kisia leipiä ja paikallisia ruokajuomia. Jälkiruokina tarjoamme 
kesäistä raparperi-mansikkakiisseliä, jalasjärvisestä talkkunasta 
loihdittua herkkua sekä kahvia ja haudutettua teetä. 

Lapset syövät puoleen hintaan. Myös kasvisruokavaihtoehto saa-
tavilla päivittäin.

Tule, istu ja nauti rauhassa lähiruoasta ravintolassamme, joka 
sijaitsee Areena-portin läheisyydessä Elinkeinotalossa paahteen 
ja sateen tavoittamattomissa. 

trahteeri – lounas- ja tilausravintola
elinkeinotalo, Seinäjoki
www.trahteeri.net 

kEskiviikko
----------------- 

torstai
------------

PErjantai
---------------

lauantai
--------------

lEikkiPaikka
Farmari-alueen leikkipuistossa 4H järjestää päivittäin 
ohjattua toimintaa, mutta varsinaista lastenhoitoa ei ole 
järjestetty.

EnsiaPuPistE, inFo ja kohtausPaikka 
sijaitsevat Seinäjoki Areenassa. 

tiEdotus
Seuraa ajantasaista tiedotusta osoitteissa www.farmari.net 
ja  www.facebook.com/ProAgria.Farmari 
sekä Yle Pohjanmaan taajuudella (Vaasa 94,8. 
Pyhävuori 94,2. Lapua 93,1. Ähtäri 96,6).

näyttElyn yhtEystiEdot: 
Näyttelytoimisto, Seinäjoki Areena, 
p. 043 825 2802 

Nimi Trahteeri tarkoittaa 
eteläpohjalaisittain komeita tar-
joiluja. Farmarin aikaan Trahtee-
ri palvelee pikkuisen parempa-
na ruokapaikkana, jonka tarjoilu 
on rakennettu erityisesti paikal-
liseen eteläpohjalaiseen ruokaan 
tukeutuen. Trahteerin henkilö-
kunnalta voi kysyä enemmän 
ruokien alkuperästä. 

Farmarin Portit 
ovat avoinna 
ke–LA 3.–6.7.2013 
kLo 10.00–18.00.

ElinkEinotalo
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maalla voi tehdä mitä vaan  Simo ralli luonnehtii Farmari-näyttelyä 
tapahtumaksi, joka tarjoaa jokaiselle jotain. – Samalla siellä voi salaa 
viisastua ja löytää jotain uutta ja ihmeellistä.

simo ralli  Ralli viljelee 
sivutoimisesti kotitilaansa Teuval-
la. – Tämä on sinänsä järjetön 
yrittämismuoto, ettei mikään ole 
niin säänneltyä kuin tämä. Se on 
tämä maausko, joka ajaa viljelijöitä 
eteenpäin. Sitä vain pitää jatkaa.

keittiömestari raymond Wesander lupaa 
opettaa vieraansa grillaamaan Farmarissa. 
Seinäjoen Farmari on Wesanderille jo viides 
maatalousnäyttely.

taiteilija soile yli -mäyry on kiinnostunut 
nyt lasista maalaamisen ohella. Soile haluaa 
grillata Farmarissa kotimaista lähikalaa.

Sen pitkät ripset viettelevät katsojan, leuka jauhaa joutilasta 
tasaista tahtiaan. pää on niin iso että siihen luulisi mahtuvan 
kaikki maailman murheet. Lehmä ei kuitenkaan hätkähdä. Se 
katsoo ihmistä vain kulmien takaa. Suuhun tukkivat kärpäset 
saavat naudan nakkelemaan niskojaan ja huiskimaan hännäl-
lään. Aika pysähtyy, voisin katsoa tuota loputtomiin.  

lehmän näkeminen on lumoavaa

Ajatella, vaikka asun keskellä peltoa, keskellä maanviljelystä ja 
maaseutua, en silti lehmää joka päivä näe. Kotitieni varressa 
ei ole enää yhtäkään lypsävää. Ei sian sikaa, ei kanan kanaa. 
Ei maaseudulla näe enää elukoita. Lypsytilojen määrä on pie-
nentynyt ja samalla niiden koko on suurentunut. Navettoja ei 
enää riitä joka kylään. Vaikka riittäisikin, tarkentuneet eläin-
tautimääräykset kieltävät ulkopuolisten vieraillut kanaloissa, 
sikaloissa ja muissa eläinpyhätöissä.

Suurin osa maaseudun lapsista ei ole nähnyt sen kummem-
min itikoita kuin kaupunkilaisetkaan. Kyllähän kuvista elukat 
tunnistetaan, mutta voin vakuuttaa että ison lypsylehmän 
tai valtavan sonnin koskettaminen on sellainen kokemus, jo-
ka pitäisi jokaisen lapsen ja aikuisen saada. Siinä voi moni 
elämän pieni mysteeri loksahtaa kohdalleen ja voi huomata 
mitenkä tämä maailma oikeasti makaa. Minusta maatalous-
näyttely on sivistyksen kannalta tärkeämpi asia kuin koskaan, 
niin maalaisille kuin kaupungeissa elävillekin. Kulttuuri on 
lähtöisin maataloudesta.

Lapsuuteeni kuului jokakesäinen näyttelymatka. Siellä kat-
soin kuinka konekiimaiset viljelijät kiersivät isoja puimureita 
ja traktoreita. Vaikka he kuinka laskivat päässään, ettei tuon 
hankkiminen kannata, se hankittiin silti. Maatalouteen on 
aina kuulunut se, että isot koneet ovat viljelijälle jonkin sortin 
elimen jatke. 

”pannahan vähän mettää lakiaksi, saarahan poijalle kunnon 
kuuspyttyynen alle!” Konehet on aina viimeisen päälle ja niin-
hän sen pitää ollakin. Säästetään sitte muusta.

isältäni sain oppia näyttelyissä. Koneosastolla kuulin, että 
verottaja vie vain puolet, konekauppias kaiken.

Toisenkin tärkeän opin sain jyväskylän Killeri-näyttelyistä 
vuonna 87.  isäni oli ajatellut ottaa vanhaan kivinavettaam-
me nutrioita, sellaisia valtavan rotan näköisiä, pienen koiran 
kokoisia jyrsijöitä. Niistä piti tulla jonkin sortin maatilamme 
pelastaja. Kuuntelimme nutriakauppiaan ylistystä uudesta 
elinkeinosta. Nahkasta saa valtavan hinnan. liha on mait-
tavaa, elikot syövät mitä annetaan ja eivätkä vaadi kuin ki-
viseinät ympärilleen etteivät jyrsisi itseään maailmalle. jopa 
hampaista sai tehtyä koruja!

Kotimatkalla isäni totesi ettei nutrioita meidän markille tule. 
Kysyin, miksi ei. -Silloin kun hampaistakin saa tehtyä koruja, 
se on jo liian hyvää hommaa meille.

Tuota lausetta olen punninnut elämässäni monen monta 
kertaa. Silloin kun joku asia kuulostaa liian hyvälle, on syytä 
hälytyskellojen soida.  Tehdäänkö tässäkin nyt hampaista ko-
ruja? Oiva oppi ja aivan ilmainen.

Tulkaa siis tutustumaan maaseutuun, eläimiin ja valtaviin ka-
luihin koneosastoilla. Mukavan ja opettavaisen kesäreissun 
lisäksi voit salaa viisastua! 

tervetuloa Farmariin!  

RallIn PuImuRI 
sOI a-sOInnussa
- Kevään kuiva pelto ja sen orastava vehreys. Sitä on vain 
niin hienoa katsella ja todeta, että tuon on saanut itse 
aikaan, tuumaa Farmari-näyttelyn isäntä, muusikko Simo 
Ralli, joka sivutoimenaan viljelee kotitilaansa Teuvalla.

i nnostus yrittämiseen on tul-
lut kotikasvatuksesta, ja se 
tarjoaa myös sopivaa vasta-
painoa musiikille. Siitä täy-
tyy pitää kiinni, oli kuinka 

oli. Pysyy jalat maassa. 
– Sehän siinä on - tekee jotain 

konkreettista työtä. Kuinka moni tä-
nä päivänä työpaikalla tuumaakaan, 
että mitähän tässä oikeasti tehdään? 
Ralli kysyy. – Tässä kun lyö sormet 
multaan, tietää justiin, mitä tekee ja 
näkee työnsä tuloksen. 

Ralli lisää vielä, että musiikkitou-
hu on aikataulutettua, mutta maata-
loudessa on kiinni luonnon kanssa, 
säätilassa. Se on tehtävä silloin, kun 
on aika. Sekin on mukavaa.

mistä ny oikeen tuuloo

Maaseudun puolestapuhujana Ral-
li toteaa, että maalla voi tehdä mitä 
vain. Samaan hengenvetoon hän ih-
mettelee, miksei netin ja hyvien yh-
teyksien aikakaudella tule enempää 
työpaikkoja maaseudulle.

– Minkä takia pitää olla keskuksis-
sa, kun samoja töitä voi tehdä nyky-
ään ihan missä vain. Ei tarvitsisi olla 
kuin yksi kylätalo, jossa olisi yhtey-
det ja firmojen toimistoja.

Maaseudulla kaikki on mahdollis-
ta – osoituksena siitä Rallin kotikul-
mille nousee 2,5 megawatin tuulivoi-
mala, jonka muusikko on hankkinut 
yhdessä naapurinsa kanssa.

– Kun sattuu asumaan sellaisella 
paikalla, jossa tuulee aina, miksei sitä 
ottaisi hyödyksi. Aloin ottaa selvää 

käytettyjen tuulivoimaloiden tuomi-
sesta ja sain naapurin isännänkin in-
nostumaan. Pian tulimme siihen tu-
lokseen, että voimalan pitää olla uusi, 
että sillä pääsee sähkötariffin piiriin, 
Ralli kertoo. 

Lagerweyllä Hollannissa rakenteil-
la oleva tuulivoimala on herättänyt 
kiinnostusta.

– Kylällä kaikki vain kannustavat. 
Sanovat, että hulluja ootte, ja kysele-
vät, tulooko sitä ja joko se tuloo.

syrämmellä kohkausta

Maatöissä syntyy niin musiikillisia 
kuin kirjoituksellisia välähdyksiä.

– Kun puimuri pouhaa, siinä on hy-
vä A-sointu. Voi hyräillä kaikenlaisia 
melodioita. Traktorissa on syntynyt 
Mistä tulee mies -kappale. Radiouu-
tisissa tuli juttua jostain poliittisesta 
asiasta, josta kukaan ei oikein ottanut 
vastuuta ja siitä tuli ajatus, mistä tuli-
si mies, joka puhuu eikä huutele.

maatalous ja musiikki yhdistyvät 
myös kesän Farmarissa, jossa Ralli on 
paikalla kolmena päivänä. Myös ko-
ko Elonkerjuu-yhtye nousee lauteille 
lauantai-iltana. 

– Luvassa on hyvä keikka, täysillä 
mennään ja koko syrämmellä koh-
kataan. Esiinnyimme Seinäjoella 
Farmarissa jo vuonna 2000, jolloin 
teimme ensimmäisiä keikkojamme, 
Ralli muistelee. 

– Mukavaa päästä samaan tapahtu-
maan uudestaan.  

Haluan näHdä leHmän!

kolumni

Ruokaprovinssikadulta 
annokset maakunnan 
raaka-aineista

soile Yli-mäyry: On ihanaa, 
kun tietää mitä syö

E telä-Pohjanmaa on tun-
nettu ruokamaakunta, 
jossa tuotetaan noin 14 

prosenttia kotimaisesta ruoas-
ta, vaikka alueella asuu vain 
neljä prosenttia koko maan 
väestöstä. Ruokaketju huipen-
tuu valmiiseen tuotteeseen, ja 
tänä kesänä Farmarin kävijöil-
lä onkin mahdollisuus herku-
tella ruoka-annoksilla, joissa 
on hyödynnetty pääosin etelä-
pohjalaisia raaka-aineita. 

– Ruokaprovinssikadun 
näytteilleasettajat ovat sitou-
tuneet valmistamaan myyn-
tiannoksensa maakunnan anti-
mista, kertoo Ruokaprovinssi-
kadun vastaava Nina Alkava. 

– Lisäksi alueella on 

F armarin Ruokaprovins-
sikadulla grillataan nel-
jä kerta päivässä. Muka-

na on julkisuuden henkilöitä, 
joita opastaa, neuvoo ja pal-
velee keittiömestari Raymond 
Wesander.

Taiteilija Soile Yli-Mäyry on 
yksi grillaajista.

– En osaa mitään, mutta 
aion oppia, Soile Yli-Mäyry 
tunnustaa.

Raymond Wesander puo-
lestaan sanoo, että kyllä Soile 
oppii. – Lupaan opettaa! 

koko paletti käytössä

Soile Yli-Mäyry sanoo läh-
tevänsä grillioppiin kuten 
maalaamaan.

– Maalatessa on koko väripa-
letti käytössä. Niin uskon, että 
grillatessa on käytössä koko 

kotimaisten elintarvikkeiden 
maistatusta ja myyntiä. 

Grilli on kuumana usealla 
osastolla, ja liha-, kala- ja mak-
karaherkkujen ohella tarjolla 
on kropsuja, jäätelöä, uuden 
sadon perunoita, leivonnaisia, 
marjaherkkuja, juustoja, sinap-
pia ja säilykkeitä.

makumatkalle

Yksi näyttelyn erikoisuuksista 
on Ruokatietoyhdistyksen oh-
jelmallinen Hyvää Suomesta 
-makumatka kaikilla aisteilla. 
Makumatkan tavoitteena on 
perehdyttää osallistujat perus-
makuihin sekä aistien merki-
tykseen syömisessä. Puolen 
tunnin välein järjestettävä 

maustepaletti, Yli-Mäyry sa-
noo. Ja tietenkin vihannekset. 

Soile Yli-Mäyry haluaa op-
pia grillaamaan nimenomaan 
kotimaista kalaa — lähikalaa.
– Asunhan Kuhajärven rannal-
la, hän sanoo.

Paljon matkustava Yli-Mäy-
ry toteaa: – On ihana tulla ko-
tiin, kun tietää mitä syö!

160 kertaa vuodessa

Raymond Wesander on nyt 
mukana viidennessä maata-
lousnäyttelyssä. Parhaimpina 
tai ”pahimpina” vuosina We-
sander tekee jopa 160 virallis-
ta grillauskeikkaa. Farmarissa 
Ruokaprovinssia ja samalla 
grillitouhujakin isännöi Pro-
Agria Etelä-Pohjanmaa yhdes-
sä Maa- ja metsätalousministe-
riön kanssa.

Makumatka on osallistujille 
maksuton, ja siinä käytetään 
suomalaisia raaka-aineita.

Poliitikkojen ja muiden jul-
kisuuden henkilöiden ruoan-
laittotaitoja voi seurata Maa- ja 
metsätalousministeriön sekä 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
yhteisellä Ruokaprovinssi-
grillillä, jossa järjestetään nel-
jä kertaa päivässä 45 minuutin 
mittaisia grillausnäytöksiä. 

Luomullakin on tärkeä 
osansa Ruokaprovinssi-grillin 
ohjelmassa, ja luomutuotteita 
pyritään saamaan grilliin vä-
hintään kerran päivässä. Ruo-
alle kasvot -teeman pohjalta 
grillausnäytöksiin on kutsuttu 
mukaan myös tuottajia.  

– Tavoitteena on ruokaket-
jun läpinäkyvyys. Grillausses-
sioissa on mukana aina myös 
ruokaketjun alkupää, siis tuot-
taja, Wesander sanoo.

Gri l lausammatt i lainen 
tunnustaa grillaavansa myös 
kotona.

– Kotona on paljon grille-
jä, mutta useimmiten käytän 
pientä kaasugrilliä ja pallogril-
liä: kalaa, possua ja makkaraa.

Wesander sanoo, että aina ei 
kannata grillata kalleinta filet-
tä. Makuja löytyy myös ruhon 
muista osista.

Grillaussessioihin osallistuu 
maatalouden asiantuntijoita ja 
julkisuuden henkilöitä minis-
tereistä urheilijoihin. Mukana 
on mm. keihäänheittäjä Ari 
Mannio.  

S osiaali- ja terveysministeri Paula 
Risikko on työn puolesta paljon ul-
komailla, jossa ruokapöydässäkin 

tarjotaan parasta.

– ei kuitenkaan sellaista, minkä rinnalla 
suomalainen tai pohjalainen laaturuoka 
jäisi toiseksi, Risikko sanoo.

– Meidän pitäisikin luopua vierasmaa-
laisen keittotaidon ihannoinnista ja olla 
ylpeitä omista ruoka-innovaatioistamme.

Risikko vannoo lähiruoan nimiin. Tuot-
teen tunnettu alkuperä ja kuljetusmatkan 
lyhyys merkitsevät laatua. 

– Kotimainen ruis ja kaura ovat super-
foodia luonnostaan, ja peruna on tuonti-
riisiä parempi valinta.

oman alueen etu

Lähiruoan käytön lisääminen suurkeittiöissä 
tukisi merkittävästi oman alueen taloutta, mut-
ta liian usein hankinnoissa joudutaan painot-
tamaan pelkkää hintaa työllisyysnäkökohtien 
kustannuksella.

– Hankinnoissa lähiruokaa voi kui-
tenkin välillisesti edistää korostamalla 
kokonaistaloudellisuutta.

Ruokasektori on tulevaisuuden kasvuala ja 
ruokaturvallisuus jatkossakin Suomen kan-
sainvälinen vahvuus. 

– Rikas ruokakulttuuri, puhtaat raaka-aineet, 
koulutettu ammattikunta sekä systemaattinen 
koko ruokaketjua sitouttava elintarvikkeitten 
laatutyö ovat tekijöitä, joista suomalainen laa-
dukas ruoka muodostuu, Risikko sanoo. 

Farmarin 
ohjElmat 
2013

terveellinen, turvallinen, 
työllistävä lähiruoka 

näyttely-isäntä 
simo ralli 

nähdään myös 
Farmari-katulavalla 
Elonkerjuun kanssa

la klo14.00.

paula risikko 
avaa keskiviikkona.

ruokaprovinssikadun. 
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Eu:n maatalousPolitiikka  
valinkauhassa – kEskustElutilaisuus viljElijöillE
EU:n maatalouspolitiikasta vuosille 2014–20 saadaan todennäköisesti kesä-
kuun aikana päätös. Farmari järjestää yhdessä maa- ja metsätalousministeriön 
kanssa tuoreeltaan heti keskiviikkona 3.7. keskustelutilaisuuden viljelijöille, 
jossa asiasta alustavat maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen, Euroopan 
komission Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston (DG AGRI) 
uusi pääjohtaja Jerzy Pogdan Plewa, EU-parlamentaarikko Anneli Jäätteenmä-
ki sekä MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila. Paikalla myös eduskunnan maa- 
ja metsätalousvaliokunta puheenjohtajansa Jari Lepän johdolla. Tule kuule-
maan ja esittämään kysymyksiä. Nyt on paikalla eri intressitahojen edustajat.

◊ ◊ ◊  Farmari-arEEna
------------------------------------------------------------------------------
kEskiviikko 3.7.2013
12.00 eu-maatalouspolitiikka 2014–2020 

— keskustelutilaisuus  viljelijöille 

- Farmari-viisu, näyttelyisäntä Simo Ralli
- Farmarin avaus, näyttelyn johtaja Antti Siljamäki, ProAgria Etelä-Pohjanmaa
- EU:n maatalouspolitiikka 2014–2020
• Ministeri Jari Koskinen
• Pääjohtaja Jerzy Pogdan Plewa, Euroopan komissio, Maatalouden ja maa-

seudun kehittäminen pääosasto (DG AGRI)
• Puheenjohtaja Juha Marttila, MTK
• EU-parlamentin jäsen Anneli Jäätteenmäki

15.00 tuotantoeläinnäytteiden lähettäminen eviraan.  

Tuotanto- ja villieläinterveyden tutkimusyksikkö

torstai 4.7.2013
10.30  ohrasta on moneksi

- Avaus, toimitusjohtaja Antti Pankakoski, Altia Oyj
- ”Eteenpäin uusiutuvalla energialla”. osastopäällikkö Esa Härmälä, työ- ja 
elinkeinoministeriö
- Kasvukauden näkymät, hankintapäällikkö Kari Kiltilä, Altia Oyj

13.00 valion maitojuhla

- Juhlapuhe, toimitusjohtaja Pekka Laaksonen, Valio Oy
- Laatukylttien jako
- Artturi-kisan palkintojen jako

14.00 tuotantoeläinnäytteiden lähettäminen eviraan. 

Tuotanto- ja villieläinterveyden tutkimusyksikkö

15.00 vuoden sikateko

- Vuoden sikateko-palkinnon jako, Suomen Sikayrittäjät
- Vastuullista suomalaista sikataloutta
• Vanhempi tutkija Hilkka Siljander-Rasi, MTT
• Keskustan pj. Juha Sipilä
• Toiminnanjohtaja Pirjo Kortesniemi, ETT
• Pj. Martin Ylikännö, Suomen Sikayrittäjät

PErjantai 5.7.2013
12.00  askeleen edellä — proagria 

etelä -pohjanmaan 150-vuotisjuhla

- Talonpojan marssi, Puhallinorkesteri Pohjanmaa, joht. Jukka Mäki-Jaskari
- Avauspuhe, puheenjohtaja Merja Keisala, ProAgria Etelä-Pohjanmaa
- Musiikkia, Puhallinorkesteri Pohjanmaa
- Ensimmäiset 150 vuotta, FM, historiantutkija Kaisa Viitala
- Sirkusakrobatiaa, Eira Nevanpään Taideliikuntakoulu
- Juhlapuhe, rehtori Jukka Kola, Helsingin yliopisto
- Sukutilatunnusten jako, puheenjohtaja Juha Korkeaoja, 
ProAgria Keskusten Liitto
- Farmari-viestin luovuttaminen Pohjois-Karjalaan
- Vaasan marssi

15.00 tuotantoeläinnäytteiden lähettäminen eviraan.  

Tuotanto- ja villieläinterveyden tutkimusyksikkö

lauantai 6.7.2013
14.00  tuotantoeläinnäytteiden lähettäminen eviraan. 

Tuotanto- ja villieläinterveyden tutkimusyksikkö

◊ ◊ ◊  lukio
------------------------------------------------------------------------------
torstai 4.7.2013
14.00–16.00 koneurakointiseminaari.

Työtehoseuran ja Koneviestin järjestämässä seminaarissa aiheina ovat mm. 
urakointihinnat, traktorikuljetusten ammattipätevyysasiat sekä urakoitsijan 
vakuutukset.

14.00–15.00 Cap 2014–2020. 

inFormations - oCh diskussionsmöte För lantbrukare.

Ett kort seminarium om kommande CAP med generaldirektör Jerzy Plewa 
samt Finlands lantbruksminister Jari Koskinen. Med kommentarer medverkar 
SLC:s ordförande Holger Falck samt riksdagsledmot Mats Nylund. 

CaP 2014–2020. inFormations- oCh diskussionsmötE 
För lantbrukarE.
Ett kort seminarium om kommande CAP hålls i samband med Farmari-
utställningen 4.7. i Seinäjoki. Föreläsarna kommer från den absoluta lant-
brukspolitiska toppen: Generaldirektör Jerzy Plewa på EU-kommissionens 
generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling (DG Agri) samt Fin-
lands lantbruksminister Jari Koskinen. Med kommentarer medverkar SLC:s 
ordförande Holger Falck samt riksdagsledmot Mats Nylund. 

Seminariet hålls kl 14:00–15:00 i Lukio, Kirkkokatu 16. Seminariets språk 
är svenska och engelska. Arrangör är Österbottens Svenska Lantbrukssällskap 
och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund.

 ◊ ◊ ◊ mEtsälava
------------------------------------------------------------------------------
”miljoona mottia lisää”

lava on rakennettu isojoen sahan puutavaranippujen päälle.

    
kEskiviikko 3.7.2013
10.30 Avaus ja katsaus päivän ohjelmaan.  
11.00 Vaikuttajahaastattelussa MTK:n Juha Marttila 
12.30 Taikuri Tapio Salomaa
14.00 Puuhaa lapsille ja nuorille, EP 4H-piiri 
15.00 Puumarkkinakatsaus, MetsäGroup 
15.30 Moottorisahataidetta, Risto Uitto 
16.00 metsään.fi, Jouni Aila, Metsäkeskus

 
torstai 4.7.2013
10.30 Avaus ja katsaus päivän ohjelmaan  
11.00 Taikuri Tapio Salomaa
11.15 Vaikuttajahaastattelussa 
 maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen  
11.30 Vaikuttajahaastattelussa Keskustan pj Juha Sipilä  
11.45 Metsäkeskustelu: Keskustan pj Juha Sipilä, 
 maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen, 
 MTK:n Juha Marttila, Suomen Sahat pj Esa Hakamäki 
12.30 Puumarkkinakatsaus, Juha Hakkarainen, MTK
13.00 Vaikuttajahaastattelussa osastopäällikkö 
 Esa Härmälä, TEM 
13.15 Vaikuttajahaastattelussa kansanedustaja, 
 maa- ja metsätalousvaliokunnan pj Jari Leppä
13.30 Taikuri Tapio Salomaa
14.00 Puuhaa lapsille ja nuorille, EP 4H-piiri 
15.00 Moottorisahataidetta, Risto Uitto
15.30 metsään.fi, Jouni Aila, Metsäkeskus 
  
PErjantai 5.7.2013
10.30 Avaus ja katsaus päivän ohjelmaan  
11.00 Halonhakkuun SM-karsinta, naiset   
13.00 Halonhakkuun SM-karsinta, miehet   
14.00 Metsäistä haitarimusiikkia, Junnu Korhonen
14.30 Moottorisahataidetta, Risto Uitto 
15.00 Puuhaa lapsille ja nuorille, EP 4H-piiri 
16.00 metsään.fi, Jouni Aila, Metsäkeskus

lauantai 6.7.2013
10.30 Avaus ja katsaus päivän ohjelmaan  
10.45 Vaikuttajahaastattelussa sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko
11.00 Halonhakkuun SM-karsinta, naiset  
12.30 Puumarkkinakatsaus, Suomen sahat
13.00 Halonhakkuun SM-karsinta, miehet 
15.00 Puuhaa lapsille ja nuorille, EP 4H-piiri 
15.30 Moottorisahataidetta, Risto Uitto 
16.00 metsään.fi, Jouni Aila, Metsäkeskus

◊ ◊ ◊  EnErgiaPiha 
-----------------------------------------------------------------------------
energiapihassa päivittäin esittelyssä sähköauton lataus, 

hyötysähköajoneuvo hilux, biokaasuauton hidastankkaus 

sekä sähköntuotanto aurinkopaneelein.

torstai 4.7.2013
10.30 Energiaomavaraisuus — haasteet ja mahdollisuudet, 
 Juha Sipilä, joka saapuu paikalle häkäpönttöautollaan
11.00 Simo Rallin haastattelu: Tuulivoimala Teuvalle
14.00 Miten energian pientuottajan asemaa voidaan parantaa? 
 Milloin sähkön nettolaskutukseen? 
               - haastateltavana osastopäällikkö Esa Härmälä, TEM

lauantai 6.7.2013
11.00 Simo Rallin haastattelu: Tuulivoimala Teuvalle

◊ ◊ ◊  ruuallE kasvot  
– viljElijät Farmari-ravintolassa
------------------------------------------------------------------------------
Suomalaisen ruuan alkujuuret tulevat päivittäin tutuksi Farmarin pääravinto-
lassa. Kasvot jokapäiväisen ruokamme alkulähteille saat kohtaamalla maa- ja 
kotitalousnaisten ravintolassa maidontuottajan ja sikafarmarin. He kertovat 
oman tilan tuotannostaan. 

kEskiviikko 3.7.2013
11:30 Maidontuottaja Liisa Vuorela 
14:00 Sikafarmari Antti Nikkola

torstai 4.7.2013
11:30 Maidontuottaja Tommi Laine
14:00 Sikafarmari Antti Nikkola

PErjantai 5.7.2013
11:30 Maidontuottaja Liisa Vuorela 
14:00 Sikafarmari Antti Nikkola

lauantai 6.7.2013
11:30 Maidontuottaja Tommi Laine
14:00 Sikafarmari Olli Autio

◊ ◊ ◊  ruokaProvinssi-grilli
------------------------------------------------------------------------------
Maa- ja metsätalousministeriön ja ProAgria Etelä-Pohjanmaan yhteisessä 
Ruokaprovinssi-grillissä pidetään neljästi päivässä näytös, jossa lähiruoka 
on tärkeässä roolissa. Näytöksiin kutsutaan vieraita, kuten poliitikkoja ja 
julkisuuden henkilöitä sekä ruoan tuottajia, ja kokkailun lomassa keskustel-
laan ruoasta sekä päivänpolttavista aiheista. Grillin ruokalistan laatii keit-
tiömestari Raymond Wesander ja hänen apunaan grillaa keittiömestari Ulla 
Liukkonen.

kEskiviikko 3.7.2013
11.00 Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko ja oikeusministeri 
 Anna-Maja Henriksson, Ruokaprovinssikadun avaus
13.00 Farmari-isäntä, muusikko Simo Ralli
15.00 Kansanedustaja Anne Kalmari 
16.30 Maakuntajohtaja Asko Peltola

torstai 4.7.2013

11:30 MMM:n kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio
13.00 Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen 
15.00 Farmari-isäntä, muusikko Simo Ralli
16.30 MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila 
 ja SEL:n liittopuheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen

PErjantai 5.7.2013
11.30 Muusikko, Voice of Finland -finalisti Osku Ketola
13.00 ETT:n toiminnanjohtaja Pirjo Kortesniemi 
 ja Atrian vastuullisuuspäällikkö Eeva Juva
15.00 Vieras varmistuu myöhemmin 
16.30 KIDSing-finalisti Miska Mäkiviita 
 ja isänsä Teijo Mäkiviita

lauantai 6.7.2013
11.30 kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri
13.00 Kuvataiteilija Soile Yli-Mäyry
16.00 keihäänheittäjä Ari Mannio 

Ruokaprovinssikadulle tulee myös yllätysohjelmaa Ruokaprovinssin kehi-
tystyöhön kiinteästi kuuluvilta terveys-, liikunta- ja kulttuuriyrityksiltä ja 
-yhdistyksiltä.    »»

 
ohjElmat 2013
Katso ohjelmapäivitykset www.Farmari.nEt
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• Uudistamme tuotosseurantaa, tule keskustelemaan  
projektinvetäjä Heli Wahlrosin kanssa.

• Esillä tuotosseurannan uusi tekniikka mittalypsyyn ja tiedonsiirtoon.
• Esillä Työohjeet lypsyyn.
• MaitoPisnes hankkeen koulutustarjonta.
• Mahdollisuus seurata päivittäin iltalypsyä klo 17.00.  

Paikalla eläinlääkäri Laura Kulkas tai Maitosuomi
• Lypsykarjanavetassa voi seurata päivittäin Faban uutta 

RANE-rakennearvostelua.

Alkuperäiskarjaosasto
Alkuperäiskarjaosastolla käsinlypsyä lehmisavujen katveessa. Tule 
muistelemaan, miten sentrifuugilla tehtiin rasvakokeita.

Vasikkabaari 
• Vasikoita on sekä vasikkabaarissa että erillisessä vasikkakatoksessa.
• Teemana on vasikoiden alkukasvatuksen tärkeys ajatuksella  

”Vasikka — tulevaisuuden huippulehmä”.
• Paikalla Valiolta eläinlääkäri Laura Kulkas (ke & to) ja vasikka 

-asiantuntija Tuomo Linnakallio sekä ProAgrian asiantuntijat.
• Esillä myös vasikanhoitoon työohjeita ja MaitoPisnes-hanke.

Lihakarjakehä
kEskiviikko 3.7.2013
10.15 Kehän avaus, Limousin-kasvattajat 
11.00 Eläinten punnitus ja e-merkin luku 
12.00 Lännenratsastus, Ranch Horsemanship
13.00 Hereford-rotuesittely ja rakennearvostelu
14.00 Lännenratsastus, Ranch Horsemanship
15.00 Highland Cattle rotuesittely
16.00 Lihakarjan paimennusnäytös hevosilla, Ranch Horsemanship 

torstai 4.7.2013
10.15 Kehän avaus, Hereford-yhdistys ry
10.30 Lihakarjan Junior Handler -kisa
12.00 Lihakarjan paimennusnäytös hevosilla, Ranch Horsemanship
13.00 Hereford-rotuesittely ja rakennearvostelu
14.00 Lihakarjan paimennusnäytös hevosilla, Ranch Horsemanship
15.00 Highland Cattle rotuesittely
15.30 Eläinten punnitus ja e-merkin luku
16.00 Lihakarjan paimennusnäytös hevosilla, Ranch Horsemanship

PErjantai 5.7.2013
10.15 Kehän avaus, Pihvikarjaliitto
11.00 Eläinten punnitus ja e-merkin luku
12.00 Lihakarjan paimennusnäytös hevosilla, Ranch Horsemanship
13.00 Hereford-rotuesittely ja rakennearvostelu
14.00 Lännenratsastus, Ranch Horsemanship, mukana Don Höglund
15.00 Highland Cattle rotuesittely
16.00 Lännenratsastus

lauantai 6.7.2013
10.15 Kehän avaus, HC Club 
 Highland Cattle -rodun vuosinäyttely
12.00 Lihakarjan paimennusnäytös hevosilla,  
 Ranch Horsemanship, mukana Don Höglund
13.00 Highland Cattle WorkShop 

◊ ◊ ◊  Farmari-katulava
------------------------------------------------------------------------------
kEskiviikko 3.7.2013
11.00 Taikuri Tapio Salomaa
14.00 Kesän turvallisuus – näin vältät vaarat  
 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
14.30 Taikuri Tapio Salomaa
16.00 Bill Hota & the Pulvers traktorin säestyksellä

torstai 4.7.2013
14.00 Kesän turvallisuus – näin vältät vaarat  
  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
14.30 Taikuri Tapio Salomaa
16.00 Bill Hota & the Pulvers traktorin säestyksellä

PErjantai 5.7.2013
13.00 Kesän turvallisuus – näin vältät vaarat  
 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
14.00  Sata vuotta tangoa maaseudun puolesta, 
 Suomalaisen tangon Satumaa ry ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa
16.00 KIDSing-finalisti Miska Mäkiviita
16.30 Bill Hota & the Pulvers traktorin säestyksellä

lauantai 6.7.2013
10.30 Kesän turvallisuus – näin vältät vaarat  
 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
14.00 LähiTapiola-konsertti, esiintyjänä Elonkerjuu

◊ ◊ ◊  kotiEläinkEnttä
------------------------------------------------------------------------------
Lypsykarjakehä
kEskiviikko 3.7.2013
10.15 Avaus Pirjo Kortesniemi, ETT
10.30 Suomenkarjanäyttely
13.00 Keinosiemennyssonnien esittely
15.00 Nuorten kasvattajien kilpailu huipentuu kehässä
16.00 Lypsyrotujen esittely

torstai 4.7.2013
10.15 Avaus Juha Nousiainen, Valio 
10.30 Ayrshirenäyttely/hiehot
13.00 Keinosiemennyssonnien esittely
14.00 Ayrshirenäyttely/lehmät
15.00 Ayrshirenäyttely/kasvattajaluokka ja championit
16.00 Lypsyrotujen esittely

PErjantai 5.7.2013
10.15 Avaus Sanna Nokka,  ProAgria Keskusten Liitto
10.30 Junior Handler
13.00 Keinosiemennyssonnien esittely
14.00 Showmanship
15.00 Hiehoagility
16.00 Lypsyrotujen esittely

lauantai 6.7.2013
10.15 Avaus Ritva Rinta-Pukka, Etelä-Pohjanmaan ELY-Keskus
10.30 Guernsey, Brown Swiss ja Jersey-rotujen näyttely
11.10 Holstein-rodun vuosinäyttely
13.00 Keinosiemennyssonnien esittely
14.00 Holstein Bred and Owned, karjaluokka ja championit
16.00 Lypsyrotujen esittely

Lypsypaikalla
• Lypsyparsissa alkaa keskiviikkona klo 10.15 nuorten  

kasvattajien kilpailu (Young Breeders).

15.30 Hereford-rotuesittely ja rakennearvostelu
16.00 Lännenratsastus

ProAgrian lihakarjaosastolla vierailee päivittäin Ari Nopanen ProAgria Li-
haosaamiskeskuksesta. Lisäksi pe-la klo 15.00 tavattavissa tutkija Reetta 
Palva, TTS, aiheenaan emolehmätuotannon työajankäyttö. Lisäksi eri rotujen 
esittelyä karsinan laidalla.

Sikaohjelmaa 
Siat kehässä joka päivä, päivittäin esitellään myös joidenkin sikojen kotitila

kEskiviikko 3.7.2013
10.30- Karsinanlaitaluento. Sikamainen aamupäivä. 
11.00 Johanna Sippola: Sikalan päivärutiinit.
 Hilkka Siljander-Rasi: Miltä sikalassa näyttää kuluttajan silmin?
12.30- Siat kehässä. Sikamaista käytöstä.
13.30 hankepäällikkö Terhi Jääskeläinen, Sikayrittäjät ry,  
 kertoo miksi sika on sika.
15.30- Karsinanlaitaluento. Ajankohtaista sikasektorilta. 
16.00 Ari Nopanen: Suunnitelmissa sikalainvestointi 
 Mari Friman: Olen välikasvatusporsas, olenko terve?

torstai 4.7.2013
11.00  Karsinanlaitaluento. Maija Karhapää: 
 Sikojen mahahaavan ehkäisy
11.15  Karsinanlaitaluento. Helena Telkänranta: Virikkeitä sioille 
13.00- Siat kehässä. Rotusiat estradilla.
14.30  Heikki Hassinen Finnpig Oy:stä ja Timo Serenius Figen Oy:stä 
 kertovat, millainen on hyvä sika.
15.00  Sikayrittäjien sikaseminaari.
17.00  Karsinanlaitaluento. Sanna Nikunen: 
 Sikojen tautitilanteesta meiltä ja muualta 

PErjantai 5.7.2013
10.30- Karsinanlaitaluento. 
11.00 Marko Övermark: Rantakunnossa vai imetyskunnossa?
 Tiina Kortelainen: Välikasvatuksen kriittisiä pisteitä
13.00- Siat kehässä. Kuluttaja ja tuottaja.
15.00  Tutkija Hilkka Siljander-Rasi ja sikayrittäjien puheenjohtaja 
 Martin Yli-Kännö keskustelevat sianlihantuotannon 
 eettisistä kysymyksistä.
15.00- Karsinanlaitaluento. Laatua suomalaisesta sikalasta.
15.30 Sikavasta kansalliseksi  laatujärjestelmäksi  
 Tuloksia terveydenhuoltokäyntien arvioinneista 

lauantai 6.7.2013
10.30- Karsinanlaitaluento. Terveisiä tutkimukselta!
11.00 Liisa Voutila: Kotimaiset valkuaiskasvit sikojen ruokinnassa
 Kirsi Partanen: ”Miksi emakko kuitua tarvitsee, miten 
 kuitu emakkoa ravitsee?”
13.00- Siat kehässä. Kohtaamisia sikakehässä. 
15.00 Sikayrittäjien puheenjohtajan Martin Yli-Kännön 
 jututettavina tuottajia ja yllätysnimiä.
15.30- Karsinanlaitaluento. Rehukauhan varressa Sini Perttilä.
15.45

Sikaosaamiskeskuksessa ProAgria Etelä-Pohjanmaan ja Lihaosaamiskeskuk-
sen, MTT:n, Sikayrittäjien ja Sikavan asiantuntijat.

Hevos- ja sikakehä
kEskiviikko 3.7.2013
11.00  Värisuora: Suomenhevosten värikirjo esittäytyy 
 mustasta valkoiseen 
12.00  Ravikuninkaalliset
12.30  Sikamaista käytöstä 
13.30  Seinäjoen poniravikoulu esittäytyy
14.30  Lastensuojelun lähettiläät: Voice of Finland -finalisti  
 Osku Ketola ja ex-huippuravuri Etain Royal 
15.00  Majakka ja perävaunu: rotuesittelyssä jättihevonen shire  
 sekä minitamma varsansa kanssa 
16.00  Työhevoset 

torstai 4.7.2013
11.00  Mestarit Areenalla: Menestyneet pohjalaiset suomenhevosratsukot 
12.00  Ravikuninkaalliset
13.00  Rotusiat estradilla 
14.30  Majakka ja perävaunu, esittelyssä jättihevonen shire  
 sekä minitamma varsansa kanssa
15.00  Suomen shetlanninponiyhdistys esittäytyy
15.30  Lastensuojelun lähettiläät: Voice of Finland -finalisti  
 Osku Ketola ja ex-huippuravuri Etain Royal 

16.00  Työhevoset 

PErjantai 5.7.2013
11.00  Hevosurheilun lajit, mm. este-, kenttä- ja kouluratsastus,  
 monté, ravi, islanninhevonen
13.00  Kuluttaja ja tuottaja keskustelevat sika-asioista 
15.00  Poniagility 
16.00  Majakka ja perävaunu: esittelyssä jättihevonen shire  
 sekä minitamma varsansa kanssa
16.30  Työhevoset 
17.00  Ravikuninkaalliset

lauantai 6.7.2013
11.00  Hevosurheilun lajit, mm. este-, kenttä- ja kouluratsastus, 
 monté, ravi, islanninhevonen
13.00   Kohtaamisia sikakehässä  
15.00  Poniagility 
15.30   Lastensuojelun lähettiläät: Voice of Finland -finalisti 
 Osku Ketola ja ex-huippuravuri Etain Royal 
16.30  Työhevoset 
17.00  Ravikuninkaalliset

Hevospuistossa
kEskiviikko 3.7.2013
11.30  Lastensuojelun lähettiläät: Voice of Finland -finalisti 
 Osku Ketola ja ex-huippuravuri Etain Royal
12.00 Satulan sovituksen abc 
13.00  Ravihevosen valjastus, Finn-Tack 
15.00  Kengitysnäytös 
15.30  Työhevosen valjastus  
17.00  Satulan sovituksen abc

torstai 4.7.2013
10.15  Satulan sovituksen abc 
11.30  Lastensuojelun lähettiläät: Voice of Finland -finalisti 
 Osku Ketola ja ex-huippuravuri Etain Royal
13.00  Kengitysnäytös 
15.00  Ravihevosen valjastus, Finn-Tack
15.30  Työhevosen valjastus 
17.00  Satulan sovituksen abc 

PErjantai 5.7.2013
12.00  Satulan sovituksen abc 
13.00  Lastensuojelun lähettiläät: Voice of Finland -finalisti 
 Osku Ketola ja ex-huippuravuri Etain Royal
14.00  Kengitysnäytös 
16.00  Työhevosen valjastus 
16.30  Ravihevosen valjastus, Finn-Tack
17.00  Satulan sovituksen abc 

lauantai 6.7.2013
10.30   Ravihevosen valjastus, Finn-Tack
13.00   Lastensuojelun lähettiläät: Voice of Finland -finalisti 
 Osku Ketola ja ex-huippuravuri Etain Royal
15.00  Kengitysnäytös, shirehevonen 
16.00  Työhevosen valjastus 
16.30  Satulan sovituksen abc 
17.30  Keppihevosten huutokauppa
Lisäksi mm. Fintoton pelipiste, terassi/kahvio, Hevoosella vaan -koulutus-
hankkeen osastolla asiaa tallirakentamisesta, hevostarvikemyynti, Suomen 
Ratsastajainliitto, satulaseppä, poniajelua, muovinen mallihevonen vapaata 
valjastusharjoittelua varten ym. 
HUOM! Lisäksi lännenratsastusta ja hevostaitoja lihakarjakehässä!   »» 

Ota sikamagee kuva! Kun 
ohjelma sikakehässä päättyy, 
voit päivittäin puolen tunnin 
ajan kuvauttaa itsesi oljilla 
possu kainalossa tai kärsät 
vastakkain karjukanditaatin 
kanssa.
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torstaina 4.7.2013 
13.00 Rehutehtaan vaihtoehdot eri eläinlajien ruokintaan
14.00  Laiduntamisen järjestäminen yksimahaisille ja märehtijöille

PErjantaina 5.7.2013 
13.00  Ajatuksia tulevaisuuden luomurehuhuoltoon  
14.00  Luomurypsin ja -rapsin viljely

lauantai 6.7.2013 
13.00  Luomupossun elämä

◊ ◊ ◊  Erikoiskasviosastolla
----------------------------------------------------------------------------
Perunapäivän seminaari keskiviikkona 3.7.2013 klo 14–16.50
14.00  JM Steel, Mika Lipponen esittelee hallin, jossa seminaari pidetään
14.10 Luonnosta, Aki Aunola/Marika Tuomikoski: 
 lyhyt katsaus perunamarkkinoihin
14.15 HZPC-Kantaperuna, Anna-Sofia Rajala: uutuuslajikkeet
14.25 Scanline, Matti Laurila: vaihtoehtoiset ravinneratkaisut 
 tavoitteena maan kasvukunto ja sadon ravintosisältö
14.40 Grimme, Roland Rosenback: tehdaskuulumisia ja uutuustuotteet
14.55 Hyötyhamppuhanke, Noora Norokytö ja Mikko Neuvo: 
 hamppu maaperän rakenteen parantajana  
15 :10 A-Lab, Antti Ruokolainen: prosessit hallintaan mittaustiedon avulla
15.25 Finpom, Heikki Markus: perunan uudet 
 valmistusmenetelmät kotitalouksissa
15.40 MTT, Marjo Keskitalo: miksi vaihtoehtokasveja kannattaa viljellä
15.55 Klåvus Group, Peter Klåvus: kasvavan perunatilan haasteet
16.10 Urho Kari, syysrtypsi ja -rapsi perunan välikasvina. 
 Kylvö uudella tekniikalla.
16.20 Avagro, Anssi Väättänen: Dewulf- ja Imac-perunankorjuukoneet,  
 ajankohtaista nestelannoitteista
16.35 Pyhäjoen Puu, Päiviö Nikki: Isokappa-, peruna- ja vihanneslaatikot
Yhteyshenkilö: Juhani Rahko, puh. 043 825 0103

◊ ◊ ◊  taitoa käsillä -halli
----------------------------------------------------------------------------
Uimahalli-urheilutalon suojissa käsityöyrittäjien houkuttelevat myyntinäytte-
lyosastot sekä maakuntalapasten näyttely Lämmintä Kättä – kotiseutu löytyy 
lapasesta. Työnäytösten ohjelma esiintymislavalla, teemana virkaten kau-
neinta sisustukseen.

kEskiviikko 3.7.2013
11.00  Kirjoneulotut maakuntalapaset: Etelä-Pohjanmaan lapanen
13.00 Virkaten kauneinta sisustukseen: Tabletit pöydälle ja pitsimatot
15.00 Koukkuamalla kaunis matto

torstai 4.7.2013
11.00 Kirjoneulotut maakuntalapaset: Keski-Pohjanmaan lapanen
13.00 Virkaten kauneinta sisustukseen: Lelukorit ja lattiatyynyt
15.00 Koukkuamalla kaunis matto

PErjantai 5.7.2013
11.00  Kirjoneulotut maakuntalapaset: Satakunnan lapanen
13.00  Suuri Ompeluseura
15.00  Koukkuamalla kaunis matto

lauantai 6.7.2013
11.00  Kirjoneulotut maakuntalapaset: Kainuun lapanen
13.00 Suuri Ompeluseura
15.00  Koukkuamalla kaunis matto

Työnäytösten toteutus: 
Etelä-Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuus ry,
www.taitoep.net. 

Lammas- ja vuohikehä
kEskiviikko 3.7.2013 
11.30 Paimennusnäytös paimenkoirilla 
12.00 Rotuesittely: lampaat ja vuohet  
13.00 Paimennusnäytös paimenkoirilla 
13.30 Osastolla ohjelmaa
15.00 Suomenvuohen esittely ja konelypsy 
 
torstai 4.7.2013
11.30 Paimennusnäytös paimenkoirilla 
12.00 Rotuesittely: lampaat ja vuohet
13.00 Lammasosastolla ohjelmaa
13.00 Paimennusnäytös paimenkoirilla 
14.00 Kilin kesyttäjäkilpailu 
15.00 Suomenvuohen esittely ja konelypsy 

PErjantai 5.7.2013
11.30 Paimennusnäytös paimenkoirilla  
12.00 Rotuesittely: lampaat ja vuohet 
13.00 Lammasosastolla ohjelmaa
13.00 Paimennusnäytös paimenkoirilla 
14.00 Karitsan käsittelykilpailu 
15.00 Suomenvuohen esittely ja konelypsy

lauantai 6.7.2013
10.30 Suomenvuohen esittely ja konelypsy 
11.30 Paimennusnäytös paimenkoirilla
12.00 Rotuesittely: lampaat ja vuohet
13.00 Lammasosastolla ohjelmaa
13.00 Paimennusnäytös paimenkoirilla
14.00 Lampaan kerinnän SM-kilpailu

Lammas- ja vuohikatoksessa on esillä 
• Lampaiden tiineystarkastus ja ultraäänimittaus.
• Lampaiden kantakirjausta, punnitusta.
• Osastolla sekä lammas- että vuohiasiaa.

Osastolla mukana EP:n lammaskerho, Texel-yhdistys,  
Suomen Vuohiyhdistys, Suomen Paimenkoirayhdistys.

Siipikarjaosasto
Siipikarjaosastolla on MTT:n tutkijoiden häkinvierusluentoja keskiviikkona 
3.7. ja lauantaina 6.7. Noin 15 minuutin puheenvuorot esitetään kahden tun-
nin välein klo 11.00 alkaen.

Aiheina mm.:
• Kotimaiset valkuaiskasvit siipikarjan rehuna
• Broilerien hyvinvoinnin mittaaminen tilalla
• Ajankohtaisia ajatuksia siipikarjatutkimuksesta

Luomuosasto kotieläinkentällä
ProAgrian luomuosastolle voit tulla tapamaan luomutuottajia ja keskustele-
maan sinua kiinnostavista asioista. Paikalla ovat ProAgrian luomuasiantunti-
jat, jotka osaavat vastata luonnonmukaiseen kasvintuotantoon ja kotieläinten 
ruokintaan liittyvissä kysymyksissä. Ajankohtaisia aiheita luomupuolella 
ovat osto- ja myyntirenkaiden toiminta, valkuaiskasvien ja luomulihan tuo-
tanto sekä luomutuotantoon siirtyminen. 

Kotieläinkentällä röhkii luomusikoja ja laitumella käyskentelee luomunau-
toja. Esillä myös luomukanoja.

kEskiviikkona 3.7.2013
13.00  Miten lupiinin viljely puitavaksi ja rehuksi onnistuu?
14.00  Luomuohran viljely

simO Ralli käyskentelee 
FaRmaRi-isännän askelin eRi 
OsastOilla, selvittää tuulimyllypro-
jektiaan energialavalla, käy grillaa-
massakin ja tarttuu kitaraan. Isännän 
tehtävät huipentuvat Elonkerjuun 
keikkaan Farmari-katulavalla 
la klo 14.00.

kaRitsan kesyttäjäkilpailu FaRmaRissa Karitsan kesyttäjäkilpailun tavoite on kannustaa nuo-
ria käsittelemään eläimiä. Sarjoja on alle ja yli 10-vuotiaille omansa.  Keväällä syntynyt karitsa 
opetetaan kulkemaan kaulapannasta tai riimusta taluttaen. Eläimet pestään ja siistitään ennen 
näyttelyä. Kilpailussa katsotaan kuinka nuori käsittelee eläintä ja kuinka hän tuo sitä esille sekä 
kuinka hän huomioi tuomarin ohjeita. Tuomari kiinnittää huomiota yhteistyökykyyn ja eläimen 
rauhalliseen käsittelyyn. Myös taluttajan kilpailuasu vaikuttaa arvosteluun. 

kilinkäsittelyä Suomen Vuohiyhdistys, Ilmajoen 4H-yhdistys ja ProAgria Etelä-
Pohjanmaa tekevät jo toisena vuotena peräkkäin yhteistyötä Vuohiojan Kuttulan 
kanssa tarjoten Ilmajoen lähialueen lapsille mahdollisuuden tutustua vuohiin ja 
kouluttaa niitä leikkimieliseen Kilien Käsittely -kilpailuun. Kesän aikana lapset 
kouluttavat itse valitsemistaan kileistä taitavia kilpailijoita tehtäväradalle, joka 
koostuu pujottelusta, estehypyistä ja kilin pompusta lopussa korokkeen päälle. 
Laji vaatii kärsivällisyyttä ja taitoa opettaa itsenäinen ja itsepäinen tuotan-
toeläin. Lajissa korostuu vuohen monipuolisuus. Vaikka kyseessä onkin tuotan-
toeläin, se taipuu myös harrastuskäyttöön.

sEuraa opastEita & 
käytä Etäparkkia
Paikoitusmaksu on 5 e / auto. 

Pysäköintimaksu vain käteisellä.

Muista jättää parkkilippu tuulilasille! 

Se toimii myös kuittina verotuksessa.

Seuraa opasteita - käytä etäparkkia
Etelästä ja pohjoisesta tulevien kannattaa jättää autonsa etäparkkiin Rengonharjulle tai 
raviradalle,  joista on jatkuva ilmainen bussiyhteys näyttelykentälle.

ILMAJOELLE

TAMPEREELLE

KUORTANEELLE

LAPUALLE

TAMPEREELLE

SEINÄJOELLE

Rengonharjun 
etäparkki
Kuljetus näyttelyyn.

Raviradan etäparkki
Kuljetus näyttelyyn.

P

Rengonharjun 
etäparkki sijaitsee 
10 km näyttelyalueelta 
Tampereen suuntaan.

P

P

P

P

P

P

P

P Retkibussit

Inva

Inva, Moto

Retkibussit

MATKAKESKUS

➜

➜

➜

➜ Portit Farmari-näyttelyalueelle
P

Koiraparkki P

Paikoitusmaksu on 5 e / auto. 

Pysäköintimaksu vain käteisellä.

Muista jättää parkkilippu tuulilasille! 

Se toimii myös kuittina verotuksessa.

Seuraa opasteita - käytä etäparkkia
Etelästä ja pohjoisesta tulevien kannattaa jättää autonsa etäparkkiin Rengonharjulle tai 
raviradalle,  joista on jatkuva ilmainen bussiyhteys näyttelykentälle.

ILMAJOELLE

TAMPEREELLE

KUORTANEELLE

LAPUALLE

TAMPEREELLE

SEINÄJOELLE

Rengonharjun 
etäparkki
Kuljetus näyttelyyn.

Raviradan etäparkki
Kuljetus näyttelyyn.

P

Rengonharjun 
etäparkki sijaitsee 
10 km näyttelyalueelta 
Tampereen suuntaan.

P

P

P

P

P

P

P

P Retkibussit

Inva

Inva, Moto

Retkibussit

MATKAKESKUS

➜

➜

➜

➜ Portit Farmari-näyttelyalueelle
P

Koiraparkki P

Etelästä ja pohjoisesta tulevien kannattaa jättää 
autonsa etäparkkiin Rengonharjulle tai raviradalle, 
joista on jatkuva ilmainen bussiyhteys 
näyttelykentälle.

paikoitusmaksu 5€ / auto.
Pysäköintimaksu vain käteisellä.
Muista jättää parkkilippu tuulilasille!
Se toimii myös kuittina verotuksessa.

TUOTANTOELÄINTEN HOIDON  
JA HYVINVOINNIN  
AMMATTITUTKINTO
Aloitus 2.9.2013  
Lähipäivät 2-4 pv/kk, Ilmajoki 
Lisätietoja:  
Leena Ojala, puh. 040 830 4116 

VILJELIJÄN AMMATTITUTKINTO
Aloitus 23.8.2013  
Lähipäivät pe-la 2-4 pv/kk, Ilmajoki  
Lisätietoja:  
Marjo Latva-Kyyny, puh. 040 830 0423

VESITALOUDEN  
ERIKOISAMMATTITUTKINTO
Aloitus 26.9.2013 
Lähipäivät 2 pv/kk, Ilmajoki  
Lisätietoja:  
Heikki Koskimies, puh. 040 830 2388

BIOENERGIA-ALAN  
AMMATTITUTKINTO
Aloitus 27.8.2013 
Lähipäivät n. 2 pv/kk, Ähtäri 
Lisätietoja:  
Asko Ämmälä, puh. 040 830 2177 

METSÄTALOUSYRITTÄJÄN  
AMMATTITUTKINTO
Lähipäivät 2-3 pv/kk, Ähtäri  
Lisätietoja:  
Asko Ämmälä, puh. 040 830 2177

Voit hakea kaikkiin  
koulutuksiin osoitteessa:  
www.seduaikuiskoulutus.fi  

  Sorkkakylvyt

  Lannoitteeksi

044-744 7004
info@suprokem.fi

Kuparisulfaattia

 
ohjElmat 2013
Katso ohjelmapäivitykset www.Farmari.nEt
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vastaus otsikon kysymykseen on tietysti se, että molemmat juovat baa-
rissa maitoa. Tuttuun tapaan ProAgrian ja Valion yhteinen Vasikka-
baari löytyy Farmarin kotieläinkentältä. Vasikkabaarin teemana on 
vasikoiden alkukasvatuksen tärkeys, ja tavoitteena tietysti kasvattaa 
vasikasta tulevaisuuden huippulehmä. 

Vasikkabaarista löytyy paljon ammatillisia vinkkejä vasikoiden alku-
kasvatukseen, esillä on mm. vasikoiden hoitoon työohjeita, ternimaito-
järjestelmä, erilaisia juotto- ja karsinaratkaisuja ja MaitoPisnes-hanke. 
Osastolla on päivittäin tavattavissa ProAgrian ja Valion vasikka-asi-
antuntijoita kuten Tuomo Linnakallio Valiolta. Lisäksi keskiviikkona 
ja torstaina paikalla on myös Valion eläinlääkäri Laura Kulkas. Eri 
ikäisiä vasikoita on ihasteltavaksi kaikkineen kymmenkunta kappa-
letta sekä Vasikkabaarin yksilö- ja ryhmäiglukarsinoissa että erillisessä 
vasikkakatoksessa. 

mITä YHTeISTä On VaSIKOIlla 
Ja muSTanaamIOlla?

F armarin lypsykarjaosas-
to sijaitsee upealla puis-
tokentällä. Osastolla 
on koko näyttelyn ajan 
esillä kaikki suomalais-

ten maidontuottajien navetoissa 

hiehoagility: Hiehoagility on viih-
teellinen ja vapaasti toteutettu 
kilpailu eläimen käsittelytaidois-
sa. Kilpailija suorittaa yhdessä 
hiehon kanssa radan, jossa on eri-
laisia käsittelytehtäviä ja esteitä. 
Se voittaa, jolla on vähiten virhe-
pisteitä ja nopein aika, eli vauhtia 
riittää! 

shoWmanship: Showmanship on 
vaativa ja karjanomistajien arvos-
tama kilpailu lehmän esittelytai-
doissa. Lehmä voi olla itsepäinen 
talutettava, mutta ammattilaiset 
saavat ne liikkumaan kuin elo-
kuvissa. Parhailla showmanship 
-taitajilla on vuosien kokemus ta-
kanaan, vaikka olisivatkin iältään 

tutut ja uudemmat 
lYPsYKaRjaROdut esIllä

lYpSYKarJanäYTTelYn KIlpaIluT

lypsävät rodut, kahdeksan erilaista. 
Kaikkineen eläimiä tulee 50 karjasta. 
Myös omistajat tulevat paikalle esit-
telemään eläimiään, ja päivittäin on 
eri rotujen näyttelyitä. 

vielä nuoria aikuisia.

junior handler: Nuoret harjaantu-
vat taitaviksi eläinten esittäjäksi 
ja showmanship-kisaajiksi omissa 
Junior Handler -kilpailuissaan, 
jossa talutettavana on vasikka tai 
hieho ja kilpailijat alle 18-vuotiai-
ta. Tämä kilpailu on huippusuo-
sittu ja uusia nuoria löytää lajin 
joka vuosi!

young breeders shoW: Nuoret tuo-
vat mukanaan hiehon, jonka val-
mistelevat näyttelypaikalla näyt-
telykuntoon, pitävät huolen sen 
näyttelyparren mukavuudesta ja 
ulkonäöstä ja iltapäivällä esitte-
levät vielä kehässä eläimensä. 

www.poppankki.fi

Rakennetaan yhdessä 
elinvoimaista maaseutua.

POP Pankkien asiantuntijat palveluksessasi.

Tulevaisuus kasvaa maasta.

 

 

 Katkaisuterään 
kiinnitettävillä 
halkaisuterillä voit tehdä 
halkoja heti kaadon 
jälkeen. 

 Toimii kouran auki/kiinni 
toiminnolla. Ei muita 
ohjaimia. 

 Kaataa, karsii ja katkoo. 

 Paino vain 230 kg! 
Syke 50 cm. 

info@pentinpaja., www.naarva., puh. 013 825 051 

S23 sykeharvesteri halkaisukiiloilla! 
Olemme Farmari 2013-näyttelyssä 

LYpSYK
A

r
jA

eläimiä 

näyttelykuntoon

laitettaessa 
hiuslakkakin 
on tarpeen.

junior 
handler 

voittajat 

K
uva: jari A

hlholm
u
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Fingrid vastaa Suomen päävoimansiirtoverkosta, 
jonka voimajohtojen yhteispituus on yli 14 000 kilo-
metriä. Huolehdimme siitä, että Suomi saa sähköä 
häiriöttä. Pidämme johtomme käyttövarmoina sekä 
turvallisuusmääräysten mukaisessa kunnossa huo-
lehtimalla johtoalueiden ja reunavyöhykkeiden sään-
nöllisistä raivauksista.

Fingrid välittää. 
Varmasti.

Farmari 2013 -näyttelyyn 
Seinäjoelle 3.–6.7. 

osastollemme Areena-halliin 
keskustelemaan voimajohdoista 

ja niiden vaikutuksesta 
ympäristöösi. Asiantunti- 

jamme ovat paikalla  
sinua varten.

Tervetuloa

fingrid_okra_107x340.indd   1 23.5.2013   9.41

Boreal jalostaa peltokasvilajikkeita poh
joisiin oloihin. Tuottavat lajikkeet vaati
viinkin olo    suhteisiimme  syntyvät pitkä 
jänteisen kehitystyön ja tinkimättömän 
osaamisen tuloksena. Lajikkeen soveltu
vuudesta oloihimme kertoo tuttu  BOR
merkintä, joka on merkki kasvusta. 

Boreal Kasvinjalostus Oy
www.boreal.fi

www.farmit.net

Pohjoista kasvua

Olemme mukana Farmarissa 
Farmitin yhteisosastolla.

TERVETULOA! 

Kyytöt, lapinlehmät ja 
lsk-karja laitumella

eläimellistä menoa kotieläinkentällä

F armarissa on perinteisesti esitelty 
myös alkuperäiskarjaa. Seinäjoel-
la alkuperäiskarjan osasto sijaitsee 

kauniilla rantalaitumella Seinäjoen varrel-
la. Osastolla on Alkuperäiskarja ry esittele-
mässä toimintaansa.

Länsisuomenkarja on alkuperäisroduista 
yleisin. Farmarin laitumella käyskentelevät 
länsisuomenkarjan lehmä ja hieho, ja näyt-
telyssä on myös jalostussonni. Pohjoissuo-
menkarjaa edustaa kaksi väritykseltään eri-
laista lehmää sekä hieho. Itäsuomenkarjasta 

on mukana emolehmä vasikkansa kanssa. 
Kyyttö soveltuu sekä maidon- että lihantuo-
tantoon, ja sen lihaa voikin maistella näyt-
telyn Ruokaprovinssikadulla.

Alkuperäiskarjan osastolla esitellään 
myös karjantarkkailun historiaa vanhan ras-
vanmäärityskoneen eli sentrifuugin kanssa. 
Näin rasvanmääritys tehtiin ennen tilalla ja 
nähtiin saman tien tulokset. Nyt näytepika-
rit lähetetään Seinäjoen aluelaboratorioon 
ja katsotaan netistä tuloksia tai odotellaan 
vastauksia kirjepostina. 

pOppelI Saapuu FarmarIIn

F armari-konkari Poppeli saapuu  jo toistamiseen Farma-
riin Vehkaojan Susannan ja Heikin tilalta Nurmosta. 
12-vuotias Poppeli asustelee Koivu-vasikkansa kanssa 

rantalaitumella kahden muun emo-vasikkaparin kanssa, aivan 
kuten vuoden 2006 Farmarissa.

lihakarjaosastolla on tavattavissa mm. ylämaankarjaa.

lammaskehässä lapset kisaavat mm. karitsan käsittelyssä, ja välillä 
käsiteltävä ottaa ohjat. 

kuka näitä voisi vastustaa? Farmarin 
eksoottisimpia eläinvieraita ovat alpakat, 
joiden suosio on koko ajan kasvussa.

haaveiletko kotikanalasta? 

Tule Farmariin kuulemaan lisää!
Farmarissa näet myös suuret sonnit.

Farmari-kentän rantalaidun 

on kauneudessaan vertaansa 
vailla. 

vasemmalta oikealle: itäsuomenkarjaa eli kyyttöjä, Länsisuomenkarjaa, pohjois-Suo-
men karjaa eli lapinlehmä.

miten sujuisivat maataloustyöt aidoin hevosvoimin? Hevospuistossa 
esitellään työhevosen valjastusta.

LYpSYK
A

r
jA
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T he Voice of Finland-finalisti ja Palava-
yhtyeen laulaja Osku Ketolan kesä 
näyttää lauluntäyteiseltä, mutta mah-

tuu kesään perinteisen keikkailun ohella muu-
takin – Ketola vierailee kesän Farmarissa jo-
kaisena näyttelypäivänä ja esittelee sosiaalipe-
dagogista hevostoimintaa aisaparinaan aktiivi-
uransa lopettanut huippuravuri Etain Royal. 
Ketola myös laulaa Farmarissa päivittäin.

– Hevosista olen aina ollut kiinnostunut, ja 
onkin todella hienoa päästä mukaan tällaiseen 
erityislaatuiseen ohjelmanumeroon ja isoon 
tapahtumaan, joka antaa maaseudulle kasvot, 
Ketola toteaa.

hevonen peilaa kaiken, mitä ihminen tekee

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ydin pii-
lee Ketolan mukaan eläimen kohtaamisessa. 
Hevosten kanssa toimiminen edellyttää vah-
vaa läsnäoloa — samaa, jota hyvältä artistilta-
kin vaaditaan.

– Enemmän hevoset opettavat minua kuin 

K esän Farmari-maatalousnäyttelyn 
vieraslista täydentyy ripauksella elo-
kuvamaailman glamouria, kun näyt-

telyn vieraaksi saapuu muun muassa Walt 
Disney Companylle ja Pentagonille eläinkou-
luttajana ja konsulttina toiminut yhdysval-
talainen Don Höglund. läinlääkäriksi kou-
luttautunut Höglund on lisäksi valmentanut 
nimekkäiden näyttelijöiden, kuten Melanie 
Griffithin ja Don Johnsonin hevosia. Hän on 
myös ollut aikoinaan mukana kehittämässä 

ja tuottamassa Pariisin Disneylandin Buffa-
lo Bill’s Wild West -show’ta, joka viettää jo 
20-vuotisjuhlavuottaan. 

Höglund toimii myös yliassistenttina Min-
nesotan ja Pohjois-Carolinan yliopistoissa. 
Kursseillaan hän perehdyttää eläinlääketie-
teen opiskelijoita eläinten turvalliseen ja te-
hokkaaseen käsittelyyn sekä käyttäytymiseen. 
Hän on myös kirjoittanut kirjan Nobody’s Hor-
ses Uuden Meksikon villihevosista. Höglund 
asuu Uuden Meksikon osavaltiossa.

elokuva-alan eläinguru Farmarissa

Oskun kesään kuuluu laulua ja hevosia

minä niitä, Ketola sanoo. - Jokaisen, joka ha-
luaa oppia enemmän itsestään, tulisi kohdata 
hevosen kaltainen iso eläin, joka vaatii herk-
kyyttä. Ihmisten kanssa voi riidellä, mutta 
isokokoisen hevosen kanssa ei viitsi lähteä 
kilpasille.

Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa 
vaikutuksen Ketolaan teki sen erilainen, her-
kempi lähestymistapa. 

– Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan kaut-
ta ihminen kohtaa itsensä, kun omia ajatuksia, 
tunteita ja vuoro-vaikutustaitoja tehdään näky-
viksi ja hallittaviksi. Hevonen peilaa sen, mitä 
ihminen sanoo, ajattelee ja tekee, Ketola toteaa. 

– Jos esimerkiksi menen hermostuneena 
hevosen selkään, sekin on hermostunut. He-
voselta saa välittömän, suoran ja rehellisen pa-
lautteen. Palaute on helpompi ottaa vastaan, 
sillä se ei tule ihmiseltä vaan eläimeltä, jonka 
kanssa nimenomaan haluaa olla.

 
tärkeintä on päästä laulamaan

Keikkailun lisäksi Ketola valmistelee parhail-
laan levyä bändinsä kanssa.

– Kisan jälkeen olen saanut pelkästään po-
sitiivista palautetta. Moni on tullut harmitte-
lemaan putoamistani, mutta ei siinä ole mi-
nusta mitään harmiteltavaa, sillä kilpailusta 
on seurannut pelkästään hyvää. En ajatellut 
muutenkaan koko kilpailuasetelmaa. Tärkein-
tä oli, että joka viikonloppu pääsee laulamaan.

Ketolalla on jo pitkä laulajaura takanaan, 
mutta The Voice of Finland -kilpailun myötä 
miehestä on tullut tuttu laajalle yleisölle.

– Sen olen huomannut, että esimerkiksi 
huoltoasemalla ihmiset tulevat juttelemaan ja 
pankissakin pitää jakaa nimmareita työnteki-
jöille. Television voima on ollut aika huikea, 
Ketola naurahtaa. 

Valitse Pipelifen 
reilut ympäristötuotteet

Jätevesien puhdistukseen 
Suodatuskasettipaketti
•  tehokasta ja varmatoimista jäteveden      
    puhdistusta ilman sähköä
•  sopii pienille tonteille , asennustila vain 6m²
•  paketti sisältää 2m³ saostussäiliön,        
    suodatuskasetit sekä imeytysputkistot
•  helppo huoltaa - tyhjennys imuautolla

Uusi Pisara -harmaavesisuodatin 
mökille 
•  pudistaa myös suihkun ja pesukoneen vedet
•  asennus maan alle tai pintaan
•  suomalaista muotoilua

Lisätietoa: 
www.puhdastulevaisuus.fi

jouko.malkamaki@valokaista.fi erkki.ristimaki@valokaista.fi

DRIVE THE CHANGE

OSASTOLLA NÄHTÄVISSÄ MYÖS:

RENAULT MASTER 
RETKEILYAUTO

UUSI RENAULT 
KANGOO

Dacia mukana
Farmari-näyttelyssä.

Osasto UO26 Farmarikadulla.

Dacia Dokker Van.
Oikea das ammattilainen.

Dacia Duster.
Järkevä das katumaasturi.

www.dacia.fi    |   Keskity oleelliseen.      

Dacia Lodgy.
Iso das tilafarmari - seitsemälle.

ENNAKKOESITTELYSSÄ FARMARI-NÄYTTELYSSÄ:

UUSI RENAULT CAPTUR.
OSASTO UO26 FARMARIKADULLA.

TURVAÄSSÄT
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Farmariin superlatiivihevosia

toto-pelit jalkautuvat Farmariin

F armarin hevoskentällä 
on mukana superlatii-
veja: pienin ja suurin. 

Soinilainen Amanda edus-
taa maailman suurinta hevos-
rotua shirenhevosta, ja sen 
säkäkorkeus on 190 cm. Ala-
vudelta taas saapuu euroop-
palainen miniatyyrihevonen 
Esperar Princesa, jonka säkä-
korkeus on 79 cm. 

varsalla kissan valjaat

Farmarissa Esperar Prince-
salla on mukana myös var-
sa, Esperar Pingo Cinderela. 
Näyttelyyn mennessä se ehtii 
saavuttaa parin kuukauden 
iän.

– Varsan säkäkorkeus ylit-
tää tällä hetkellä juuri ja juuri 
50 senttiä, ja se käyttää kis-
sanvaljaita, kertoo hevosen 

F armarissa ovat muka-
na myös Toto-pelit. 
Ravit ovat nähtävissä 

suorana massiiviselta jät-
tiscreeniltä, josta voi seurata 
livenä Suomen ja Ruotsin 
ravien lisäksi Englannin- ja 
Pohjois-Afrikan laukkakoh-
teita. Screenin läheisyydestä 
löytyy myös Toto-koulu. jossa 
tarjotaan Toto-opastusta sekä 
pelivihjeitä. 

Perjantaina Toto-koulua 
isännöi entinen mäkihyppää-
jä Toni Nieminen. Raviur-
heilun tiukkaan otteeseen 
jäänyt Nieminen on itse aja-
nut kilpaa yli sadassa ravi-
lähdössä.  Farmarissa hän 
haastattelee muita ohjastajia 
ja valmentajia lajin huipulta. 

omistaja, alavutelainen Min-
na Kivistö.  

minna kivistön hevostal-

lilla on jo yksi miniatyyri-
hevonen läpäissyt Karvakave-
rit-kokeen, ja myös Farmari-
vieras valmistautuu samaan 
testiin. Karvakaveri voi tehdä 
vierailuja esimerkiksi päivä-
koteihin ja vanhainkoteihin. 

– Lapset ovat päiväkodeis-
sa aikalailla jo ponihevosiin 
tottuneet. Vanhainkodeissa 
Karvakaverin saapuminen 
on uusi ja upea asia. Ehkä 
se johtuu siitä, että vanhuk-
set kunnioittavat hevosta eri 
lailla työkaverina.

Lisäksi Esperar Princesa 
harrastaa agilityä, vetelee kär-
ryjä, ja voi sillä pieni ihminen 
ratsastaakin.

Farmari-yleisöllä on näin 
mahdollisuus kuulla myös 
ammattilaisten pelivihjeet 
viikonlopun kohteisiin. 

toto-koulussa on tietenkin 
mahdollisuus myös Toton pe-
laamiseen. Tarjolla on useita 

huomionkipeitä tähtiä

Jättihevonen Amandan omis-
taja Kirsi Lehtomäki Soinista 
kehuu Amandaa hyvin so-
siaaliseksi oloneuvokseksi. 
Tammalla on ikää kolmisen 
vuotta.

– Se pitää suuresti huomi-
on keskipisteenä olemisesta, 
Kirsi sanoo.

– Amanda on oikeastaan 
vähän koiramainen! 

Kirsi sanoo hankkineen-
sa shirenhevosen vähän 
sillä perusteella, että mum-
molassa oli sen näköinen 
nukkehevonen.

– Halusin sellaisen, hän 
sanoo.

Amanda, Esperar Princesa 
ja Esperar Pingo Cinderela 
esiintyvät yhdessä Farmarin 
hevoskehässä päivittäin. 

kymmeniä jännittäviä peli-
kohteita Suomesta sekä ul-
komailta. Viikon pelitarjonta 
huipentuu perjantaina ajet-
tavaan Kaustisen Pikkupe-
limanni-ajoon ja lauantaina 
niin ikään Kaustisella ajetta-
vaan TOTO75-kierrokseen.

M yös keppihevosis-
ta kiinnostuneet 
on huomioitu Far-

marissa, sillä hevososaston 
keppihevosradalla toimintaa 
riittää jokaiselle näyttely-
päivälle.  Kaikki halukkaat 
4-vuotiaista ylöspäin voivat 
osallistua leikinomaisiin, ly-
hyisiin ratsastustuokioihin, 
joissa tarjolla on muun muas-
sa este-, koulu- ja lännenrat-
sastusta. Keppihevosradalle 

F armari-näyttelyssä sii-
täkin voi ottaa selvää, 
sillä hevososaston 

kupeessa sijaitsevaan hevos-
puistoon saapuu luonnolli-
sen kokoinen mallinukkehe-
vonen vapaata valjastushar-
joittelua varten. Mallinukke-
hevosen näyttelyyn toimittaa 
Agrimarket, ja valjaat tulevat 
Finn-Tackilta. 

N äyttelyssä järjes-
tetään päivittäin 
myös monipuolista 

hevosohjelmaa, kuten työ- ja 
ravihevosen valjastusnäytök-
siä. Kävijät voivat lisäksi tu-
tustua satulansovitukseen sa-
tulaseppä Satu Ritarin opas-
tuksella ja seurata Suomen 
kengitysseppien järjestämiä 
kengitysnäytöksiä. 

saa halutessaan ottaa mukaan 
oman keppihevosen, mutta 
paikan päälle saapuu myös 
viisi Sini Hakomäen valmis-
tamaa hevosta, joita voi laina-
ta ratsastustunneille. 

tapahtuma huipentuu lau-
antain huutokauppaan klo 
17.30, jossa näyttelykävijöil-
lä on mahdollisuus huutaa 
itselleen jokin viidestä ihas-
tuttavasta keppihevosesta. 

KeppIHeVOSTen YSTäVIlle 
raTSaSTuSTunTeJa Ja 
HuuTOKauppa

mITen SuJuu 
HeVOSen ValJaSTuS?

mOnIpuOlISTa 
HeVOSOHJelmaa

ari moilanen voitti Farmari-ravien suomenhevosten 
päälähdön Fransilla kesäkuussa 2013.
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S uomenvuohi on ainoa 
Suomessa käytetty tuo-
tantovuohirotu. – Tuo-
tantosuunta on pieneh-
kö, mutta tärkeä! 

Lypsykutut esiintyvät päivittäin 
myös kehässä, jolloin perehdytään 
tarkemmin vuohenmaidon saloihin. 
Paikan päällä asiasta kertomassa ovat 
myös Suomen Vuohiyhdistys ja vuo-
henmaidon tuottajat.
 
suomessa on käytössä kuusi 

pääasiallista lammasrotua. Far-
marissa näistä esitellään kaikki: te-
xel, suomenlammas eri väreissään, 
kainuun harmas, rygja, oxford down 

sekä dorset. Esittelyssä perehdytään 
rotujen erityisominaisuuksiin.

– Risteytysten kasvatus kiinnostaa 
yhä enemmän tuottajia.

Nähtävillä on myös risteytysemiä 
oxford down –suomenlammas sekä 
suomenlammas–dorset-risteytyksinä.

paimenkoira on ehdottomas -

ti kätevin tapa siirtää eläimiä. 
Suomen Paimenkoirayhdistys esit-
telee lampaiden paimennusta lam-
mas- ja vuohiosastolla. Yhdistyksen 
asiantuntevaa väkeä on tavattavissa 
osastolla koko näyttelyn ajan.

–  Käy tapaamassa, koiran hankinta 
ja koulutus on heidän ykkösalaansa!

Pieniin kiipeileviin kileihin voi tutustua Farmarin lammas- ja vuohiosastolla.  
– Kilien käsittelystä mittelevät lapset Farmarin torstaina, lammas- ja vuohiosaston vastaava Elina Vainio kertoo.

KIIPeIleVät KIlIt, alPaKat 
ja täYttä asIaa lamPaIsta 

lihaksen ultraäänimittaus ja ra-
kennearvostelu luovat pohjan jalos-
tuskaritsoiden valinnalle. Lammas- ja 
vuohiosastolla esitellään joka päivä 
karitsoiden arvostelua.

– Kannattaa muuten kokeilla 
kotonakin!

Tiineystarkastusten avulla pysty-
tään kartoittamaan tiineyden lisäksi 
karitsoiden lukumäärää. Lampai-
den kantakirjausta esitellään myös 
osastolla.
 
lammas - ja vuohiosastolla kil-
paillaan melkein päivittäin. Kilien 
käsittelykilpailun lisäksi järjestetään 
karitsan kesyttäjäkilpailu torstaina.

–  Kummassakin lajissa lapset suo-
rittavat tehtäväradan mahdollisim-
man hyvin eläintä käsitellen. Parhaat 
asut huomioidaan myös.

Lauantaina osaston ohjelma hui-
pentuu Kerinnän SM-kilpailuun. 

alpakat ovat varsin hellyttäviä 

eläimiä. 

–  Niitä käytetäänkin muun muassa 
terapiaeläiminä. Alpakalla on erittäin 
pehmeä karva, josta voidaan valmis-
taa erilaisia neuloksia. 

tutustu kaupunkikanalaan

Vuohesta viisaammaksi 
Farmarissa

miltä näyttää 
eläinkuljetusauto 
vuonna 2013?

K otitarvekanaloista on tullut 
viime vuosina suosittuja ja 
Farmarissa ollaan tässäkin 

asiassa ajan hermolla. Farmariin ra-
kennetaan kaupunkiin sopiva koti-
tarvekanala, josta voi hakea ideoita 
oman kanalan suunnitteluun ja ra-
kentamiseen. Suomessa on runsaasti 
erilaisia kanarotuja jotka ovat hyvin-
kin erinäköisiä, näitä erilaisia rotu-
kanoja tulee myös esille siipikarja-
osastolle.   Muutenkin siipikarja on 
Farmarissa hyvin esillä, näyttelyyn 
on tulossa myös hanhia ja ankko-
ja. Ammattimaiseen siipikarjanli-
hantuotantoon pääsee tutustumaan 

M onipuolinen vuohi on 
esillä kesän Farmari-näyt-
telyssä, jonka lammas- ja 

vuohiosastolla voi muun muassa 
tutustua suomenvuoheen ja vuo-
hiyhdistyksen toimintaan, jututtaa 
tuottajia sekä seurata lypsynäytöksiä 
ja lasten mittelöä parhaista kilinkäsit-
telytaidoista. Samalla kävijät voivat 
kartuttaa tietouttaan terveellisestä 
vuohenmaidosta, joka tarjoaa koti-
maisen vaihtoehdon soijamaidolle. 
Käyttäjäkokemusten perusteella vuo-
henmaito yleensä sopii laktoosi-into-
leranssista ja lehmänmaitoallergiasta 
kärsiville. Juustojen lisäksi vuohen-
maidosta voi tehdä esimerkiksi rah-
kaa, viiliä ja jopa toffeeta.

Farmarissa vuohenmaidosta val-
mistettuihin tuotteisiin on mahdolli-
suus tutustua Juustoportin osastolla. 
Juustoportin toimitusjohtaja Timo 
Keski-Kasarin mukaan vuohenmai-
totuotteiden suosio kasvaa koko ajan 
- parhaimmillaan vuohenjuustoa on 
viety herkkusuille aina Saksaan asti. 

kalkkunaosastolla ja broilerituotantoa 
ja untuvikkoja esitellään pienoisbroi-
lerihallissa. Luomuosastolla on näy-
tillä luomukanoja. 

Juustoportin vuohenmaitotuotteiden 
valikoima koostuu pääasiassa kypsy-
tetyistä juustoista.

– 15 vuoden määrätietoisen työn 
myötä vuohenmaitotuotteidemme 
menekki on kaksinkertaistunut. Mat-
kailu on lisännyt ihmisten makukir-
joa kansainvälisempään suuntaan, ja 
varsinkin nuoremmat herkuttelevat 
vuohenjuustoilla.

vaikka vuohenmaidontuottajien 

joukko on suomessa melko pieni, 

Etelä-Pohjanmaalle on muodostunut 
isojen vuohitilojen keskittymä. Vuo-
het ilmestyivät maakuntaan 1970-lu-
vun erikoistumispyrkimysten myötä, 
ja parhaimmillaan toistakymmentä 
kasvattajaa sai maidosta lisätuloja. 
Tällä hetkellä Juustoportti on Suomes-
sa ainoa, joka kerää vuohenmaitoa.

– Tuottajille onkin annettava eri-
tyiskiitokset, sillä vuohitilat ovat 
tuottaneet hyvää maitoa, josta on saa-
tu hyviä, laadukkaita tuotteita, Keski-
Kasari toteaa. 

Markkinoiden nopeiMMaT kLapikoneeT!

AGROMASTER OY  Teollisuustie 8, 54710 LEMI    www.pilkemaster.com     
Myynti:  0207 41 3322,  040 743 4526,  info@agromaster.fi    

Uutuus! 

u  EVO 36 Halk.voima 2 - 8 tn,  EVO 36 HC  Hydr. sahalaipan kääntö ja hydr. 
halkaisuterän korkeuden säätö u  EVO 30 Halk.voima 2-3,5 tai 3-5,6 tn  

Lisävarusteena saatavissa puunnostajat ja tukkipöytä. Kysy lisää!

u  V-mallinen syöttöpöytä

Katso tulevat  

työnäytökset:  

www.pilkemaster.com

Käyttövoimavaihtoehdot:
• Traktori (3-piste nostolaite)
• Sähkömoottori 7,5 kW
• Polttomoottori 14 hv

u  Tieliikennemalli 

u Uutuus - tukkipöytä!

u  Eril. jälkihalkaisumahd.

Tervetuloa 

tutustumaan 

Pilkemasterei-

hin Farmarissa 

osastolla 
ME2!   

S e selviää Farmarin kotieläin-
osastolla, kun teuraita Atrial-
le ajavan T&M Valkaman uusi 

puoliperävaunu on esillä näyttely-
perjantaina ja -lauantaina.

ensimmäinen eläinkuljetusauto 
Atria-ketjuun hankittiin vuonna 
1928. Se tunnettiin Lihakunnan toi-
mitusjohtajan nimen mukaisesti Jun-
tusen junana. Tilat ja eläinkuljetukset 

ovat sen jälkeen muuttuneet val-
tavasti. Uudet autot on varusteltu 
pitkän matkan kuljetuksiin: eläin-
ten saatavilla on vettä ja lämpöti-
lanseuranta kertoo kuljettajalle heti, 
jos kuljetustilan lämpötila ylittää 
tai alittaa annetut raja-arvot. Talvel-
la käytössä on lämmitys ja kesällä 
viilennystä saadaan ilmastoinnin li-
säksi säädettävästä katosta ja sivujen 
ilmanvaihtoluukuista. 

– Päivässä ehditään kerätä yleensä 
kaksi kuormaa eläimiä, pääasiassa 
Etelä-Pohjanmaalta ja naapurimaa-
kunnista. Kerralla kyydissä voi olla 
34–36 maitorotuista lehmää tai son-
nia. Kuormien välissä pesemme aina 

auton teurastamon vieressä olevassa 
pesuhallissa. Samalla käytetyt työ-
vaatteet jätetään pestäväksi ja uudet 
puhtaat napataan mukaan, kuljetus-
yrittäjä Marko Valkama kertoo eläin-
kuljetusten arjesta. 

Farmarin 

lammas - ja

vuohiosastolla

keritään ja 
kaitsetaan.
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harvinainen villasika

siat ja niiden kotitilat

heVOsten ja heReFORdIen 
YhteIsnäYtös lIhaKaRjaKehässä

F armarin kotieläinkentällä on 
näytillä myös harvinaislaatui-
sia Mangalitzoja eli villasikoja, 

joita kasvaa Suomessa tällä hetkellä 
vain muutamalla tilalla. Erittäin rau-
hallisena ja ystävällisenä luonteena 
tunnettu villasika kiinnittää huomi-
ota hauskalla olemuksellaan. Farma-
riin sikoja saapuu kolme kappaletta 
Anne Seppälän tilalta.

– Ihastuin rodun vaatimattomuu-
teen ja toin ensimmäiset villasiat 
kaksi vuotta sitten Itävallasta. Nyky-
ään niiden suosio on Suomessakin 
kasvussa. Esimerkiksi toukokuussa 
syntyneeseen pahnueeseen tuli va-
rauksia ympäri Suomen jo hyvissä 
ajoin. Ihmiset ovat huomanneet tä-
män rodun arvon ja ihastuneet nii-
den olemukseen, Seppälä toteaa. 

–  Rotu on suomalaiselle pientilal-
le sopiva, sillä se on tuotantokustan-
nuksiltaan edullinen. Hyvän säänkes-
tävyytensä ansiosta se pärjää ulkona 
kesät talvet, kunhan sillä vain on 
suoja sadetta ja tuulta vastaan. Omi-
naisuuksiensa vuoksi sika sopii erin-
omaisesti myös luomutuotantoon.

Unkarilaislähtöinen rotu on välillä 
ollut vähällä kuolla sukupuuttoon, 
mutta sitä alettiin elvyttää 70-luvul-
la sen maukkaan lihan ja säänkes-
tävyyden vuoksi. Rotua on kolmea 
eri väriä, joista punaisia on kaikkein 
vähiten — noin 200 koko maailmas-
sa. Vaaleita villasikoja puolestaan on 
1600 ja mustia 1200. 

p erinteiseen tapaan Farmarin 
sikaosastolla esiintyy koko 
sikaketju imevistä porsaista 

lihasikoihin ja isoihin keinosiemen-
nyskarjuihin. Tänä vuonna Farmaris-
sa esiintyvät myös sikojen kotitilat, 
kun Antilat, Hyppöset ja Kestit ovat 
lupautuneet avaamaan sikaloidensa 
ovet valokuvien ja pohjapiirrosten 
myötä. 

Näyttelyyn tulee sikoja kolmel-
ta erilaiselta pohjalaistilalta, joiden 
jokaisen sikalassa on päädytty eri-
laisiin ratkaisuihin.  Tavoite on kui-
tenkin kaikilla sama, tuottaa kaupan 
tiskiin kotimaista sikaa, josta on sen 
elinaikana pidetty hyvää huolta. 

Päivi ja Martti Hyppösen yhdis-
telmäsikalassa porsaat kasvavat syn-
tymästä lihasiaksi asti. Tilan porsaat 
ovat kolmirotuisia, joten jännityksel-
lä voi odottaa, millaisia väriyhdistel-
miä Farmarin karsinoista löytyy. 

Kestin tilalla on jalostettu sikoja 
vuosikymmenet. Matkan varrella ja-
lostustavoitteet ovat useinkin muut-
tuneet sen mukaan, mitä kuluttajal-
le on haluttu tarjota. Tällä hetkellä 
Kestien sikalassa tuotetaan norjan-
maatiaisensikoita muiden sikaloiden 
käyttöön.

Kyösti Antila on porsastuottaja, 

F armarin lihakarjakehäs-
sä lännenratsastusta ja 
lihakarjan paimennusta 
hevosilla esittelee Ranch 
Horsemanship. Yhdistys 

järjestää pääasiassa 2–4 päivän mittai-
sia kursseja, joilla hevosia opetetaan 
vanhoilla luonnollisilla karjatilame-
netelmillä karjanpaimennukseen.

– Tavoitteena on edistää ihmisen 

Villasiat syövät vähemmän ja kas-
vavat hitaammin kuin tavallinen sika. 
Hitaan kasvun vuoksi Mangalitzan li-
ha on kuitenkin mehukasta ja terveel-
listä ja siksi arvostettua erityisesti 
Itä-Euroopassa. 

– Kesän villasiat laiduntavat, ja li-
säruuaksi riittää kaura- tai ohrajauho. 
Talvella ne syövät heinää ja kaura- tai 
ohrajauhoa sekä kivennäisiä. Jos taas 
villasikoja ruokkii kuin tavallista si-
kaa, tuloksena on paljon läskiä.

villasika on suosittu lemmikkinä 

ja terapiaeläimenä, mutta sitä koske-
vat samat terveys- ja muut vaatimuk-
set kuin tavallistakin sikaa. Lisäksi 
Mangalitzan hankkivan pitää rekiste-
röityä sianpitäjäksi.

Mangalitza-siat ovat mukana Far-
marissa koko ajan, ja niistä saa lisätie-
toa näyttelyssä vierailevalta Suomen 
Mangalitzayhdistykseltä. 

joka on vuosien varrella kehittänyt 
sikalaansa aktiivisesti. Juuri nyt tuo-
rein investointi on Suomen sikaloissa 
vielä uusi piensekoitinlaitteisto, jol-
la voidaan sekoittaa porsaiden rehu 
mahdollisimman tarkasti omasta vil-
jasta ja muista komponenteista heti 
vieroituksen jälkeen. Antilan emakot 
edustavat kotimaista yorkshire- ja 
maatiaiskantaa.

Kotimaista sianjalostusta edustavat 
myös näyttelyn kaksi komeaa kar-
jua, yorkshire Enska ja maatiaiskarju 
Hanski, jotka tulevat Farmariin Ilma-
joen karjuasemalta. Lisäksi Längel-
mäen koeasemalta saapuu paikalle 
jalostuseläinten ryhmä.

Sikojen kotitilat esittäytyvät Far-
marin kotisivuilla kesäkuun lopulta 
alkaen. 

ja hevosen välistä kommunikaatiota 
ja yhteistyötä. Pääsääntöisesti kurssit 
järjestetään tiloilla, mutta tarjolla on 
myös hevosten käsittelyn opettelua 
ilman karjaa, puheenjohtaja Kenneth 
Puskala kertoo. 

Koulutuksessa voidaan käyttää kai-
kenrotuisia hevosia, mutta esimer-
kiksi amerikkalaislähtöinen Quarter-
hevonen on jalostettu nimenomaan 

Pellon Group Oy | Puh 06-483 7555 | www.pellon.com

Tervetuloa osastoillemme tutustumaan!

TIM tuotannonhallintaohjelma 
– kaikki tieto yhdessä ohjelmassa

Karjan  terveys  ja  tuotantokyky  perustuvat  huolelliseen 
ruokinnan toteutukseen. Feedline  ruokinta-automaatios-
sa on punnitukseen perustuva lastausautomatiikka erilai-
sille rehukomponenteille sekä tehokas sekoitus yhdistet-
tynä tarkkaan jakotekniikkaan ja ruokintaraportointiin. 

Osasto 

KE 31

Osasto 

KE 65

Kotieläin-
puistossa

Eläinten ehdoilla - tilakohtaisin 
ratkaisuin - Pellon tekniikalla

Karjasi haluaa tuoretta 
rehua useita kertoja päivässä

Karjakalenteri, hoidot, 
siemennykset, maito- 
ja ruokintatiedot sekä 
talous hallitusti  robot-
ti- ja asemalypsytiloilla.  
Tiedonsiirto Ammu-yh-
teydellä. Paljon mahdol-
lisuuksia tilakohtaisten 
analyysien/vertailujen 
rakentamiseen.

- Hajutonta energiaa sikalan lämmitykseen ja kasvinviljelyyn.
   Osastolla MTT ja Seinäjoen seudun elinkeinokeskus.

Esittelyssä Farmari-näyttelyssä yhdessä SAC Futureline 
MAX- lypsyrobotin kanssa.

Pellon EC ilmanvaihtopuhaltimet 

Tule katsomaan EC- toimintaesittelyä 
osastollemme KE  31

Sikatilan energiaratkaisut

- Uusinta sähköenergian 
  säästötekniikkaa Suomessa 
- 25-50% säästö sähkönkulutuksessa

Kotieläin-
puistossa

K
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F armarin lihakarjaosasto sijait-
see omalla, laajalla ja puisto-
maisella alueellaan. –Osasto 

on kauniilla paikalla ja eläimet koi-
vujen katveessa, lihakarjaosastosta 
vastaava Marjut Viitasalo kehaisee. 
Lihakarjaosastolla on esillä 38 li-
hanautaa kahdeksasta eri rodusta: 
Angus, Hereford, Limousin, Cha-
rolais, Simmental, Highland Cattle, 

M iten iso on iso sika? Mil-
tä tuntuu possun kärsä? 
Keikahtaako possu oi-

keasti kyljelleen, kun sitä rapsuttaa? 
Nämä ja monta muuta sikamaista 
juttua pääset selvittämään Farmarin 
sikaosastolla. 

Enska on yorkshirekarju, joka on 
tehnyt elämäntyönsä Ilmajoella kar-
juasemalla. Näyttelyyn se tulee kave-
rinsa maatiaiskarju Hanskin kanssa. 
Vuosien varrella pojille on kertynyt 
kokoa ja näköä, tule tarkistamaan, 
vieläkö molemmilla on torahampaat 
tallella!

Keinosiemennyskarjun vaativaan 
työhön ei kelpaakaan kuka tahansa 
karju, vaan asemalle päädytään tar-
kan syynin läpi. Pitää olla lihasta, 
kasvukykyä ja monta muuta hyvää 
ominaisuutta, että pestin saa, tulee-
han karjulla olemaan tuhansia jälke-
läisiä ympäri maata. Karjun virkaan 
pyrkiviä näyttelyssä edustaa kolme 
karjukanditaattia Längelmäeltä. 

Emakko on emoksi tehty. Sillä on 
nisiä pitkä rivi, joten vaikka kerralla 

nuoret ovat tulevaisuuden 
karjankasvattajia

tutustu töpselinenään

Blonde d´Aquitaine ja Dexter.
Eri rotuja esitellään päivittäin ke-

hässä ja karsinan laidalla.

oma junnukisaTorstaina 4.7. klo 
10:30 lihakarjakehässä on ainut-
laatuista ja jännittävää seurattavaa, 
kun pääosassa ovat lapset ja nuoret 
lihakarjan JuniorHandler-kisassa yh-
dessä liharotuisten hiehojen ja vasi-
koiden kanssa. – Nuoret ovat tulevai-
suuden karjankasvattajia!

länkkärishoW

– Mielenkiintoisena ja erilaisena jut-
tuna lihakarjakehässä nähdään päi-
vittäin karjan paimennusesityksiä 
hevosilla.

Perjantaina 5.7. ja lauantaina 6.7. 
kehässä esitellään lännenratsastuk-
sen eri lajeja. 

käsittelynäytöksiä

Lihakarjakehän laidalle tulee kar-
jan käsittelykuja ja -laitteisto, jonka 
avulla esitellään eläinten käsittelyä, 
korvamerkkien lukua ja eläinten 
punnitusta. 

highland Cattle -vuosinäyttely

Lauantaina 6.7. klo 10 alkaen kisailee 
Highland Cattle -vuosinäyttelyssä 15 
rotunsa edustajaa. Mukana näytte-
lyssä on lehmiä, hiehoja, sonneja ja 
vasikoita. 

karjatyöhön.
-Karjavaisto on kaikilla hevosilla 

luonnostaan, mutta on hyvin yk-
silöllistä, millä hevosilla se herää 
enemmän. 

Yhdistys vieraili Teuvalla Hereford 
Junior -leirillä tutustuttamassa hevo-
sia hereford-hiehoihin, jotka osal-
listuvat myös Farmarin paimennus-
näytöksiin. Leiriläiset saivat myös 

tutustua karjahevosiin ja kokeilla 
ratsastaa niitä. 

– Pääasiassa leirillä harjoitellaan 
lihakarjan käsittelyn perustaitoja. 
Tärkeintä on kannustaa lapsia karjan 
käsittelyyn tulevaisuudessakin. He-
reford on tähän sopivan rauhallinen 
ja lapsiystävällinen rotu, vetäjä Urpu 
Tanner-Koopmans kertoo. 

syntyisikin toistakymmentä porsasta, 
kaikille riittää evästä. Jos on tarpeen, 
emakko voi ottaa omien porsaidensa 
jälkeen hoidettavakseen toisen ema-
kon porsaat. Emakko voi porsia kym-
menen kertaa elämänsä aikana.

Farmari-karsinoissa köllii kaksi 
supermammaa porsaineen. Laske 
porsaat ja kurkkaa sitten naapuri-
karsinaan, johon majoittuu kolme jo 
emästään vieroitettua porsasta. Kah-
dessa kuukaudessa possu kasvaa aika 
paljon! 

Valmiiksi lihasiaksi possu kasvaa 
puolessa vuodessa. Isoja lihasiko-
jakin löytyy sikaosastolta, arvaapa, 
mitä ne painavat!

saa rapsuttaa

Sika on sosiaalinen ja utelias eläin, jo-
ka tekee mielellään tuttavuutta myös 
ihmisen kanssa. Enskaa ja Hanskia 
ei kannata vieraan rapsutella, vaikka 
nekin ovat ihan hyväntahtoisia poi-
kia, isolla sialla on vaan isot otteet. 
Sen sijaan porsaita saa rapsuttaa ihan 
luvan kanssa. 



26 Farmari 2013 on ProAgria Etelä-Pohjanmaan 150-vuotisjuhlanäyttely  I  www.farmari.net FARMARI  3/2013 27

KO
N

EK
EN

TTä

hYVä KOne säästää IhmIsIä, 
eläImIä ja YmPäRIstöä

suomen vanhin 
traktori käynnistyy 
lähitapiolan osastolla

T odistetusti Suomen vanhin 
traktori, Avance-moottori-
aura, viettää 100-vuotisjuh-

liaan Farmari-näyttelyssä. Juhlan 
kunniaksi traktori on kunnostettu 
käyntikuntoon. 

Maan parhaat asiantuntijat ovat 
tehneet paljon töitä, jotta ensikäyn-
nistys onnistuisi. LähiTapiola ja 
Koneviesti tukevat taloudellisesti 
maatalousteknologista kulttuurite-
koa. Lähteekö Avance käyntiin, on 
vielä epävarmaa. Jännitys laukeaa 
ja lopputulos nähdään, kuullaan ja 
haistetaan Farmarin ensimmäisenä 
näyttelypäivänä.    

Näyttelyn Avence on varmuudella 
Suomen vanhin traktori. Tämä on to-
dettu Koneviesti-lehden tämän vuo-
den numeroissa. Lehden tietojen mu-
kaan Suomen ensimmäiset toimivat 

F armarissa tehdään musiikkihistoriaa, sillä eteläpohjalais-
bändi Bill Hota & Pulvers on lupautunut soittamaan näyt-
telyssä musiikkia traktorin tahtiin. 20-vuotisjuhlavuottaan 

viettävän trion jäsenet Juhani Lautamaja, Pentti Haapanen ja 
Kyösti Järvelä iloitsevat ainutlaatuisesta tilaisuudesta yhdis-
tää traktorin persoonallinen sointi omaan rough folk -tyyliseen 
musiikkiin.

– Kyllähän tätä on jo maailmalla nähty, mutta pitäähän trakto-
rin musiikillista käyttöä kokeilla kotimaassakin. Mukaan lähte-
mistä ei tarvinnut kauaa miettiä – meillähän on rytmiä rupissa, 
sutkauttaa Juhani Lautamaja.

Lautamaja luonnehtii bändin soittavan perinteisiin peliman-
neihin verrattuna hieman erilaisella otteella.

– Alun perin tämän piti olla terapiabändi, joka ei soita yhtään 
keikkaa. Toisin kävi, mies naurahtaa. 

–  Meillä kaikilla on rokkitausta, joten käsittelemme soittimia-
kin siihen tyyliin. Teemme myös itse kaiken musiikin.

Bändiltä on ilmestynyt jo viisi levyä, ja keikkoja riittää ympäri 
Suomen. Farmariin ”lievälantioosten poikien” kokoonpano lu-
pailee Suomen komeinta show’ta ja tietenkin hyvää musiikkia. 

traktorit olivat 1910-luvun alussa 
tuodut ruotsalaiset Avance-moottori-
aurat. Näitä traktoreita tuotiin 1913 
Suomeen ainakin seuraavat kolme 
kappaletta: Lohjalle Paloniemen  
ja Laakspohjan kartanoon, Viipuriin 
Suur-Merijoen kartanoon ja Eurajoel-
le Vuojoen kartanoon. 

Kaksi edellä mainittua ovat ka-
donneet, mutta kolmas Avance on 
nykyään Pöytyällä Jokihaaran talossa 
maanviljelijä Antti Pihan hallussa. 

LähiTapiola on Suomen johtava 
maatilojen ja myös traktoreiden va-
kuuttaja. Maatilavakuutuksista haas-
tattelututkimuksella selvitetty Lähi-
Tapiolan tuorein markkinaosuus on 
71 prosenttia. Siksi vakuutusyhtiö 
haluaa myös tukea maataloushisto-
riaa ja maan vanhimman traktorin 
kunnostusta. 

Hanki korkealaatuinen vapaa-ajan asunto 
yksin tai kimpassa. Täydellisen lomailun 
mahdollisuuksia on monia. Lappajärven 
Kivitippu Chaletsissa.

Ota yhteyttä:
YIT Rakennus Oy

Juha Pöntinen
gsm 040 843 9827

Asu tai lomaile. 
Tyylillä.

Tule  maistamaan  Kunnon  makkaraa  
ja  tutustumaan  periaatteisiimme.  

Maista oletko 
sileän vai rouhean 
makkaran 
ystävä.

2000 € ruokamatkan
arvonta joka päivä,
yhteensä 4 matkaa!

Lapsille ilmapalloja. 
Tutustu oikeaan 
possuun!�� �� ��

2000 €2000 €2000 €

SNELLMANIN OSASTOLLA KE 37 PALJON OHJELMAA, TERVETULOA!

suomen vanhin traktori ennen tämänvuotista kunnostusta.

katso esimakua Bill Hotan traktorikompista Farmarin kotisivuilla!

N ykypäivän maatalouskoneis-
ta löytyy älyä jo muualtakin 
kuin ratin takaa.

– Uusin äly- ja tietotek-
niikka on lisääntynyt koneis-

sa kasvavalla vauhdilla, kertoo konekentän 
vastaava Timo Pajula. 

– Tietokoneiden avulla ohjataan koneiden 
säätöjä ja ne kertovat käyttäjälleen työsuori-
tuksesta, kuten esim. puidun viljan määrästä 
ja puintitappiosta. 

Tietokoneet raportoivat usein myös koneen 
kunnosta ja huoltotarpeista.  Esimerkiksi vil-
jan kuivureiden ja lämpökeskusten toimintaa 
on mahdollista seurata kännykän avulla. Vii-
me vuosina on tullut mukaan työkoneiden 
ajolinjojen ohjaaminen GPS:llä.

– Koneiden on oltava entistä tehokkaam-
pia, koska nykypäivän viljelijän on yhden 
hengen voimin hoidettava paljon suurempia 
viljelypinta-aloja ja tuotantoeläinmääriä kuin 
ennen, Pajula muistuttaa.

– Lisäksi on vastattava ilmastonmuutoksen 
ja ympäristön kestävän käytön haasteisiin. 
Siksi laatuun kannattaa panostaa.

Farmarin konekentällä pääsee tutustumaan 
tämän päivän maatalouden isoihin ja tehok-
kaisiin koneisiin. Esillä on paljon puimureita 
ja traktoreita, muita hyödyllisiä työkoneita ja 
laitteita sekä uusia ja luovia ratkaisuja erilaisiin 
erikoistyövaiheisiin. Sekä konekentällä että 
energiaosastolla on nähtävänä myös erilaisia 
energia- ja lämmitysratkaisuja niin pienem-
pään kuin isompaankin lämmön tarpeeseen. 

ROughIa FOlKIa tRaKtORIn säestYKsellä 
- nyt ensimmäistä kertaa suomessa

Farmarin konekentällä osastot ovat laajoja 

ja näyttäviä . Kattavan maatalouskoneiden valikoi-
man lisäksi esillä on pienempiä koneita ja laitteita 
omakoti- ja mökkiasukkaan tarpeisiin. Ostoksiakin voi 
tehdä aina työvaatteista hevostarvikkeisiin, ruohonleik-
kureista traktoreihin. 

Konekentällä vierailuun kannattaa varata kunnolla ai-
kaa. Nälkäkään ei pääse yllättämään, sillä alueen oma 
Farmari-soppala myy keittoruokaa, pyttipannua, makka-
raa, kahvia sekä muita virvokkeita, jopa olutta. 

Täällä Kuluu 
VaIKKa päIVä

konekentällä 

on välineitä joka 
tarpeeseen.
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eneRgIstä FaRmaRIa metsäosastolla juha 
sipilä ja jari Koskinen 
ovat ihan metsässä

se on tahdosta kiinni!

F armarin metsä- ja energiaosas-
tolla monipuolista nähtävää ja 
koettavaa.

Näin lupaa Marko Mäki-Hakola 
MTK:sta. Heinäkuun Farmarissa 
metsäala esittäytyy poikkeuksellisen 
monipuolisesti.

teollisuus, koneet ja järjestöt

Metsä- ja energiaosastolla mukana 
on laajasti teollisuutta, koneita sekä 
järjestöjä. Osastolla on myös oma 
ohjelmalava.

– Näyttelypäivien aikana ohjelma-
lavalla on ohjelmaa niin lapsille kuin 
aikuisillekin, Mäki-Hakola sanoo.

Lavalla haastatellaan ministereitä 
sekä muita päättäjiä.

– Esimerkiksi ministerit Jari Koski-
nen ja Paula Risikko kertovat lavalla 
omista metsäkokemuksistaan.

huipputaidetta ja metsäpolitiikkaa

Lavalla nähdään moottorisahatai-
teilijan käden taitoja sekä kuul-
laan tietoa puumarkkinoista ja  
metsään.fi -palvelusta.

Torstain metsäkeskustelussa laval-
la puidaan suomalaista metsäpolitiik-
kaa tasavallan huipulta:

– Mukana ovat keskustan 

p uukaasu ei ole tulevaisuuden 
polttoaine. Näin sanoo Farma-
rin energiaosastolle torstaina 

klo 10.30 häkäpönttöautolla huriste-
leva Keskustan puheenjohtaja Juha 
Sipilä.

mutta ei hätää:

–  Nestemäiset biopolttoaineet ja bio-
kaasu sen sijaan ovat tulevaisuutta. 
Suomessa on korkeata teknologiaa 
esimerkiksi oljesta tehtävään etano-
liin, Sipilä sanoo.

Sipilän mukaan nämä asiat ovat 
enemmän tahdosta kiinni kuin 
teknologiasta.

halua on Sipilä sanoo ”vain” ha-
lunneensa kotimaisella uusiutuvalla 
energialla kulkevan auton.

–  Olen innokas käsillä tekijä, joten 
projekti on harrastus.

Sipilän häkäpönttöauto on 

puheenjohtaja Juha Sipilä, maa- ja 
metsätalousministeri Jari Koski-
nen, MTK:n Juha Marttila sekä 
Suomen sahojen puheenjohtaja Esa 
Hakamäki.

halonhakkuutta ja taikureita

Lavalla järjestetään näyttelyn aika-
na mm. halonhakkuun SM-kisojen 
karsintakilpailu.

– Farmarista jatkoon menee yksi 
mies ja yksi nainen. Kisaajat tarvitse-
vat yleisöltä kovaa kannustusta, Mä-
ki-Hakola haastaa Farmari-yleisöä.

Fiskarsin kanssa yhteistyössä järjes-
tettävän SM-kisan loppukilpailu käy-
dään marraskuussa Metsämessuilla.

Myöskään perheen nuorisoa ei ole 
unohdettu.

– Heille on tarjolla taikuriesityksiä 
sekä 4H-piirin järjestämää ohjelmaa. 

vuoden 1987 mallia oleva Chervrolet 
El Camino.

–  Purin sen kokonaan osiin samal-
la kun puukaasutin rakennettiin.

Häkäpönttöauton huippunope-
us 140 km/h, ja  se kulkee kevyesti 
muun liikenteen mukana.

–  Kempeleestä Seinäjoelle on noin 
315 km, joten varmaankin edessä on 
noin neljän tunnin matka.

katsastuksessa yllätys

Katsastuksessa Sipilää kohtasin 
pikkuyllätys.

–  Päästöt mitataan varapolttoai-
neella eli bensiinillä.

Sipilä sanoo, että puukaasu palaa 
erittäin puhtaasti.

–  Varapolttoaineen suhteen joutui 
tekemään hieman töitä, että seoksen 
automaattinen säätö saatiin pelaa-
maan myös bensiinille. 

Farmarin energiaosastolla  tutus-
tutaan biokaasuun, tuulivoimaan, au-
rinkopaneeleihin, aurinkokeräimiin ja 
lämpöpumppuihin. 

– Teemoinamme ovat uusiutuva energia, 
energiatehokkuus ja energiaomavaraisuus, 
kertoo osaston vastaava Jari Luokkakallio. 
Uusina mahdollisuuksina esitellään aurin-
kosähkön tuotantoa sekä sähköisten ajo-
neuvojen käyttöä. Biokaasulaskurilla voit 
arvioida maatilasi biokaasuntuotannon 
kannattavuutta.

– Kyse on ennen kaikkea maatilan ener-
giavaihtoehdoista, mutta osastoltamme saa 
ideoita ja ajatuksia myös kuka tahansa asi-
asta kiinnostunut.

Osastolla tuodaan esiin eri energiavaih-
toehtoja myös mielenkiintoisten vieraiden 
kautta. Torstaina paikalla on Keskustan pu-
heenjohtaja Juha Sipilä häkäpönttöautoi-
neen puhumassa energiaomavaraisuuden 
haasteista ja mahdollisuuksista, torstaina ja 
lauantaina taas näyttely-isäntä Simo Ralli 
kertoo omasta tuulivoimalahankkeestaan.  
Päivittäin paikalla on myös biokaasu- ja 
tuulivoimayrittäjiä.

Näytteillä on myös mm. sähköauto, hyö-
tysähköauto Hilux ja biokaasuauto. Näiden 
kaikkien lataus tai tankkaus esitellään päi-
vittäin. Osastoa on toteuttamassa ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan Maatilan energiahuolto 
-hanke. 

uudeT VaIHTOeHdOT energIaOSaSTOlla

Unelmiesi pUUlattia
www.puulattia.fi

pUUtyö
K. Viljanmaa Ky

Talvitie 1
38950 Honkajoki

viljanmaa@viljanmaa.net
www.sawo.com

www.viljanmaa.net

●  SAWO kiukaat ja
    höyrystimet

●  Muut SAWO
    saunatarvikkeet

●  Massiivipuiset
    kalusteet
 

Myynti: alan liikkeet tai 
maahantuoja

sawo KiUKaat ja 
höyrystimet

saVelan metalli oy
Yhteislaiduntie 7

61300 Kurikka
puh. 06 450 2297

●  PAKO-hätäpoistumis-
    tikkaat

●  Alihankintana kevyet
    metallityöt ja kokoon-
    panot

●  Putkentaivutukset yms. 

●  Jauhepolttomaalaus
    1930mm x 1160mm x
    1600mm
 

Pyydä tarjous!

metallialan 
töitä 37 VUoden
KoKemUKsella

terVetUloa tUtUstUmaan
osastoomme seinäjoKi 

areenalla!

O saston sisällöstä vastaavat 
kymmenet eri laitevalmis-
tajat, edustajat ja yhdistyk-
set. Koskee kysymyksesi 
sitten klapikoneita, läm-

mityskattilaa, tuulivoimaa, aurinkoenergiaa, 
lämmityskattiloita tai LED-valaistusta, Farma-
rista löydät vastauksen!

Uusiutuvan energia ja energiatehokkuus 
ovat tällä hetkellä useiden laitevalmistajien 
mielenkiinnon kohteena. Energiatehokkuus 
ei kuitenkaan tarkoita mukavuuksista ja lait-
teiston helppokäyttöisyydestä luopumista, 
vaan päinvastoin. Energiatehokas laitteisto on 
useimmiten pitkälti automatisoitu ja hoitaa 
tehtävänsä huomaamattomasti. Fossiilisista 
polttoaineista luopuminen tai niiden käytön 
vähentäminen tarkoittaa säästöä niin luonnon 
kuin myös kukkaron kannalta.

Energia on vahvasti esillä myös muilla 
osastoilla ja vierailukohteissa. Neljässä Far-
marin virallisessa vierailukohteessa viritel-
lään ajatuksia ja keskustelua myös erilaisista 
energiaratkaisuista maatilalla. Kalevan tilalla 
hyödynnetään lämpöpumpputekniikkaa na-
vetassa. Hantulan tilalta löytyy kaukoläm-
pöverkkoon liitetty kuivuri. Mäki-Latvalan 

tilalla viljan käsittely tapahtuu kuivaussiilos-
sa.    Tilalla viljankuivaus hoidetaan hakkeel-
la.  Lue lisää Farmarin virallisista vierailukoh-
teista Farmarin kotisivuilta!

Viime vuoden märkä syksy sai useat viljan-
kuivaajat miettimään vaihtoehtoja polttoöljyl-
le. Farmarista löydät johtavat kuivurivalmis-
tajat tuoreine bioenergia-ratkaisuineen. Esit-
telyssä on mm. Arska-metallin lavettialustalle 
rakennettu bioenergiapaketti ja Antti-teolli-
suuden uusi 800kW biokontti. 

Uusiutuvaan energiaan perustuvia poltto-
ratkaisuja on esillä myös useilla muilla yri-
tyksillä. Yksi näistä yrityksistä on seinäjoke-
lainen konepaja Apparatus Oy, joka aloittaa 
TP-Stokeri Oy:n tuotteiden valmistamisen 
tuoreen yhteistyösopimuksen myötä. Poltto-
tekniikan lisäksi Farmarissa on esillä biokaa-
su, lämpöpumput, aurinko- ja tuulienergia. 
Energiaosastolta löydät biokaasu- ja sähköau-
tot, pientuulivoimalan ja useita muita mielen-
kiintoisia laitteita

Energiaosastolle on helppo löytää paitsi 
opasteiden, myös pystytetyn pientuulivoi-
malan johdattamana. Tule tutustu ja säästä 
järkevillä energiaratkaisuilla! 

Seinäjoen Farmarin yhtenä erikoisuutena esittäytyy Metsä- 
ja energiaosasto. Osastolta löydät kootusti kaiken tarvitsemasi 
energian tuotannosta aina tehokkaaseen loppukäyttöön.

w w w. c a raway fi n l a n d. fi

Teemme parhaillaan

viljelysopimuksia, 

soita heti 050 444 0524 

Kjällberg

Kiinnostaako
Kuminanviljely?

Caraway Finland Oy puhdistaa ja jalostaa kuminaa Närpiössä (Porin ja
Vaasan välillä). Tuotanto perustuu sopimusviljelyyn, jota nyt 5000 ha.

Tasaa työhuippuja
- puinti ennen viljoja

Monivuotinen kasvusto
- vähemmän työtunteja

Hyvä esikasvi
- parantaa maan rakennetta
- vähentää viljan tauteja

Tasaa työhuippuja
- puinti ennen viljoja

Monivuotinen kasvusto
- vähemmän työtunteja

Hyvä esikasvi
- parantaa maan rakennetta
- vähentää viljan tauteja

Sama kalusto kuin 
viljalla

Hyvä kannattavuus

Nyt myös torjunta-
aineet jotka toimivat

Sama kalusto kuin 
viljalla

Hyvä kannattavuus

Nyt myös torjunta-
aineet jotka toimivat
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• Työtehoseuran asiantuntijat 
mm. kuivitus-  
ja urakointiasioissa

• Lammastilojen asiantuntijat 
paikalla

• Valion ja ProAgrian  
asiantuntijat Vasikkabaarissa

• Naudanlihan- ja  
emolehmätuotannon 
asiantuntijapalvelut

• Luomu kotieläintuotannon 
asintuntijat

Hankkeista esillä kotieläinkentällä 
ovat NurmiArtturi, Hevoosella vaan, 
MaitoPisnes, Lihatilan talous, Lisää 
Luomua ja Automaattilypsy — Na-
vetan toiminnallisuus.

Hankkeista esillä metsä- ja energia-
osastolla on Maatilan energiahuolto 
-hanke. 
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jalostetusta lupiinista 
uusi valkuaislähde 
luomuviljelyyn?

anna kasvitohtorin 
tutkia epäilyttävät 
tapaukset

L uomu näkyy Farmarissa ja jo 
ennen Farmaria. 

Tiistaina 2.7.2013 on luo-
musta kiinnostuneille ja jo luo-
mussa oleville viljelijöille tarjolla 
koko päiväksi ohjelmaa ”kokoontu-
misajoissa”. Päivän aikana käydään 
useamman luomuviljelijän tiluksilla 
tutustumassa erilaisiin viljelyksiin. 
Teemoina ovat erityisesti valkuais-
kasvit ja niiden viljelytekniikat sekä 
erilaiset rehut kotieläintiloille.

– Monia saattaa yllättää, että lupii-
nin jalostetun muodon valkuaissato 
on jopa soijan luokkaa, kertoo luo-
muasiantuntija Ulla-Maija Leskinen.

–  Jalostettu lupiini on mahdollinen 

p ohjanmaan maakuntien alu-
eella on paljon perunantuo-
tantoa sekä siihen liittyvää 

tutkimus- ja kaupan alan toimintaa. 
Etelä-Pohjanmaan perunasekto-
ri kattaa ruoka-, ruokateollisuus- 
ja tärkkelysperunan tuotannon. 
– Näyttelyalueen erikoiskasviosastolla 
ovat esillä niin perunantuotannon 
isot peltokoneet, varastoautomatiikka 
kuin myös siementalojen lajiketieto-
utta, kehityspäällikkö Juhani Rahko 
sanoo.

syväjuurisia kasveja

Viime syksyn haastavat olosuhteet 
ovat lisänneet kiinnostusta syväjuu-
risia, maan rakennetta parantaviakas-
veja kohtaan, joita on osastolla laajas-
ti nähtävillä.

– Mikäli päivänpolttavat tutkimus-
aiheet kiinnostavat, voi niihin sy-
ventyä keskiviikkona 3.7. ja torstai-
na 4.7. perunantutkimuslaitoksella 

valkuaiskasvi varsinkin raivioille. 
Tämä erityisesti siksi, että pH ei saa 
olla yli 5.5.

Lupiinia on myös näytillä Ylis-
taron koeaseman ruuduilla mui-
den mielenkiintoisten kasvien 
kanssa, joten tarkasteltavaa riittää 
Etelä-Pohjanmaalla.

luomuneuvontateltta

Luomu on vahvasti esillä myös 
näyttelyalueella Kotieläinosastol-
la on erillinen luomuteltta, jossa 
on saatavina tietoa asiantuntijoilta 
luomutuotannosta.

–  Lisäksi luomuteltalla on muka-
na viljelijöitä ja yritysten edustajia, 

Ylistarossa, joka on yksi näyttelyn 
vierailukohteista.

perunapäivän seminaari

Uutuutena Farmarissa on keskiviik-
kona 3.7. kello 14 alkaen erikois-
kasviosastolla järjestettävä peruna-
päivän seminaari, joka kokoaa alan 
toimijat yhteen.  Ohjelmassa on yri-
tysten esityksiä heidän tuotteistaan ja 
palveluistaan.

kasvitohtori palvelee

MTT:n kasvitohtori palvelee näyttelyn 
ajan ProAgria- osastolla.

–  Jos kasvejasi vaivaavat tunnistamat-
tomat taudit tai tuholaiset, voit tuoda 
näytteen tohtorin arvioitavaksi, marja-
asiantuntija Arja Raatikainen vinkkaa. 

Samalla osastolla on esillä marjojen 
tuotanto, jossa esillä ovat muun muas-
sa avomaan tihkukastelu, vesiliukoinen 
lannoitus sekä maan kosteus- ja ravinne-
tilan seuranta kasvukaudella. 

jotka ovat vastaamassa kysymyksiin 
ja esittelemässä luomua.

Kotieläinosastolla on monipuoli-
sesti luomueläimiä: luomulihasiko-
ja, luomukanoja, luomuemolehmiä ja 
luomuvasikoita.

Luomumaistiaisia ja ruokaa on 
saatavilla Ekoviljelijöiden pis-
teestä sekä Ruokaprovinssikadul-
ta Ilmajoen Makkaramestareiden 
myyntipisteestä. 

–  Myös muita luomutoimijoita on 
paikalla Farmarissa.

tietoa viljelyyn

Luomu näkyy myös Areenassa Pro-
Agrian osastolla, josta on saatavina 
tietoa luomuviljelyyn erilaisten vil-
jeltävien kasvien tuotantoon. Siellä 
myös esitellään luomuun siirtymistä, 
luomuviljelijöitä ja luomurenkaiden 
toimintaa sekä annetaan eväitä valku-
aiskasvien viljelyyn ja sopimustuo-
tantoon. ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
Lisää luomua -hanke on mukana sekä 
kotieläinkentällä että Areenassa. 

asIantuntIjaPalVelut FaRmaRIssa

Lisää palvelustamme ja hinnastot: 
www.suomenviljava.fi

Varmista 
sopimuksella 
syksyn viljan 
kuivauspalvelu
Suomen Viljavan kuivauspalvelu on 
edullinen ja tehokas vaihtoehto silloin 
kun oma kuivauskapasiteetti ei riitä 
tai siihen ei haluta investoida. Viljely-
alan lisääntyminen ei myöskään tuota 
kuivausongelmia. Lisäksi maatilalla 
voidaan vähentää työn määrää puinti-
kauden aikana.

Soita ja kysy lisää palvelustamme  
Seinäjoella. Puh. 010 3464 690

ORGANISATION 
CERTIFIED BY

ISO 9001

• Lietelannan lisäaine

• Säästää typpeä ja pienentää ammoniakin hävikkiä

• Lannoitusmenetelmä vehnälle ja perunalle

• Kalsiumilla terveempiä hedelmiä ja vihanneksia

CC farm®

Tehokasta ja kestävää 
kasvuvoimaa

TETRA Chemicals Europe Oy
Kemirantie 1
PL 551
67701 KOKKOLA
Puhelin: 06 828 2111
Faksi: 06 828 2575 

Nähdään 

Farmari-näyttelyssä!

Osasto A8

®

p roAgrian asiantuntija-
palvelut ovat kattavasti 
esillä Farmarissa. Tar-
joamme palveluja ja 
osaamista maatalouden 

ja yritystoiminnan kilpailukyvyn ke-
hittämiseen. Lisäksi hallinnoimme 
useita maakunnallisia ja ylimaakun-
nallisia koulutus-, tiedonvälitys- ja 
kehittämishankkeita. Tule tutustu-
maan ProAgrian asiantuntijapalve-
luihin ja hankkeisiimme osastoillem-
me Farmarissa.

esillä areenassa

• Maatilojen yhtiöittäminen
• Sukupolvenvaihdokset, 

kirjanpito ja veroneuvonta
• Turkisyritysten omistajan-

vaihdos- ja talousasiantuntija 
Erkki Laide to–pe

• Maatilan talouslaskelmat
• Yrityspalvelu
• Rakentamisen 

asiantuntijapalvelut
• Maa- ja kotitalousnaiset, 

MKN maisemapalvelut
• Kasvinviljelyn (nurmi, 

vilja, peruna ja marja) 
asiantuntijapalvelut

• Luomu-asiantuntijapalvelut
• MTT-kasvitohtori

Hankkeista esillä Areenassa ovat 
Lisää Luomua -hanke, Kasvi-hanke, 
Tilusjärjestely- ja  sukupolvenvaih-
doshanke, MaitoPisnes-hanke ja 
MarjaTsemppi-hanke.

esillä konekentällä

• Salaojasuunnittelu ja 

mittauspalvelut
• Turvetuotantoalueiden 

suunnittelu
• Peruskuivatus

esillä metsä- ja energiaosastolla

• Maatilojen energianeuvonta
• Maatilojen energiasuunnitelmat

esillä kotieläinkentällä

• Automaattilypsy — eläinlii-
kenne, ruokinta ja työnkäyttö

• Ruokinnan ohjaus, 
KarjaKompassi

• Tuotosseuranta, 
kehittämisprojekti

• Terveydenhuolto
• Rehun säilöntä ja 

nurmitalous
• Sikaosaamiskeskuksessa Pro-

Agrian ja MTT:n siantuntijat
• Työohjeet/työmenetelmät
• Hevostalouden 

asiantuntijapalvelut

DeLaval Farmarissa 3.-6.7.
Tervetuloa mukaan!

www.delaval.fi

peruna on pääosassa keskiviikon seminaarissa erikoiskasviosastolla.
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antero ristimäki uskoo lihantuotantoalan tulevaisuuteen. 

paula ja seppo kalevalla on tiedossa tilalleen jo jatkajat, Outi ja jarkko.

kalevan tilalla Farmari-vieraat voivat tutustua vastavalmistuneeseen 
navettaan.

Y l i starolaisen  Antero  
Ristimäen lihatilalla ele-
lee 550 lihahiehoa 
— vain hiehoja. Uutukai-
sessa navetassa on tehty 

ratkaisuja, joita saa muualta hakea.
– Meillä on kylällä oma kyläseppä, 
ja hänen kanssaan olemme saanet ai-
kaiseksi asioita, joita ei suurtuottajil-
ta yksinkertaisesti olisi voinut saada, 
Ristimäki sanoo.

Kyläseppä Juha Kuparin kanssa on 
toteutettu mm. verhoratkaisut. Verhot 
ovat tuttuja mm. mäkihyppykisoista, 

joissa niitä käytetään tuulensuojina.
– Ne nappaavat tuulesta 70 

prosenttia.
Ristimäen mukaan lihamarkkinati-

lannetta voikin jonkin verran säädel-
lä omilla ratkaisuilla.

kalliolle rakennettu

Ristimäen lihanavetta sijaitsee parin 
kilometrin päässä Kitinojan kylästä, 
vuoden kylästä.

Navetta on rakennettu kalliolle 
räjäyttämällä ja murskaamalla. Ris-
timäki sanoo, että maksaahan se 

N äyttelykohteena on Jouni 
Pitkärannan suunnittelema 
juuri valmistunut navet-

ta, jossa on tilat 163 lehmälle, kaksi 
robottia (Lely A-4), syvät kuilut ja 
slalom-lannanpoisto, teuvalainen 
Seppo Kaleva selvittää.

navetassa on myös led-valaistus.

–  Pidemmän päälle sekin säästää, 
Seppo Kaleva sanoo.

Navetan ja noin 40 vasikalle tarkoi-
tetun erillisen vasikkalan kustannus-
arvio on noin 1,5 miljoonaa euroa. 
Tästä 25 prosenttia on peräisin Man-
ner-Suomen kehittämisohjelmasta. 
Loppuun on saatu korkotukilainaa.

kova investointi  

Uusi navetta on raju investointi.
– Uskoa tähän antaa se, että meillä 

on tiedossa jatkajat, Jarkko ja Outi 
Kaleva. Molemmat ovat opiskelleet 
AMK-agrologeiksi ja molemmat ovat 
kiinnostuneita maidontuotannosta, 
Paula Kaleva sanoo.

Isäntäparilla on myös ainakin 
kymmenen vuotta aktiivista työaikaa 
jäljellä.

–  Neljällä hengellä pystym-
me pyörittämään tätä siten, että 

lIhan tuOtantOKustannuKsIIn 
voi vaikuttaa omilla ratkaisuilla

Paula ja seppo Kalevan tilalla 
valmistaudutaan Farmariin

savimaallekin rakentaminen. Koko-
naisuudessa on tietenkin myös direk-
tiivien mukainen katettu lantala.

550 hiehoa vaatii rehua: nurmia 
on 70 hehtaaria ja hernevehnää 30 
hehtaaria. Appeessa on mukana mm. 
”ylijäämäleipää” leipomoilta.

–  Olen myös yrittänyt hankkia 
suklaaylijäämää. Sitä en vielä ole 
saanut. Houkuttelevaa: tonni suklaa-
ta maksaa 100 euroa.

tietoa ei pantata

Antero Ristimäki odottelee 

vapaapäiviäkin voi pitää, Paula Ka-
leva sanoo.

peltoa navetan takana Kalevan 
tilalla on 77 hehtaaria peltoa.

–  Tästä yli 40 "heti navetan ta-
kana". Se helpottaa, Seppo Kaleva 
sanoo.

Pinta-ala riittää juuri ja juuri. Mut-
ta "varaventtiilinä" on myös sukulais-
tila, josta rehua voidaan saada lisää.

–  Lannasta näillä hehtaareilla pää-
see eroon. Toisaalta lannan vastaan-
ottajiakin riittää.

r o b ot t i  k a n n at ta a  h a n k k i a 

ennen rakentamista Paula Kaleva 
sanoo, että uuden navetan rakentajan 
kannattaa hankkia robotti jo vanhaan 
navettaan.

– Se helpottaa rakennusaikaa, ja 
toisaalta eläimet tottuvat siihen, eikä 
kaikki ole uudessa navetassa "niin 
uutta".

Kalevan navetan rakentaminen 
kesti puolisen vuotta.

– Nyt odottelemme Farmari-väkeä 
kylään. Avointen ovien päivänä meil-
lä kävi yli 500 vierasta, Paula Kaleva 
kertoo. 

 

Farmarista vieraaksi ihmisiä, jotka 
ovat kiinnostuneita lihakarjasta ja 
rakennusratkaisuista.

– Lupaan, että tietoa ei pantata 
eikä kaunistella. Omilla ratkaisuilla 
voi taatusti vaikuttaa tuotantokus-
tannuksiin ja omaan työhönsä, hän 
sanoo.

Ristimäki, vajaa kolmekymppinen 
lihantuottaja, uskoo tulevaisuuteen.
– Se tarkoittaa kuitenkin, että inves-
toida pitää. Aikaa pitäisi vielä tilan 
kehittämiseen olla.

ylistarolaisen 
antero ristimäen 

lihatilalla elelee 
550 lihahiehoa 
— vain hiehoja. 

   Terv
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tutustumaan!

Tilakohteet kutsuvat vierailemaan!
Farmari-maatalousnäyttely ei rajoitu pelkästään näyttelykentälle. Näyttelyvierailua täydentä-
mään on valittu edustava joukko tilakohteita eli mielenkiintoisia maatiloja ja maaseutuyrityksiä,  
joiden ovet ovat avoinna sovittuna aikana kaikille  kiinnostuneille. Kaikki kohteet sijaitsevat 
kohtuullisen etäisyyden päässä Seinäjoesta. 

Tilakohteissa on edustettuna maakunnan tuotantosuuntien laaja kirjo. Esillä on viimeisintä 
tekniikkaa sekä hyväksi havaittuja tuotantomenetelmiä ja toimintatapoja. Lisäksi MTT Ylistaron 
ja Perunantutkimuslaitoksen yhteinen tutkimusasema on yleisölle avoinna näyttelyn aikana.  

Lisätietoja Farmarin kotisivuilla osoitteessa www.farmari.net  Näyttelyvieras Tilakohteet tai  
Juhani Torkko, juhani.torkko@proagria.fi, puh. 0400 589 569 
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       = vierailupäivä             = joka näyttelypäiväk-l

Lypsykarjatilat
Yli-Peltola mty maatila Jalasjärvellä
Ilvesjoentie 833, 61760 Ilvesjoki
Tiedustelut: Reijo Yli-Peltola, puh. 0400 709 747.
Vierailupäivät: ke 3.7.  ja pe 5.7. klo 10–15.
Ennakkoilmoittautuminen yli viiden hengen ryhmiltä.

Tilan uudessa, vuonna 2010 rakennetussa navetassa 
on yli sata lypsylehmää. Eläintila ja lypsyasema ovat 
tilalla kuitenkin erikseen. - Rakennuksia yhdistää noin 
15 metrin mittainen käytävä. Toimiminen kahdessa eri 
rakennuksessa mahdollistaa helpommin ja tulevai-
suudessa eteen tulevat laajennukset. Eläinhallia voi 
helposti jatkaa, Reijo Yli-Peltola kertoo.

Paula ja Seppo Kalevan maatila Teuvalla
Kaskistentie 564, 64700 Teuva
Tiedustelut: Seppo Kaleva, puh. 050 516 6940 tai 
Paula Kaleva, puh. 050 375 5251. 
Vierailupäivät: pe ja la 5.–6.7. klo 10–14.
Ennakkoilmoittautuminen yli kymmenen hengen 
ryhmiltä.

Seppo ja Paula Kalevan pari kuukautta vanhaa 
navettaa lämmittää pellettipolttimo ja polttoaineena 
käytetään lajittelu-jätettä. Tilalla on tällä hetkellä 
puolensataa lypsävää. - Uudessa navetassa on myös 
lämpöpumput, Seppo Kaleva kertoo. Navetassa on 
kaksi robottia ja lehmämäärä täydentyy parhaillaan.

Hietakorpi Ay maatila Vimpelissä
Peltokankaantie 735, 62880 Sääksvesi
Tiedustelut: Tuomo Latvala, puh. 0400 606 494.
Vierailupäivä: pe 5.7. klo 10–17.
Ennakkoilmoittautuminen yli kymmenen hengen 
ryhmiltä.

Tilakohteessa yrittäjät esittelevät navettaratkaisuja. 
Navetassa on kaksi robottia. -Investoinneilla on pyritty 
lisäämään eläinten hyvinvointia ja helpottamaan 
työtä, Tuomo Latvala toteaa.
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Hevostila
Kauppilan talli Kurikassa
Nikkolantie 116, 61300 Kurikka
Tiedustelut: Sirpa Kauppila, puh. 0400 366 776
Vierailupäivät: ke ja to 3.–4.7. klo 10–15.

Sirpa Kauppila luettelee suoralta kädeltä pari hyvää 
syytä, miksi Kauppilan Talli on Kurikassa kiinnostava 
kohde:  - Olemme pyrkineet kehittämään tallitöitä 
helpottavia ja samalla tietenkin hevosten hyvinvointia 
parantavia ratkaisuja. Tallilla on muun muassa terapi-
aratsastusta, juoksutusmatto ja hevosten solarium.
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Lihantuotantotilat
Katri ja Marko Kriikkulan maatila Kurikassa
Korpiluhdankuja 32, 61230 Luopa
Tiedustelut: Marko Kriikkula, puh. 040 540 5471.
Vierailupäivät: ke ja to 3.–4.7. klo 11–16.
Vierailuryhmän maksimikoko 20 henkeä. 
Ennakkoilmoittautuminen yli kymmenen hengen 
ryhmiltä. - Jos haluat nähdä onnellisia emakoita piha-
tossa, niin tervetuloa, Kriikkulat toivottavat. Tilavierai-
lijoille Kriikkulat esittelevät muun muassa sianlihan 
tuotannon eettisyyttä, eläinten oloja ja lähiruokaa.

Antero Ristimäen maatila Ylistarossa
Koskentie 511, 61460 Hanhikoski
Tiedustelut: Antero Ristimäki, puh. 040 418 6881.
Vierailupäivä: ke 3.7. klo 10–14.
Ennakkoilmoittautuminen yli kymmenen hengen 
ryhmiltä.
Ristimäen tilalla riittää nähtävää lihakarjataloudesta ja 
rakennusratkaisuista kiinnostuneille. Tuotantotilat on 
louhittu täyteen kallioon. - En panttaa enkä kaunistele 
tietoa, tilan isäntä lupaa.
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Lampola
Tiia Alanco-Enholmin ja Kimmo Enholmin 
maatila Karijoella
Lintuvuorentie 78, 64350 Karijoki
Tiedustelut: Tiia Alanco-Enholm, puh. 040 770 8440.
Vierailupäivät: pe ja la 5.–6.7. klo 10–16.
Ennakkoilmoittautuminen yli 30 hengen ryhmiltä.

Ratsastusterapiaan erikoistuneelta tilalta löytyy 
hevosten lisäksi suomenlampaita, ja lammastuot-
teita voi ostaa suoraan tilalta. - Lampaat syövät 
omien luomupeltojemme satoa ja toimivat kesällä 
Kristiinankaupungissa maisemanhoitotehtävissä, 
Tiia Alanco-Enholm kertoo.

Kasvinviljelytilat
Mäki-Latvala mty maatila Ilmajoella
Harjunmäentie 156, 60800 Ilmajoki
Tiedustelut: Mikko Mäki-Latvala, puh. 050 567 7866.
Vierailupäivät: to ja pe 4.–5.7.  klo 13–17.
Ennakkoilmoittautuminen yli 30 hengen ryhmiltä.

Mäki-Latvalan maatilan esittelyerikoisuus on 
kuivaussiilo GSI, joka toimii hakkeella ja sähköllä. 
Kuivaussiilossa on koko sikalan vuotuinen viljan 
tarve kerrallaan. - Tämä asettaa metsien hyödyntä-
misen erityisasemaan. Käytössä on siis kotimainen 
polttoaine, Mikko Mäki-Latvala kertoo.  Tilalla 
siirryttiin hakelämmitykseen jo 70-luvulla.

Hantulan maatila Seinäjoella
Suupohjantie 83, 60320 Seinäjoki
Tiedustelut: Lauri Hantula, puh. 0400 663 473.
Vierailupäivät: ke, to, pe ja la 3.–6.7.  klo 15–18.
Vierailuryhmän maksimikoko 45–50 henkeä.
Ennakkoilmoittautuminen pikkubussi- ja bussi-
ryhmiltä.

Farmarissa Hantulan tilalla pääosassa ovat lannoi-
tuskokeet. Kokeissa tutkitaan typpilannoituksen 
lisäämisen vaikutusta sadonmäärään, laatuun ja 
ravinteiden hyväksikäyttöön. Käytetyt lannoitus-
määrät ylittävät nykyisen ympäristötuen sallimat 
typpimäärät. -Nykyisillä määräyksillä maaperä 
köyhtyy, typpi esimerkiksi jää vajavaiseksi. Hantula 
korostaakin, että tilakohtaista koetoimintaa pitäisi 
kehittää entisestään.

Anne ja Pekka Ala-Rannan maatila  
Ilmajoella
Ristimäentie 128, 61350 Huissi
Tiedustelut: Pekka Ala-Ranta, puh. 0500 452 077.
Vierailupäivät: pe ja la 5.–6.7. klo 10–16.
Vierailuryhmän maksimikoko 30–50 henkeä. 
Ennakkoilmoittautuminen yli 20 hengen ryhmiltä.

Ala-Rannan tilalla kuivaajaa pyöritetään oman 
metsän hakkuulla ja energiapuulla. Pekka Ala-Ran-
ta toivottaa Farmari-väen tervetulleeksi tilalleen, 
jolla kasvatetaan sikoja ja harjoitetaan kasvinvilje-
lyä. - Kysymys on energiasta ja viljan kuivaamisesta. 
Me tiedämme, mitä se maksaa.
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Etelä-Pohjanmaan traktorimuseo Nurmossa
Keski-Nurmontie 79, 60550 Nurmo
Tiedustelut: Matti Jaskari, puh. 0400 165 568.
Vierailupäivät: ke, to, pe ja la 3.–6.7. klo 10–18.
Traktorimuseo on tällä hetkellä Suomen laajin yksityi-
nen traktorikokoelma. Traktoreita on noin 150, joista 
100 on kunnostettuna.

Marjatilat
Jorma ja Teija Varpulan marjatila Kurikassa
Ruotumiehentie 8, 61310 Panttila
Tiedustelut: Jorma Varpula, puh. 0400 634 025 tai  
Teija Varpula, puh. 040 559 9333.
Vierailupäivät: to ja pe 4.–5.7. klo 10–18.
Ennakkoilmoittautuminen yli 10 hengen ryhmiltä.

Tilalla viljellään mansikkaa avomaalla puolentoista 
hehtaarin alalla.- Farmariin mennessä on tarkoitus 
saada näytille tunneliviljely. Eli siitä, kuinka esimer-
kiksi mansikkaa voitaisiin Suomen olosuhteissa 
tuottaa lämmittämättömässä katonalaistilassa, 
Jorma Varpula sanoo.

Muut
MTT Ylistaro/Petla
Alapääntie 104, 61400 Ylistaro
Tiedustelut:  Merja Högnäsbacka, puh. 029 531 7247
http://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/mtt/esit-
tely/toimipaikat/ylistaro, www.petla.fi
Vierailupäivät: ke ja to 3.–4.7. klo 10–15 tai sopimuk-
sen mukaan.

Ylistarossa on nähtävillä viljojen, öljy- ja valkuaiskas-
vien sekä perunan lajike-, kasvinsuojelu- ja lannoi-
tuskokeita sekä rehu- ja siementuotantonurmien ja 
nurmikoiden lajikekokeita.

Nordkalkin kalkkitehdas Vimpelissä
Kalkkitehtaantie 474, 62800 Vimpeli
Tiedustelut: Mikko Jylhä, puh. 0400 864 995,  
mikko.jylha@nordkalk.com
Vierailupäivät: ke, to, pe ja la 3.–6.7. klo 12–17.
Vierailuryhmän maksimikoko 50 henkeä.  
Ennakkoilmoittautuminen kaikilta ryhmiltä.

Mikko Jylhä toivottaa Farmari-vieraat tervetulleeksi 
Vimpelin kalkkilouhoksille kaikkina näyttelypäivinä.  
Kaikkiaan Nordkalkilla on maassa kahdeksan lou-
hosta. - Itse asiassa aika harvat viljelijät ovat käyneet 
tutustumassa louhokseen. Nyt siihen on hyvä mah-
dollisuus, Jylhä toteaa.

PRECIKEM projekti ja Geotrim Oy Vaasassa
Ajo-ohjeet Farmarin kotisivuilla.
Tiedustelut: Rainer Rosendahl, puh. 0400 561 550
Vierailupäivä: to 4.7. klo 9–14.

Vaasalaisten oppilaitosten ja Åbo Akademin yhteinen 
PRECIKEM-hanke kehittää menetelmiä, joiden avulla 
happamat sulfaattimaat voidaan säilyttää maatalo-
uskäytössä ja samalla pienentää niistä aiheutuvaa 
ympäristökuormitusta.

Taipaluksen marjatila Lehtimäellä
Nevantakasentie 146, 63510 Lehtimäki
Tiedustelut: Antti Taipalus, puh. 0400 429 637.
Vierailupäivät: to, pe ja la 4.–6.7. klo 10–17.
Vierailuryhmän maksimikoko 50 henkeä.  
Ennakkoilmoittautuminen yli 20 hengen ryhmiltä.

Taipaluksen marjatilalla Lehtimäellä kasvatetaan man-
sikkaa. Pääasiassa tarjolla on marjojen itsepoimintaa, 
mutta myös valmiiksi poimittuja marjoja. - Nykyisin 
ihmiset haluavat tietää, mitä syövät ja mistä syötävä 
tulee. Itsepoiminnassa saa taatusti tuoretta marjaa ja 
saa vielä itse valita, mitä noukkii ja mitä ei. Perheet te-
kevät marjatilalle jopa kesäretkiä, Antti Taipalus tietää.

Lue tarkemmat kuvaukset ja  
ajo-ohjeet osoitteessa 
www.farmari.net
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taItOa KäsIllä -hallissa ideoita ja tekemistä

tuttuja KasVOja FaRmaRIssa

U imahalli-urheilutalon suo-
jissa silmä lepää Farmarin 
aikana.  

– Käsityöyrittäjien houkuttelevilta 
osastoilta löytyy runsaasti kotiinvie-
mistä, kertoo Etelä-Pohjanmaan käsi- 
ja taideteollisuus ry:n toiminnanjoh-
taja Kaija Uola. 

– Lisäksi hallissa on esillä Suomen 
maakuntalapasten näyttely.

traktorista teema

Farmarissa lanseerataan Taito EP:n 
uusi MaaJussi-tuotesarja. Sen on 
suunnitellut mm. Koto-kuosista tun-
nettu Mielandin Marjo Remes. 

MaaJussissa miesten ja naisten mie-
lenkiinnon kohteet yhdistyvät, sillä 
tarjottimien ja kodintekstiilien kuosi 
on saanut inspiraationsa traktorien 

historiasta. Kuvitus viittaa Farma-
rin järjestäjän, ProAgria Etelä-Poh-
janmaan, 150-vuotisjuhlavuoteen.

– Traktorin kehityksen kanssa yh-
tä matkaa on kulkenut maatalouden 
kehitys, Marjo Remes toteaa.

–Traktoriaiheinen painatus on 
syntynyt mielenkiinnosta tätä hie-
noa työkonetta kohtaan. 

MaaJussi-tarjottimien leikkisä ja 
värikäs printti esittelee suosittuja 
Suomessa myytyjä traktorimerk-
kejä ja malleja. Lapuan Kankurien 
valmistamien tekstiilien kuosi on 
hillitympi, mutta siinäkin on ove-
laa huumoria. 

suomen suurin ompeluseura

Taitoa käsillä -hallin esiintymis-
lavalla tarjotaan päivittäin uusia 

F armari on perinteisesti 
ollut hyvä paikka koh-
data eri piireistä tuttuja 
julkisuuden henkilöitä, 
niin nytkin!

Näyttelyn isäntä Simo Ralli on ta-
vattavissa keskiviikkona, torstaina 
ja lauantaina. Lauantaina esiintyy 

ideoita, mutta perjantaina ja lau-
antaina voi jalkoja lepuuttaa myös 
oman tutun käsityön parissa. Mo-
lempina päivinä klo 13 järjestetään 
nimittäin  Suuri Ompeluseura, 
ehkä Suomen suurin - se riippuu 
osallistujamäärästä. 

– Koemielessä järjestämämme 
perinteiset ompeluseurat ovat saa-
neet hyvän vastaanoton, Kaija Uola 
kertoo. – Käsityöharrastus on hy-
vin suosittua ja ihmiset kokoontu-
vat mielellään ompeluseuroihin ja 
neuletapaamisiin.

Suureen Ompeluseuraan voi tulla 
oman käsityön kanssa tai ostaa tar-
vikkeita paikan päältä. Luvassa on 
myös pientä tarjoilua. 

myös Elonkerjuu-orkesteri Farmari-
katulavalla LähiTapiolan tarjoamassa 
konsertissa.

Musiikkipitoista ohjelmaa lavalla 
on luvassa muutenkin, sillä perjantai-
sessa Sata vuotta tangoa maaseudun 
puolesta -konsertissa mukana ovat 
mm. tangokuninkaalliset Johanna 

ruOKaprOVInSSIKaTTauS TuO 
maaKunnan anTImeT lauTaSelle

K un Etelä-Pohjanmaalla tapahtuu, Jussi 
Pöyröökin on paikalla. Sukkelasanai-
nen sarjakuvahahmo suuntaa luon-

nollisesti myös kesän Farmari-näyttelyyn. 
– Ei sieltä poiskaan voi jäädä - muuten ei 

tiedä, mistä puhutaan. Tyypillisenä pohjalais-
miehenä Jussi ajattelee, että pitäähän sinne 
mennä, kun kaikki muutkin menevät, sarjaku-
van käsikirjoittaja Arttu Seppälä naurahtaa. 

Jussi Pöyröön valmistautumista Farmariin 
on keväästä lähtien voinut seurata ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan itua-lehdestä ja Farmarin 
Facebook-sivuilta.

– Farmari sopii hyvin Pöyrööt-teemaan, 
sillä Jussi Pöyröö on itsekin maanviljelijä ja 
yrittäjä. Näyttely ja sarjakuva tukevat saman-
laisia arvoja.

 Farmarissa Pöyrööt-poppoo on tavattavissa 
Areenalla omalla osastolla, jolla voi jututtaa 
sarjakuvan tekijöitä sekä seurata sarjakuva-
piirtäjä Liisa Seppälän työskentelyä.

– Livepiirtoshow on osastomme erikoisuus, 
jota ei kovin usein pääse näkemään. Yleisö 

missä Farmari, siellä Pöyrööt

E teläpohjalaisten tuottajien raaka-aineista koostu-
va Ruokaprovinssikattaus tarjoilee lähiruokaelä-
myksiä kahdessatoista maakunnan ravintolassa 

3.7.-25.11. Ensimmäisenä pitopalveluyrittäjänä kattauk-
seen osallistuu lappajärveläinen Tiina Kujala, joka on 
käyttänyt lähiruokamenua omassa yrityksessään Kokki-
tuvassa sen perustamisesta lähtien. 

– Lähiruoka ei pitopalvelua valittaessa ole välttämättä 
tärkein kriteeri, joten tavoitteena on lisätä tuottajien ja 
oman tuotteen näkyvyyttä sekä tietoisuutta siitä, että pi-
topalveluruoka on mahdollista saada myös lähiruokana, 
Kujala toteaa.

Ruoissaan hän suosii lähialueen ja sesongin mukaisia 
tuotteita sekä luomua.

– Raaka-aineiden laadulla on selkeä ero, kun niitä ei 
ole kuljetettu eikä säilytetty pitkään. Lappajärveltäkin 
saa monipuolisesti lähituotteita kuten kalaa, nautaa, pe-
runoita, marjoja ja sieniä.

Ruokaprovinssikattauksen kautta myös järviseudun 
tuotteet ja tuottajat saavat Kujalan mukaan näkyvyyttä.

– Mielestäni lähiruoka on laadukkaampaa. Nykyään 
erityisesti nuorille ruoan eettisyys ja alkuperä ovat en-
tistä merkityksellisempiä. Olisikin hienoa, että ihmisten 
arvostus paikallisia tuottajia kohtaan kasvaisi – se tuo niin 
eettistä kuin taloudellista hyötyä koko maakunnalle. 

AlAvus       IlmAjokI      jAlAsjärvI      kAuhAvA     kuortAne      kurIkkA       lApuA      seInäjokI

Komia Seinäjoen kaupunkiseutu on tuoreimman vertailun perusteella Suomen menestynein paikka.   
Seudun  väki luku kasvaa kohisten, Seinäjoki on vetovoimaisin kaupunki maan sisäisessä muuttoliikkeessä ja 
Tahtomaan  yritysilmasto on tutkitusti Suomen paras. Menestyksemme takana piilee yritteliäs asenne ja periksi
antamaton luonne – tahtomalla saa ja tekemällä pärjää! Ota Suomen paras kaupunkiseutu haltuun osoitteessa   
www.komiainfo.fi

Terve, sano komiaT Toisilleen!

voi seurata alusta alkaen, miten sarjakuva 
syntyy, Seppälä kertoo.

Osastolla otetaan myös vastaan yleisön ide-
oita sarjakuviin. 

– Meille tulee yhä enemmän vinkkejä ja jo-
pa valmiita käsikirjoituksiakin. Hienoa, että 
ihmiset ovat päässeet kiinni sarjakuvahah-
mon syvimpään olemukseen ja huomanneet, 
mikä Jussi Pöyröö on miehiään.

k a i kk i a an  pöyrööt - sar jak u v i a  on 

piirretty yli 500 elokuusta 2011 alkaen. 

Vuoden sisällä on lisäksi ilmestynyt kaksi sar-
jakuvakirjaa, joista tuorein, Rakkautta kärestä 
pitäen, valmistui huhtikuussa.

– Kaikissa pohjalaisissa on sopivasti Pöy-
röötä. Jos sarjakuvasta ei tunnista itseään, ai-
nakin naapurin voi tunnistaa. 

Farmariin Seppälä lupailee koko perheen 
hyväntuulista ja mukavaa Pöyrööt-meininkiä.  

– Jussi Pöyröö on myös tilannut hyvän il-
man näyttelyyn. Katsotaan, onko tavarantoi-
mittaja asialla. 

pöyrööt-poppoo valmistautuu jo kesän Farmariin. Arttu ja Liisa Seppälä kertovat 
näyttelyssä, miten pöyröö-sarjakuva syntyy.

johanna debreCzeni on mukana 
100 vuotta tangoa maaseudun 
puolesta -tapahtumassa perjan-
taina.

miska mäkiviita grillaa ruo-
kaprovinssi-grillillä ja keikkailee 
Farmari-katulavalla perjantaina. 

Debreczeni ja Risto Nevala. Per-
jantaina keikalla on myös KIDSing-
finalisti Miska Mäkiviita. Hiukan 
toisenlaista musiikkia samaisella la-
valla tarjoaa keskiviikkona, torstaina 
ja perjantaina Bill Hota & the Pulvers 
 - traktorin säestyksellä!

Musiikki ei rajoitu vain lavalle. He-
vososastolla kohtaavat päivittäin las-
tensuojelun lähettiläät, ex-huippura-
vuri Etain Royal ja Voice of Finland 
-finalisti Osku Ketola, joista jälkim-
mäinen myös laulaa. Maailmannimi 
nähdään perjantaina ja lauantaina 
lihakarjakehässä, kun paikalle saa-
puu mm. Disneytä ja Pentagonia 
eläinkoulutuksessa konsultoiva yh-
dysvaltalainen Don Höglund.

Urheilunimiä edustavat Valion 
osastolla torstaina vieraileva taito-
luistelija Kiira Korpi, Fintoton pe-
lipisteellä perjantaina tavattavissa 
oleva mäkihyppääjä Toni Nieminen 
ja lauantaina näyttelyssä vieraileva 
keihäänheittäjä Ari Mannio.

Farmarissa monipuolinen ja run-
sas kävijäkunta kiinnostaa luon-
nollisesti myös päätöksentekijöitä. 
Maatalouspolitiikkaa ja metsäasi-
oita käsittelevät aktiivisesti mi-
nisteri Koskinen ja avainpäättäjät. 
Sosiaali- ja terveysministeri Paula  
Risikko avaa Ruokaprovinssikadun, 
ja grillin äärellä on samalla kertaa 
oikeusministeri Anna-Maja Hen-
riksson. Keskustan puheenjohtaja 
Juha Sipilä porhaltaa Farmariin 
häkäpönttöautollaan. 

Kansanedustajia tutustuu Farma-
riin kymmeniä: Maa- ja metsätalous-
valiokunta jalkautuu pj. Jari Lepän 
johdolla, ja myös suuren valiokun-
nan pj. Miapetra Kumpula-Natri 
saapuu Farmariin.

EU-parlamentaarikoista Farmaris-
sa vierailevat ainakin Anneli Jäät-
teenmäki ja Nils Torvalds. 

kiira korpi 

vierailee Valion 
osastolla to 4.7. 

klo 10.00–12.00 ja 
13.00–15.00.

elonkerjuu 

esiintyy Farmari-
katulavalla lauantaina 

klo14.00.
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Puh. (017) 264 2642

myynti@suonentieto.fi

www.suonentieto.fi

kirjaa ja paikantaa
traktorityöt puolestasi

Rassaako muistiinpanojen tekeminen?

Tiedätkö mitkä lohkot kannattavat?

Jääkö töitä laskuttamatta?
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::: suomalaista lihaa läheltä

::: altia rakentaa Koskenkorvan 
tehtaalle uuden biovoimalaitoksen

::: Rakkaudesta suomalaiseen maitoon

::: me uskomme ruokaan!

::: lähitapiola – suomen suurin vahinkovakuuttaja mukana Farmarissa

YhteIstYöKumPPanIt KeRtOVat

Y hä useampi suomalainen ha-
luaa tietää tarkalleen mitä syö. 
Tähän kuuluu myös se, missä 

ja minkälaisissa olosuhteissa ruoka 
on kasvatettu. Kaikki Atria-tuote-
merkillä myytävä liha on suomalais-
ta. Niinpä jokaisen eläimen kotitila 
tiedetään ja tunnetaan. Nyt tämä tie-
to voidaan välittää kuluttajalle asti. 
Atria on tuonut useisiin naudan-, 
sian- ja broilerinlihapakkauksiinsa 

K atselin isossa helsinkiläis-
kaupassa miten asiakkaat 
täyttivät ostoskärryjään mitä 

erilaisimmilla maitotuotteilla. Kil-
pailu on kovaa, nykyisin jopa taval-
lisissa maidoissa. Mutta tietävätkö-
hän ihmiset oikeasti mitä kärryynsä 
lastaavat ja mihin kaikkeen heidän 
tekemänsä ostopäätös vaikuttaa?

Valion vastaus on kristallinkirkas: 
Valion logolla Suomessa myytävät 
maitotuotteet on valmistettu suo-
malaisesta maidosta ja kotimaisella 
työllä.

Valion Seinäjoen tehtaan tuotteet 
— Valio Oivariini®, voi, rahkat, Va-
lio Gefilus® tehojuomat ja raejuustot 
— ovat eteläpohjalaista lähiruokaa. 
Maito tehtaalle kerätään reilun 50 km 
keskietäisyydeltä.

Tuotantoketjumme on läpinäkyvä. 
Vastaamme tuotteiden laadusta myös 

S einäjoen seutu ja yritykset 
alueella ovat pitkään raken-
taneet ruokaan ja elintarvik-

keisiin liittyvää osaamistaan. Sei-
näjoen kaupungin kehittämisjohtaja 
Erkki Välimäen mukaan kaupunki 
on sitoutunut ruokajärjestelmien 
kehittämiseen.

– Ruoka on globaali haaste, jol-
le meidän alueellamme on paljon 
annettavaa.  Kaikki lähtee laaduk-
kaasta alkutuotannosta jatkuen elin-
tarvikejalostukseen, logistiikkaan ja 
koko ruokaketjuun aina kuluttajan 
pöydälle asti.  Koko tässä ketjus-
sa on erinomaiset mahdollisuudet 
kasvuyrittäjyydelle. 

kansallisesta kansainväliseksi

Kaupunkiseudun ruokajärjestelmien 
kehittäminen on kiinnostavaa myös 
kansainvälisesti.  Yksi Seinäjoen 
elintarvikekehityksen vahva toimija 
on Foodwest Oy, jonka ohjelmajoh-
taja Jukka Lähteenkorvalle aihe on 
lähellä sydäntä. 

– Seinäjoen kaupunki ja koko 

silloin, kun sattuu virhe. Laatua val-
votaan tilalta kauppaan ja palauttee-
seen vastataan henkilökohtaisesti. 
Maito voidaan virheen sattuessa jäl-
jittää tilalle, josta se on kerätty.

Me valiolaiset tiedämme, mistä 
maito tulee ja miten se on tuotettu. 
Valioryhmä eli Valio Oy ja sen omis-
tajat, valiolaiset maidontuottajat, 
toimivat saumattomassa yhteistyös-
sä lehmien hyvinvoinnin ja maidon 
laadun edistämiseksi.

Valioryhmä luo myös taloudellista 
hyvinvointia: Tuottajat ja Valio työl-
listävät yli 3000 henkilöä suoraan ja 
välillisesti. Valion menestys tuloutuu 
takaisin maakuntaan; Etelä-Pohjan-
maalle reippaasti yli 100 miljoonaa 
euroa vuodessa. 

Valio on Farmari-maatalousnäytte-
lyssä teemalla ”Rakkaudesta suoma-
laiseen maitoon”. 

Etelä-Pohjanmaan seutu ovat isojen 
päätösten edessä, sillä kysyntää ja 
mahdollisuuksia on paljon. Panos-
tuksia pitää tehdä ja erityisesti Itikan-
mäellä ne ovat kriittisen tärkeitä. Tu-
levaisuuden ruokamaailman toteutus 
nostaa meidät kansainvälisesti mer-
kittäväksi toimijaksi ruokaratkaisujen 
tutkimisen, kehittämisen ja hyödyn-
tämisen alueilla.  Tämä avaa mah-
dollisuuksia sekä ruoan tekijöille että 
esimerkiksi informaatioteknologian 
yrityksille. Uskon, että investointien 
kautta tie on auki pitkälle kansainvä-
lisyyteen, Lähteenkorva sanoo.

ruokaprovinssi edelläkävijänä

Myös kaikki kuluttajat saavat nauttia 
ruokaan liittyvästä kehitystyöstä. Vä-
limäen mukaan Seinäjoki haluaa ke-
hittyä myös Ruokaprovinssina, joka 
nostaa ruuan innostavalla tavalla esiin 
ja ylittää rajoja ennakkoluulottomasti.

– Esimerkiksi yhdistämällä ruo-
ka, musiikki ja kulttuuri KUMURU-
tapahtumassa  yleisö sai aivan uusia 
elämyksiä, Välimäki iloitsee. 

raatikkalan tila maaningalta on yksi Atrian sopimustiloista. Naudanlihan jäljitettävyys on isäntäparin, 
raimo ja Tuulikki Airaksisen, mielestä hyvä juttu. -Kuluttajan kannattaa katsoa, mistä liha tulee ja miten se on 
tuotettu. Lihaa pitäisi lähestyä makuhermot herkkinä. Silloin ruokailija saattaa huomata, että suomalaisessa 
lihassa on aivan oma arominsa, jota tuontilihasta ei löydy.

altia on ylpeä käyttäessään 
arvokkaan raaka-aineensa ohran 
täydellisesti hyväksi Koskenkorvan 
tehtaalla.

alkuperämerkinnän. Läpinäkyvä li-
haketju tuottajalta ruokapöytään ei 
katkea.

tilalla

Atrian sopimustuottajat ovat sitou-
tuneet sekä eläinten että ympäristön 
kannalta vastuulliseen tuotantoon. 
Hyvät tuotanto-olosuhteet paranta-
vat eläinten hyvinvointia ja ehkäise-
vät sairauksia – näin eläimiä tarvitsee 

A ltian Koskenkorvan tehtaan 
höyryntuotantoon raken-
netaan 100-prosenttisesti 

peltobiomassojen polttoon soveltu-
va 10 megawatin höyryvoimalaitos.  
Uusi, vuoden 2014 lopussa käyttöön 
otettava kattila on tekniikaltaan ja 
polttoainesovellukseltaan ensim-
mäinen Suomessa. Altia tavoittelee 
investoinnilla Koskenkorvan tehtaan 
höyryntuotannossa jopa 65 prosentin 
polttoaineomavaraisuutta ja vähen-
tää radikaalisti turveriippuvuuttaan. 
Tehtaan hiilidioksidipäästöt vähene-
vät lähes puoleen nykytasosta.

Kokonaisinvestoinnin arvo on noin 

lääkitä erittäin harvoin. Tuottajat 
seuraavat eläinten hyvinvointia ja 
kasvua tarkasti ja tallentavat tiedot 
Atrian järjestelmään jo omalla tilal-
laan. Korvamerkki yksilöi eläimen.

tuotannossa

Eläimen tiedot siirtyvät tilalta teu-
rastamoon. Kauhajoen uusi nauta-
teurastamo ja -leikkaamo mahdollis-
taa naudanlihan alkuperämerkinnän 

15 miljoonaa euroa. Työ- ja elinkein-
oministeriö on myöntänyt hankkeel-
le uuden teknologian käyttöönottoon 
noin 1,5 miljoonan euron investoin-
tituen. Hankkeeseen osallistuu usei-
ta suomalaisia alan toimijoita ja se 
lisää Suomen edelläkävijämainetta 
bioenergian hyödyntämisessä laitos-
teknisissä ratkaisuissa. 

”Voimalaitosratkaisu turvaa Kos-
kenkorvan tehtaalle kilpailukykyi-
sen höyrynsaannin ja mahdollistaa 
tuotantokapasiteetin kasvattamisen 
tulevaisuudessa. Uuden biovoima-
laitoksen ensisijainen polttoaine on 
prosessiemme sivutuotteena syntyvä 

liittämisen kuluttajapakkauksiin.
Aukoton lihankäsittelyprosessi 

Euroopan nykyaikaisimpiin lukeu-
tuvassa tuotantolaitoksessa on pit-
kän kehityksen tulos.

kaupassa

Yli puolelle suomalaisista lihan 
jäljitettävyys on tärkeä ostoperuste. 
Atrian lihaleikkaamossa pakkauk-
seen liitetty alkuperätiketti on var-
masti tallella kaupassa. Kauppaa ja 
kauppiasta palvelee se, että kuluttaja 
löytää laajoista valikoimista helposti 
haluamansa tuotteen.

kotona

Kotona ruoanlaittaja ja ruokailijat 
näkevät pakkauksesta, millä tilalla 
liha on tuotettu. Atrian verkkosivuil-
la tuottajat ja tuotantotavat esitellään 
tarkemmin. Alkuperän tietäminen li-
sää luottamusta siihen, että ruoka on 
laadukasta ja vastuullisesti tuotettua. 
Tuottajat ovat ylpeitä siitä, että hei-
dän nimensä näkyy pakkauksissa. 
Se tekee heidän arvokasta työtään 
tunnetuksi.

ohran kuori. Kattilassa voidaan polt-
taa tulevaisuudessa myös muita uu-
siutuvia polttoaineita”, kertoo teh-
taanjohtaja Antti Snellman.  

Kun uusi biovoimalaitos on otettu 
käyttöön, myös tehtaan nykyinen 20 
megawatin voimalaitos kunnostetaan 
ja sen automaatiotasoa nostetaan. 

Koskenkorvan tehdas tuottaa vilja-
viinaa Altian omien brändien valmis-
tukseen, sekä tärkkelystä ja rehuja. 
Tehdas käyttää lähes 200 miljoonaa 
kiloa kotimaista ohraa vuodessa, 
mikä on lähes 15 % Suomen ohrasa-
dosta ja yli 30 % kauppaan tulevasta 
ohramäärästä. 

Y htenä vuoden 2013 Farmari-
näyttelyn pääyhteistyökump-
paneista on tämän vuoden 

alusta virallisesti toimintansa aloitta-
nut LähiTapiola. LähiTapiola on koti-
mainen, keskinäiseen yhtiömuotoon 
perustuva vakuutus- ja pankkiryhmä, 
jonka asiakkaat omistavat. Yhtään 
euroa ei ohjaudu ulkopuolisille ta-
hoille tai osakkeenomistajille, vaan 
tulot käytetään omistaja-asiakkaiden 
etujen ja palveluiden kehittämiseen. 
Alueyhtiömallin myötä LähiTapiola 

on vahvasti paikallinen toimija. Lä-
hiTapiola Etelä-Pohjanmaa on yksi 
ryhmän 20 alueyhtiöstä. 

– Maatilayrittäjät ovat meille en-
siarvoisen tärkeä asiakasryhmä. On-
han yli 70 prosenttia Suomen maa-
tiloista meillä vakuutettu. Siksi on 
luonnollista, että olemme mukana 
myös Farmari-näyttelyssä, kertoo 
markkinointipäällikkö Pirjo Ristola 
LähiTapiolasta.  

– Se, että viljelijät luottavat meihin, 
tarkoittaa sitä, että mekin haluamme 
tuoda lisäarvoa asiakkuuteen. Maa-
tilavakuuttamisen ohella katsomme 

myös maatilan riskien- ja talouden-
hallintaa kokonaisvaltaista kump-
panuutta painottaen. Esimerkiksi 
sähkötarkastus, johon LähiTapiola 
Etelä-Pohjanmaa on alkuvuoden 
ajan tuottajia kannustanut, on toi-
menpide, joka parantaa merkittäväs-
ti maatilojen turvallisuutta, toteaa 
Ristola.

Tule lauantaina tapaamaan Ari 
Manniota ja kuuntelemaan Elonker-
juuta. LähiTapiolan monipuolisiin, 
myös muille kuin viljelijöille suun-
nattuihin, palveluihin pääsee tutus-
tumaan Farmarissa. LähiTapiolan 

osastolla Seinäjoki 
– Areenan edustalla on koko 

näyttelyn ajan esillä myös Suomen 
vanhin traktori ja siellä voi haastaa 
keihäänheittäjä Ari Mannion ”mi-
nikeihäskisaan”. Ari Mannio on 
tavattavissa LähiTapiolan osastolla 
lauantaina.

LähiTapiola tarjoaa näyttelyn 
yhteydessä lauantaina 6.7. näytte-
lyvieraille Elonkerjuun konsertin. 
Konsertin avaa klo 14 LähiTapiola 
Etelä-Pohjanmaan toimitusjohtaja 
Juha Antikainen. 

Suunnittelu
Rakentaminen
Ylläpito
Rahoitus

vaasa@prokonHnet     wwwHprokonHnet     puh: j T,8 yAF JAA Jö 9A Tö     
Prokon Wind Energy Finland Oy     Yrittäjänkatu NT     ö,T8A Vaasa

Hyvällä tuulella parempi huominenH
Hyvällä tuulella parempi huominenH

MAANOMISTAJA1MAANOMISTAJA1

Pitkäaikainen yhteistyö

haluatko lisätuloja tuulivoimasta ?
haluatko lisätuloja tuulivoimasta ?

juha nousiainen, Alkutuotantojohtaja:
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::: talaRock tarjoaa rockia ja ruokaa

::: tuRVaässät: Palovaroitinjärjestelmä 
esittelyssä Farmarin tilakohteessa

::: tango valtasi lakeuden ::: Farmarissa InBody 
kehonkoostumusanalyysi

YhteIstYöKumPPanIt KeRtOVat

S einäjoki tunnetaan vahva-
na tapahtumakaupunkina. 
Suurten Provinssirockin, 

Tangomarkkinoiden ja Vauhtiajojen 
rinnalla kaupungissa tapahtuu pal-
jon muutakin. Yksi näistä Seinäjoen 

T ango syntyi 1880-luvulla 
Argentiinan pääkaupungis-
sa Buenos Airesissa. Tan-

gon ensi-iltaa vietettiin Helsingissä 
syksyllä 1913. Tango valtasi sitten 
Viipurin, Turun ja muut etelän kau-
pungit. Maaseutu jäi vielä odottaval-
le kannalle.

Vuosina 1939–45 Suomessa val-
litsi ehdoton tanssikielto. Tanssi-
kiellon purkauduttua Suomi ryhtyi 
tangoamaan. Tanssilavat loivat väriä 
ja elämää maakunnan eri laidoille. 
Tango toimi 60-luvulla puskurina 
ajan uusiin virtauksiin, joita pop-
musiikki ja nuorisokulttuurin muu-
tos ilmensivät. Rautalankabändeillä 
ei ollut asiaa, ellei ohjelmistossa ol-
lut tangoja.

Erik Lindström kuvasi äskettäin 
tilannetta siten, ettei Etelä-Pohjan-
maalle voinut mennä, ellei orkesteri 
soittanut tangoja. 

– Olisi heitetty jokeen, Lindström 
maalaili.

Lindström oli oikeilla jäljillä. 
Etelä-Pohjanmaan lavoilla piti 
soittaa tangoa. Maakunnassa oli 
lukuisia orkestereita, jotka olivat 
suosiossa. Tunnetuin varmaankin 

p ohjanmaan Liikunta ja Ur-
heilu tekee Farmarissa ke-
honkoostumusanalyyseja 

hyvinvoinnistaan kiinnostuneille 
henkilöille.  

Analyysi on tarkoitettu kaikille 
aikuisille eikä sen tekeminen vaadi 
mitään ponnisteluja tai rehkimistä. 
Analyysiä ei kuitenkaan suositella, 
jos henkilö on raskaana tai hänellä 
on tahdistin. Tekemiseen riittää, kun 
ottaa varpaat paljaaksi ja astuu ko-
neeseen. Suositeltavaa on, että ras-
kaasta ateriasta olisi 2 tuntia, eikä 
juuri ennen analyysiä kannata juo-
da. Pieni nestemäärä tai välipala ei 
kuitenkaan estä analyysin tekemistä.

Testissä ei mitata kestävyyskun-
toa, vaan laitteella mitataan helpos-
ti, nopeasti ja luotettavasti kehon 
koostumus. Siinä ei käytetä oletuk-
sia sukupuoleen, ikään tai muuhun 
muuttujaan, vaan tulokset perustu-
vat ainoastaan mittaukseen. Mittaa-
minen tapahtuu parissa minuutissa, 
jonka jälkeen laite tulostaa moni-
puolisen ja selkeän henkilökohtai-
sen A4-raportin.

Raportista selviää mm. sisäelin-
rasva, lihasmassan mahdolliset 

Tammilehdon tangoyhtye. Kun Ylli 
tuli vaikkapa Haalille, oli tanssipaik-
ka pullollaan väkeä. Sama tilanne oli 
muillakin maakunnan kymmenillä 
lavoilla.

Tango elää taas voimakasta vai-
hettaan. Seinäjoen Tangomarkkinat 
vetää puoleensa yleisöä. Seinäjoki 
ja Buenos Aires ovat maailman joh-
tavia tangokaupunkeja. Molempien 
kaupunkien ympärillä on elinvoi-
mainen maakunta. 

puolierot sekä lihasmassan määrä 
suhteessa rasvamassaan. Testi on 
myös erinomainen motivointikeino 
liikuntaa aloitteleville tai painon-
pudotuksen seurantaan.  

Testin hinta Farmarissa 10 € 
(käteismaksu).

monipuoliset mittaustulokset 

viitearvoineen :

• Kokonaispaino (kg)
• Kehon rasvaton massa (kg)
• Lihasmassa (kg)
• Rasvakudoksen määrä (kg)
• Rasvaprosentti (%)
• Kehon nesteet / vedet (sisäi-

set / ulkoiset) (l)
• Painokontrollitavoite (kg)
• Lihastasapaino 
• Raajojen puolierot
• Vyötärö-/lantiosuhde (WHR)
• Perusaineenvaihdunta (kcal)
• Kehon painoindeksi (BMI)
• Visceral Fat-arvio (sisäelimi-

en ympärillä olevan rasvan 
pinta-ala / cm2)

Lisätietoja testistä: 
www.inbody.fi 

uusimmista kesäfestivaaleista on ne-
lipäiväinen TalaRock, joka järjeste-
tään samaan aikaan Farmarin kanssa 
3.–6.7.2013. TalaRockin festivaali-
paikkana toimii Uppalan kartanon 
upea puisto, joka sijaitsee kävely-
matkan päässä sekä keskustasta että 
maatalousnäyttelyalueesta. 

TalaRockin teemana on lähiruoka ja 
rock. Uppalan kartanossa on mahdol-
lisuus nauttia maittavasta lähiruuas-
ta miellyttävässä miljöössä. Alueelle 
mahtuu kaikkiaan 1200 ihmistä.

– Ruokailuvarauksia TalaRockiin 
on tehty jo mukavasti. Jokaiselle illal-
le on varattavissa 400 ruokailupaik-
kaa, joten mukaan vielä haluavien 
kannattaa tehdä varaukset viipymättä 
myyntipalveluumme. Ruokailupake-
tin hinta keskiviikkona ja torstaina on 
40 € ja perjantaina 45 €, toteaa yrittäjä 

Anu Luukko Uppalan kartanosta.   
–  Joka ilta neljän päivän aikana 

stagelle nousee yksi nimekäs artisti. 
Haluamme tuoda tasokasta musiik-
kia kansalle inhimilliseen esiinty-
misaikaan. Pääesiintyjän esiinty-
misaika on joka ilta kello 22.00, 
kertoo Jani Karvonen TalaRockin 
järjestäjistä. 

Keskiviikkona 3. heinäkuuta 
festivaalin avaa railakkaasti Rehu-
piikles ja torstaina biletunnelmaa 
nostattaa Telaketju coverbiisei-
neen. Keskiviikkona ja torstaina en-
nen pääesintyjää trubaduuri Tapa-
ni Kangas viihdyttää festarikansaa. 

Perjantaina klo 22 estradille nou-
see The Voice of Finland -ohjelmas-
takin tuttu ja viime vuoden Syksyn 
Sävel -kisan voittanut Jesse Kaiku-
ranta. Hänet tunnetaan parhaiten 

kappaleista Järjetön rakkaus, Näytän 
sulle rannan ja Vie mut kotiin. Fes-
tivaali päättyy Pauli Hanhiniemen 
ja Ville Rauhalan Melko Akustisen 
Duon esiintymiseen lauantaina. Ta-
laRockin ikäraja on 18v.

Luukko ja Karvonen toivottavat 
sekä Farmari-kansan että Seinäjoen 
ja lähiympäristön asukkaat lämpi-
mästi tervetulleiksi TalaRockiin. 

– Halusimme Seinäjoelle yhden 
matalan kynnyksen tapahtuman. 
Sen vuoksi pelkän pääsylipun hin-
natkin ovat maltilliset. Perjantaina 
sisäänpääsy on 20 € ja muina päivi-
nä 10 €. Talarockin yleisötavoite on 
3000 ihmistä. 

alasjärven Ilvesjoella sijaitseva 
Yli-Peltolan lypsykarjatila on 
yksi tämän vuoden Farmarin 
vierailukohteista. Vuonna 2010 
rakennetussa Conexx-navetas-

sa eläinhalli ja lypsyasema sijaitsevat 

eri rakennuksissa, joita yhdistää 15 
metrin mittainen käytävä. Kohteessa 
esitellään myös nykyaikainen nave-
tan turvajärjestelmä. 

– Jos vikavirta laukeaa, öljypol-
tin tai sähköntuotanto menee pois 

päältä, niin saman tien lähtee hä-
lytys isäntäväen matkapuhelimiin. 
Palovaroitinjärjestelmä tekee sään-
nöllisesti testisoiton, josta näkee 
että se on toimintakunnossa. Ker-
ran vuodessa teemme järjestelmä-
huollon kunnossapito-ohjelman 
mukaisesti ja samalla päivitetään 
kuulumiset isäntäväen kanssa, to-
teaa toimitusjohtaja Marko Haan-
pää Turvaässistä.

uusissa kotieläinrakennuksissa 

palovaroitinjärjestelmä on tuen-
saannin ehtona. Lisäksi pelas-
tussuunnitelma on nykyään ko-
tieläintiloilla pakollinen. Suurin 
osa maatilojen tulipaloista joh-
tuu yleensä viasta tai oikosulusta 
sähkölaitteessa. 

– Navetoissa on paljon säh-
köllä toimivaa tekniikkaa, kuten 

j

ilmanvaihtolaitteita, rehusekoittajia 
ja valaisimia. Navettailma sisältää 
paljon kosteutta, ammoniakkia ja 
kaasuja joten se myös vanhentaa lait-
teita. Tilojen lämpökeskukset tuovat 
myös omat riskinsä, pelastussuunni-
telmia laativa Haanpää kertoo.

Yli-Peltolassa voi tilaan tutus-
tumisen ohella perehtyä maatilan 
turvallisuusjärjestelmiin ke 3.7. klo 
10–15 ja pe 5.7. klo 10–15. Paikalla 
on molempina päivinä Turvaässien 
edustaja esittelemässä tilalle tehtyjä 
ratkaisuja. 

ilmari ylä -autio, Suomalaisen tangon Satumaa ry:n puheenjohtaja

kaikkiin uusiin 

tukea saaviin navetoihin 
palovaroitinjärjestelmä.
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Hietalahdentie 46, 69510 HALSUA 
p. 06 - 860 5000  f. 06 - 860 5070 

hp@halsua.fi       
www.hietalahtijapojat.fi 
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::: uutuuksia eepee 
agrimarketilta

::: näe koneet pellolla!

YhteIstYöKumPPanIt KeRtOVat

avantilta uusi r- sarja

Avantin kuormaajatarjonta laajentuu 
kesällä uuden R-sarjan myötä. Mark-
kinoille tuodaan heinäkuussa kaksi 
uutta mallia, R28 ja R35.

R-sarja poikkeaa muista Avant-
malleista erilaisen runko-ohjausrat-
kaisun vuoksi: ohjaamo on sijoitettu 
takarunkoon eturungon sijaan. Täs-
tä on hyötyä erityisesti käytävillä ja 
ahtaissa sisätiloissa, kun ohjaamo ei 
käänny pyörälinjan ulkopuolelle.

R-sarja täydentää Avantin nykyistä 

mallivalikoimaa ja sen tarkoituksena 
on palvella asiakkaita, joilla on hy-
vin ahtaat tilat tai jotka ovat tottuneet 
normaalin Avantin ohjauksesta poik-
keavaan ohjaustapaan.

antti agroseC -biokontti 800

Antti-Teollisuus Oy laajentaa bio-
uunimallistoa. Farmarissa on esillä 
biokontti, jossa on uusi 800 kW te-
hon antava biouuni. HiPress-uunissa 
on tuplapuhaltimet, jotka varmista-
vat riittävän ilmamäärän ja hyvän 

lämmönvaihtimen hyötysuhteen. 
Lämmönnousu on 80 astetta, joten te-
horeserviä löytyy joka säälle. Erityi-
sesti rehuviljan kuivaus on erittäin 
tehokasta 100 asteen lämmöllä. Uusi 
biouuni myydään myös erillisenä 
laitteena.

spearhead -vaakatasoleikkurit 

Agrimarketit aloittavat tanskalaisten 
Spearhead-vaakatasoleikkureiden 
myynnin Suomessa. Leikkurilla on 
useita käyttökohteita ja se soveltuu 
ammattimaisille rehuntuottajille 
ja nurmitiloille, urakoitsijoille, vi-
heralueiden hoitajille sekä isoille 
viljatiloille. 

Nurmen kevätniitolla voi juuri kas-
vun alettua säätää rehun kypsymis-
ajankohtaa ja vähentää rikkakasveja. 

Syksyllä koneella voidaan leikata 
nurmi lyhyeksi ennen talvehtimista 
ja näin nopeuttaa kasvuun lähtöä ja 
parantaa nurmen laatua. 

kesla oyj esittelee suomalaista 

metsäkoneosaamista

Farmarissa on esillä kattava valikoi-
ma KESLAn puunkorjuuseen sovel-
tuvaa kalustoa, uutuutena väkivahva 
KESLA 211 -kuormaaja täydellisellä 
kaksivipuohjauksella. Lisävarus-
teena kuormaajaan on valittavissa 
hydraulinen tai sähköinen esiohjaus.  
Kuormaaja on asennettu 8 tonnin 
hyötykuorman kantavan KESLA 82 
-metsäteliperävaunun aisalle. Vaunu 
on aisaohjattu ja varustettu kantavilla 
400/60 x 15.5 -renkailla. 

N HK-Keskus Oy järjestää 
Farmari-näyttelyn yhtey-
dessä nelipäiväisen nur-

menkorjuutyönäytöksen, HeinäHu-
linat 2013. Nyt näyttelyvierailla on 
mahdollisuus nähdä laaja valikoima 
nurmikoneita myös työnäytöksessä 
koko näyttelyn ajan.

heinähulinat 2013  -työnäytök-
sessä esitellään KUHNin, LELYn ja 
STRAUTMANNin heinätyökoneita 
työn touhussa pellolla. Työn teon lo-
massa NHK-Keskuksen asiantuntijat 
kertovat koneiden ominaisuuksista ja 
eduista. Työnäytöksessä keskitytään 
esittelemään uuden tekniikan ja me-
netelmien tuomia kustannussäästöjä 

säilörehunteossa.
HeinäHulinat järjestetään keski-

viikosta lauantaihin kello 10–12. 
Työnäytöspelto sijaitsee noin 3 km 
Seinäjoen raviradalta pohjoiseen, 
valtatie 18:n ja Heikkiläntien riste-
yksessä. Pellolla on 3,5 ha parkki-
alue, jonne voi tulla omalla autolla. 
Näyttelyvieraat voivat jättää autonsa 
myös raviradan etäparkkiin, josta on 
järjestetty nonstop-bussikuljetus työ-
näytösalueelle päivittäin kello 8.30–
10.00. Työnäytöksen loputtua noin 
klo 12.00 bussi vie vieraat Farmari-
näyttelyn pääportille. 

Tule näkemään koneet 
myös töissä! 

– Nopeavaikutteisen osuus 92 %
– Levitys tavallisella lannoitelevittimellä
– Voidaan levittää kasvukauden aikana
– Helppo kohdistaa ongelma-alueille
– Vuosittain levitettynä voidaan ylläpitää
    maaperän pH oikealla tasolla
– Pakattu 600 kg:n suursäkkiin
– Käyttömäärä 600 kg/ha nostaa pH:ta noin
 0,4 %-yksikköä
  Kysy omalta maatalouskauppiaalta!

Uutuustuote Suomessa!

Erittäin hienojakoinen rakeistettu liitukalkki 
nopeaan maaperän pH:n nostamiseen.

Maatalouden täsmätuote

w w w . a g r o - t u o n t i . .
Lakeuden Etappi Oy   |   p. 06 421 4900   |   myynti@etappi.com   |   Laskunmäentie 15   |   60760 Pojanluoma, Ilmajoki

-maanparannusrae

VILjakasVEILLE   VIhErrakEntamIsEEn   nurmIkOLLE

Vauhtia kasvuun
&ravinteet kiertoon

Ryhdy luonnonvara-alan
ammattilaiseksi!

Lisää tietoa löydät netistä: www.jamin.fi

Järviseudun ammatti-instituutti

Maatalousalan perustutkinto
Maaseutuyrittäjä

Puutarhatalouden perustutkinto
Puutarhuri

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
Ympäristönhoitaja, Luonto-ohjaaja ja
luonto- ja ympäristöneuvoja

Järviseudun ammatti-instituutti
Kurejoentie 390, 62710 Kurejoki, puh. (06) 241 2700
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kilpailut olivat alusta asti oleellinen osa näyttelyitä. Tässä ojankaivuu-
mestaruuskilpailujen osallistujia maanviljelysseuran kevätkokouksessa 
Ylihärmässä 1925.
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sukutilatunnus kertoo tilan historiasta

maatalOusnäYttelYssä 150 vuotta sitten

S ukutilatunnuksia on jaettu 
Suomessa jo vuosikymmeniä 
tiloille, jotka ovat olleet saman 

suvun hallussa vähintään 200 vuotta. 
– 1930-luvun alun lamavuosina 

tuolloinen Maatalousseurojen kes-
kusliitto toi Suomeen Ruotsissa ke-
hitetyn idean sukutilatunnuksista, 
kertoo ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
150-vuotishistorian kirjoittaja Kaisa 
Viitala. – Tuolloin moni tila joutui 
pakkohuutokaupattavaksi, ja tarvit-
tiin mielialan nostatusta. 

Etelä-Pohjanmaan ensimmäinen 
sukutilakunniakirja myönnettiin 
vuonna 1933 ylistarolaiselle Juho 
Lemposelle, jonka suku oli viljellyt 
samaa tilaa Torkkolan kylässä lähes 
400 vuoden ajan. Viisi vuotta myö-
hemmin Etelä-Pohjanmaan maan-
viljelysseuran 75-vuotisjuhlanäyt-
telyssä myönnettiin jo lähes 300 

sukutilakunniakirjaa.
– Sukutilatunnusta voi hakea mil-

loin vain, mutta erityisen juhlavaa 
on uusien sukutilatunnusten ja päi-
vitettyjen kunniakirjojen jako maata-
lousnäyttelyiden yhteydessä, kertoo 
Kaisa Viitala. -Kesän 2013 Farmarissa 
sukutilatunnukset jaetaan ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan 150-vuotisjuhlan 
yhteydessä perjantaina. 

Farmarissa jaetaan tänä vuonna 28 
sukutilatunnusta, joista 18 aiemmin 
myönnettyjen tunnusten päivityksiä. 

Kunniakirjan lisäksi tilan haltija 
voi tilata katolleen sukutilaviirin se-
kä sisaruksilleen Sukupolvien ketju 
-taulun tai pienoissukutilaviirin.  

tästä on jo 75 vuotta

näyttelyjuliste 1938 Etelä-pohjanmaan maanviljelysseura juhli 
75-vuotista taivaltaan Lapualla heinäkuussa 1938, jolloin juhlajulisteen 
mallina oli maanviljelijä jussi Härsilä. Kuvan piirsi lapualainen taiteilija 
Kaarlo Lamminheimo. Kesän 2013 Farmari on maanviljelysseuran perilli-
sen proAgria Etelä-pohjanmaan 150-vuotisjuhlanäyttelyt.

sukutilatunnusten saajia 
Seinäjoen Farmarissa 2006.

tietyt elementit ovat säilyneet eteläpohjalaisessa maatalousnäyttelyssä 
jo 150 vuotta, kuten kotieläinten esittely. Kuvassa ayrshire-karjaa ilmajoen 
maatalousnäyttelyssä 1926.

V aasan läänin maanvilje-
lysseura perustettiin ke-
sällä 1863, ja jo samana 
syksynä se järjesti  Val-
tionavun turvin kilpai-

lu- ja näyttelytapahtumat Isonkyrön 
Ikolan kruununtilalla, Kruunupyyn 
käräjätalolla ja Saarijärven Tarvolan 
tilalla. Kilpailupäivät olivat toisten-
sa kopioita, suurimmat erot näkyivät 
käsityönäyttelyssä: Saarijärvellä näy-
tille tuotiin nahkatöitä ja kello, Isos-
sakyrössä pysyteltiin tavanomaisem-
missa esineissä eikä Kruunupyyssä 
esitelty muita kotiteollisuustuotteita 
kuin syytinkimies Johan Björklun-
din suunnittelema voikirnu.

Kaikista kilpailuista on säilynyt 
selostus, jonka seuran sihteeri N. G. 
Stolpe kirjoitti Isostakyröstä aikakau-
den suomen kielellä: 

Tilaisuuden aluksi valittiin palkin-
tolautakunnat, jonka jälkeen läksivät 
palkinto-määrääjät sekä muu läsnä 

oleva lukusa kansa liki olevalle sänki 
pellolle tarkastamaan kyntöä yhden 
hevoisen auralla eli sahralla, jossa 
alla-mainitut olivat kilpailemassa 
sekä saivat palkinto-määrääjiltä seu-
raavat arvelut [arviot] ja palkkiot---.

Yleisesti havaittiin, ett’ei sahra 
Kyrön savimailla, etenkin niin kos-
tuneena kuin alituisesta sateesta nyt 
olivat, tee kunto-työtä, mutta kytö-
mailla lienee se joksikin kelvollinen. 
Vielä huonompi, erittäin sänkien 
nostamiseen, on tässä paikkakun-
nassa tavallisin aura, koska se voi 
ainoastaan huonosti rikkoa mutta ei 
kääntää maan. Sitä vastaan pidettiin 
täällä joksikin tavallinen Lappfäär-
din aura hyvin arvollisena meidän 
maanviljelyksessä sekä hyvän työn-
sä että keveän kulkunsa ja halvan 
hintansa puolesta, joten sen yleinen 
viljeleminen [käyttö] on toivottava.

Täältä siirtyivät palkinto määrää-
jät sekä lukusa, uuttera kansa eräälle 

niitylle, jossa alla mainitut kilpailivat 
Skotskan kahden hevoisen auralla 
[skotlantilainen kääntöaura] ---.

Nuorta karjaa, jota nyt mentiin tar-
kastamaan, oli koolla ylen paljo, mut-
ta suurimmaksi osaksi kyllä kehnoa 
laija, jonka tähden se ijän mukaan 
jaettiin kolmeen osaan, joista para-
himmat valittiin kilpailemaan---.

Tässä saapuvilla olevasta varsin 
lukusasta karjasta päättäen näytti, 
ett’ei karjanhoito tienoilla vielä ole 
kiitettävällä kannalla, ehkä [joskin] 
näytettyjen seassa löytyi usiampia 
erittäinkin sonnia, jotka antoivat 
syytä toivoa paremmuutta tässä 
kohdassa.

Wiimmein tarkastettiin joitakuita 
näyttelöön tuotuja maaviljelys-, kar-
janhoito- ja kototeollisuus-tuotteita. 
---

Sekä saapuvilla oleva, lukusa väki-
joukko siistissä puvussaan että uutte-
ruutensa ja hartaudensa tarkastaessa 

näyttelössä nähtäviä oli tosin ilahut-
tava huomio, joka todistaa, että kan-
sa yleisesti ilolla suosittelee [suosii] 
tänkaltaisia niin sanoakseni kansan 
juhlia, jotka varmaan puolestaan voi-
vat maaviljelystä ja sen sivu-toimia 
vähitellen edistyttää, joten toivottava 
olisi, että valtion varat myönnyttäi-
sivät antaa maaviljelysseuran usein 
toimittaa näitä juhlallisuuksia, jot-
ka kokemus heidän järjestämises-
sä ja pitämisessä voi tehdä vielä 
opettavaisemmiksi, huvittavaisem-
miksi [mielenkiintoisemmiksi] ja 
hyödyllisemmiksi.

kesän 2013 Farmari on siis 
sekä maanviljelysseuran perillisen 
ProAgria Etelä-Pohjanmaan 
että pohjalaisen maatalousnäyttelyn 
150-vuotisjuhlanäyttely. 

Pohjanmaan Energiapalvelu Oy
Puurtajantie 15 H, 60510 Seinäjoki 

Kyösti Ylikoski puh. 045 2788 425
 Tomi Mäkynen puh. 045 118 8330

Tommi Saari puh.  045 118 8333

YHTEISTYÖSSÄ

ISÄNNÄT JA EMÄNNÄT

HUOMIO
LÄMMITÄ 
OMAN TONTIN 
ENERGIALLA.

Lue miksi .
Suuri Lämpöpumppukirja.

Saat kirjan veloituksetta
alueesi valtuutetulta

Thermia jälleenmyyjältä.
 

Puuttuuko hammas?
Keikkuuko proteesi?

Meiltä ratkaisuksi hammasimplantit

Varaa aika ilmaiseen 

implanttikonsultaatioon
suu-ja leukakirurgille

06-4182301, 06-4182611

Lääkäritalon Hammas
Vapaudentie 26, 60100 Seinäjoki

täyden palvelun lääkäritalo
SEINÄJOEN LÄÄKÄRITALO

K
uva: jarm

o Vainionpää
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Säästä
energiakuluja

Aurinkokeräimet
Lämmönsiirtoputkistot
Asennustelineet
Tarvikkeet
Asennukset

PYYDÄ 
TARJOUS!

044 266 2337

Uuden sukupolven energiatehokkaat 
keräimet takaavat erittäin energiatehokkaan 
lämpösiirtymän. Varmista oma 
energiatehokkaampi tulevaisuutesi 
- ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Suoraan maahantuojalta!

60%

Säästä jopa

käyttöveden 
lämmityksessä!

suurkohteeseen, 

omakotitaloon, 

mökille...

Edulliset 
paketit

ja ympäristöä!

lihakarjan junior handler 
-kisa kokoaa nuoret 
karjankäsittelijät

Farmarissa harvinaisuus: 
koiraparkki

tapaa persoonallinen alpakka

tule lYPsYlle!

 Valokuvaa itsesi historiassa!

K ymmenkunta nuorta mittelee 
parhaista karjankäsittelytai-
doista Farmarin ensimmäi-

sessä lihakarjan Junior Handler -kil-
pailussa. Kisa käydään torstaina liha-
karjakehässä ja sinne on tulossa Here-
ford-, Aberdeen Angus-, Limousin- ja 
Highland Cattle -rotuisia eläimiä. 

Kisaa edeltää nelipäiväinen Here-
ford Junior -leiri Teuvalla Bart Jan 
Koopmansin ja Urpu Tanner-Koop-
mansin tilalla. Siellä opiskellaan 

K oiria ei Farmari-alueelle saa 
tuoda opaskoiria lukuun ot-
tamatta, mutta tässä auttaa 

koiraparkki vastapäätä Areena-port-
tia. Siellä 4H-dogsitterit huolehtivat 
eläimistä isäntäväen näyttelyvierai-
lun ajan. Koirien ja kissojen tarvik-
keiden myyntiin erikoistunut VIPs-
tore toimittaa koiraparkkia varten 20 L akeuden alpakat saapuvat 

Farmarin kotieläinken-
tälle Lapualta, Anneli ja 

Jukka Rajamäen tilalta. Siellä 
alpakat ovat sekä lemmikkeinä 
että villantuottajina, sillä alpak-
ka on tunnettu erityisen lämpi-
mästä villastaan. Rajamäen tila 
tuottaa mm. lankaa ja neuleita, 
joille on ensimmäisenä alpak-
katilana myönnetty avainlip-
pumerkki. Tilan alpakkalan-
galle suunnattuja neuleohjeita 
on myös julkaistu erilaisissa 
käsityölehdissä.

T ule verestämään muistoja 
tai kokemaan uutta ilta-
lypsyn aikaan! Farmarissa 

voit seurata päivittäin iltalypsyä 
kotieläinkentän lypsypaikalla. 
Alkuperäiskarjan osastolla Ranta-
laitumella pääset näkemään käsin-
lypsyä lehmisavujen katveessa.

F armari-juhlanäyttelyssä on esillä 
maanviljelijöitä 150 vuoden ajalta 
kuvaavat tintamareskit. Paina kas-

vosi vuosien 1863, 1938 ja 2013 kuviin 

ja ota valokuva muistoksi! Tintamareskit 
on piirtänyt kauhajokinen taiteilija Matti 
Nisula, joka tunnetaan myös pilapiirtäjä 
Niffenä.

www.aisapari.net
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Kauhava
Vimpelimallikkaat majoituspalvelut

tapahtumia ja toimintaa

erikoisia elämyksiä

luontoa ja leppoisaa elämää

nähtävää ja nautittavaa

Tervetuloa osastollemme LEADER-telttaan!

OO
www.aisapari.netwww.aisapari.net

VALMIS

TOTO
PORUKKA
Asiantuntijoiden laatimat porukkapelit

löydät päivittäin myyntipisteistä ja
netistä toto.fi

pääasiassa hiehojen talutusta, kehä-
työskentelyä sekä eläinten kehään 
valmistamista. Leirin järjestää Suo-
men Hereford ry, mutta se on avoin 
kaikille pihvikarjaroduille. Leiriläis-
ten käyttöön tulee Jyri Tannerilta 
viisi hereford-hiehoa, jotka saapuvat 
myös Farmariin. Jyri Tannerin hiehot 
vierailevat myös lihakarjan paimen-
nusta hevosilla esittelevissä Ranch 
Horsemanship -näytöksissä.

erikokoista Jämpti-koiratarhaa. 
Hannu Lampinen VIPstoresta to-

teaa kyseessä olevan ensimmäinen 
kerta, kun yritykseltä tilataan koira-
parkkeja tällaiseen tarkoitukseen.

– Koiranomistajille tämä on hieno 
mahdollisuus, sillä vastaavaa ei ole 
juuri muissa näyttelyissä tullut vas-
taan, Lampinen toteaa.

A
jA

N
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H
TA

iSTA

Vuoden 1938 viljelijäperhe heinätöissä - sinäkin voit olla mukana.

tule tapaamaan

alpakat Farmarin 
kotieläinkentälle!
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A-Lab Oy    

AB Umega   

AGCO Suomi Oy   

Agri-Kymi Oy    

AgriHusu Oy   

AGRIMEC   

Agro-Tuonti Oy   

Agrok Oy   

Agromaster Oy   

Agronic Oy    

Agrosa Oy   

Agro-Ytmek Oy Ab    

Ahjoco    

Aiatäht OÜ   

Aikalomat Oy   

Aimo Kortteen Konepaja Oy    

Airamo Nahka-asu Ky    

AiriHelena Tmi Airi Pylväinen    

Aisapari ry   

Aitoja makuja II / Turun yliopisto    

Aivoliitto    

Ala-Talkkari    

Alajärven Kotitekstiili Ky    

Alfamer / Karisto Oy   

Algol Technics Oy    

Altia Oyj    

Aluehallintovirasto, työsuojelu    

AMH-Puu Oy    

Ancker Oy    

Anneli Keinonen Oy    

Anne Seppälä    

Antti-Teollisuus    

Anttilan Tila - Kartano Hostel    

Apparatus Oy    

Arctic Circle Delight Oy    

Arctic Finland House    

Arctic Milk Oy    

Ari Markkola    

Arin Blaze Salmon    

Ariterm Oy    

Arkkikauppa / Toiminimi Anne S.    

Arla Ingman Oy Ab    

Arskametalli Oy    

Art Majahovi    

Ateljee Kodin Silmänilo    

Ateljee Liinappi / kooDino    

Atria / A-Tuottajat    

Aurinko Kustannus Oy / 

Kustannus Oy Arkki    

Avagro Oy    

Avant Tecno Oy    

Avena Nordic Grain Oy    

Avernia Oy    

Belmentor Oy    

Berner Oy Sport    

Bila Ab    

Bilke / Lehtoniemen Metalli Oy    

Biobriketti Haavisto Oy ja 

Hyvinvointipalvelut Tiina Haavisto   

Biofire Oy    

Biojack    

Biokaasuyhdistys ry    

Biolin Oy   

Biolki Oy    

BK-Hydrometa Oy    

Boreal Kasvinjalostus Oy    

Brevini Finland Oy    

Bridgestone Finland Oy    

Brodeeraus JO-HA Oy   

BS-Saneeraus Oy   

Café©  Valkoinen Puu    

Camelon Trade     

Caraway Finland Oy    

Cemagro Oy 

Chips   

Clen Interpump    

Coconate Ky    

Cramo Finland Oy    

CWN-Direct Oy    

DeLaval Oy Ab    

Dextor Sales Oy/Vaeltajan eräreppu    

DNA Kauppa Oy    

Dometal Oy    

Dynaset Oy    

E.S. Lahtinen Oy    

Eco-Pellet Boys   

Eepee Agrimarket    

Ekotjänst Lindgård Oy Ab    

Ekoviljelijät ry    

Elho Oy Ab    

Eliisa Marjaana Oy    

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira    

EloQ   

Eläinmaalari Päivi Latvala    

Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry

Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piiri    

Enercon Services Finland Oy   

Epira Oy    

Ergorej Oy    

Erja Koivuniemi    

Erja Raittinen Oy    

ESM Brodesign   

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskus  

Etelä-Pohjanmaan Kalatalouskeskus ry    

Etelä-Pohjanmaan lammaskerho    

Etelä-Pohjanmaan Lihanautakerho    

Etelä-Pohjanmaan liiton 

EU-tietokeskus ja EURES    

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos    

Etelä-Pohjanmaan reserviläispiirit    

Etelä-Pohjanmaan Vihreät    

Etha Ab    

Etämetsänomistajien Liitto ry    

EU-Global Trading Oy    

Eurofins Viljavuuspalvelu Oy    

F-Safety Oy / Fin Kenkätukku    

Faba osk    

Far-Tec Oy    

Farmi Forest Oy    

Farmika Oy Ab   

Farmikko Oy    

Farmit Website Oy    

Farmtools Oy    

Feedex Oy    

Fiberrefine Oy    

Filttiina    

Finate Oy Ab    

Fin Door Oy    

Fingrid Oyj    

Finn-Elox Oy    

Finncont Oy    

FinnLacto Oy    

Finnmetko Oy / Koneyrittäjät    

Finnwind Oy    

Finpom Oy    

Fintoto Oy    

Fixura Ab Oy    

Forestpolator Oy    

Frami Oy / eLivingLab - 

ja Nicekone –hankkeet    

Gami-tuote Oy    

GisBloom - Välineitä rehevöitymisen 

arviointiin ja hallintaan, Etelä-Pohjanmaan 

elinkeino-, liikenne- ympäristökeskus    

Goosehill Beef Service GBS    

Grimme Skandinavia    

Gripen Wheels Finland Oy    

Hartman Rauta    

H.C. Petersen Finland Oy    

Hassinen Veljekset Oy    

Hedelmän- ja marjanviljelijäin liitto, 

Pohjanmaan piiri    

Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti   

Hemgården/Ravintola Ädelbragd   

Herkoolin Kartanot Oy/ Oriflame edustus   

HH Embryo Oy    

Hiven Oy    

HK Keittiö    

Holm & Laue Finland    

Honka Trading Oy    

Hortilab Oy Ab    

HS-tarvike    

Huhtakangas Pirjo   

Humater Oy    

HuopaSuutari   

Husqvarna Oy Ab    

Husqvarna Viking    

Hydro-Pohjanmaa, SeAMK 

Maa- ja metsätalous, Ilmajoki    

Hyllymix    

Hyväkone Oy    

Hyvätuuli Highland Oy – Ranchising    

Hyötyhamppu-hanke    

HZPC Kantaperuna Oy    

Hämeen Tekstiilituonti Ky    

Härmän Kylpylä    

I-Mediat Oy    

I.V.-Liukulaite Ky    

IC2 Feeniks Oy

Idealahjat   

Ihmeliima Suomi Ky    

Ilmajoen Makkaramestarit Oy    

Infraxline Oy    

Inka Wasi    

Intersport Seinäjoki    

J.Rinta-Jouppi Oy    

JaaNahka T:mi    

Jalasjärven Heat Service Oy    

Jalasjärven kylät

Jarkko Kangas   

Jarpek Finland Oy    

Jeppo Food Oy Ab   

Jita Oy    

JM Steel Oy    

JMT Koskela Oy    

Jo-He Oy    

Joensuun Herkkuleipomo Oy    

Johematic Oy    

John Deere / Hankkija Oy    

Jonkka   

Jonsered    

JP-Switch Oy    

JT-hanke    

Junkkari Oy    

Jussi-Tuote Oy    

Juustoportti Food Oy    

Järviseudun ammatti-instituutti    

K-maatalouskauppiaat / 

Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa    

Kaanaa Lines   

Kalaparkki   

Kalkkunahankkeet, 

Satafood Kehittämisyhdistys ry    

Kaluste Henry Noppa Oy    

Kampin Puu Oy    

Kasvinsuojeluseura ry    

Kauhajoen Laatuleipurit Oy    

Kauhajoen Palvaamo Oy   

Kauhavan kaupunki    

Kauhavan Puukkopaja Matti Koski    

Kaukomarkkinat Oy    

Kauneusshop    

Keenan Systems    

Kelorakennus ja remontointi 

Pasi Niemelä    

Kelttikorut 925    

Kemira Oyj    

Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto    

Keskustan Etelä-Pohjanmaan piiri ry    

Kesla    

Kestävä metsäenergia- hanke, 

Suomen metsäkeskus (JPY) ja SeAMK    

KHP-Myynti Ky    

Kikoku Oy    

KIPA    

KK Trade Oy    

Klåvus Group Oy Ab    

Koivukauha H M Kangas    

Koivutex ky    

Komatsu Forest Oy    

Konefarmi / Turun Konekeskus    

Konekesko Oy    

Koneta Agriculture Oy    

Koneviesti    

Korujenmaailma.fi (Arvoasiakas Ky) 

Korundi    

Kosteikkolinnut ja lintukosteikot, 

SSLTY / BirdLife    

Kp.koneurakointia Oy / Vervaet Finland   

KROLL    

KS Laitinen avoin yhtiö    

Kuivaamot.fi   

Kulmala Sirpa T:mi    

Kustannus Oy Arkki    

Kustannus Oy Koiramme / 

Suomen Kennelliitto    

Kärcher Oy    

Kärki-Agri Oy    

L&T Biowatti Oy    

Laakson Metalli Oy    

Laatta Center Seinäjoki Oy    

Laatukattila Oy    

Lahjapaja Naakanpesä    

Lahjapuoti Pirpana    

Laidun Hereford Oy    

Laihian Levypala Oy    

LAIMU Oy Ab    

Laitilan Metalli Laine Oy    

Laitilan Rautarakenne Oy    

Lakeuden Alpakat    

Lakeuden Highland    

Lakeuden KuntoHeli Oy   

Lakkapää Oy    

Lapuan kaupunki    

Latter NT Oy    

Lavittatuote Oy   

LEADER-info   

LEADER-teltta    

Leevin kanoottiseikkailut    

Leija-Pojat Ky    

Leila’s Hyvät Maut    

Liisankankaan Jäätelö    

Linds kök Oy Ab    

Lintuharjun Moottoriurheilualue Oy    

LK-elementit   

Logoram-Finland Oy    

Lohiluoman Pienmeijeri Oy   

Lohi Met Oy    

Lujabetoni Oy    

Lumikellot    

Luomuliitto    

Luonto-Parra / T:mi Seija Hietaharju    

Luontotaika    

LVI Poretta Oy    

Lypsykonehuolto Mällinen Oy    

LähiTapiola    

Lännen Juhlapalvelu    

Länsi-Suomen Metsätilat Oy    

Länsirannikon koulutus Oy / WinNova    

M & P Palomäki Ky   

M&T Farms    

Maa- ja elintarviketalouden 

tutkimuskeskus MTT    

Maa- ja elintarviketalouden 

tutkimuskeskus MTT/Biokaasututkimus   

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 

MTT, Ilmastonmuutos ja maaseutu -hanke   

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 

MTT, Voimaa-hanke    

Maatalousylioppilaiden yhdistys Sampsa ry  

MTT Kasvintuotannon tutkimus    

MTT Kasvintuotannon tutkimus / 

erikoiskasvit, Sustaspecial-hanke    

MTT Kotieläintuotannontutkimus    

Maa- ja kotitalousnaiset    

Maa- ja Kotitalousnaisten Keskus ry / 

KOTI-lehti   

Maa- ja metsätalousministeriö    

Maa- ja metsätaloustuottajain 

Keskusliitto MTK ry 

Maakunnan Auto    

Maaselän Kone Oy    

Maaseudun Tulevaisuus & Aarre-lehti   

Maaseudun Työnantajaliitto MTA    

Maaseutuvirasto    

Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Mela    

Mainos- ja muotoilutoimisto Semio Oy   

Makuseikkailu   

Markkinointiosaaja Yes We Can Oy, Pleasure   

Mars Finland Oy    

Maspart Finland Oy    

Mateko Oy    

Matkailu- ja ympäristöpalvelut Vetikko   

McCulloch-pienkoneet    

Medilaser Oy    

Mellanå Plant Ab Oy    

Meltex Oy Plastics    

MEPU    

Meriläisen leipomo    

Metallipalvelu Hartikainen Oy    

Metallitekniikka Hannu Laajala    

Metsä Group    

Metsänomistajat    

Metsä-Säämänen Oy    

Mikkelin ammattikorkeakoulu, 

Luontohoiva-hanke   

MLL Elämyksentaitajat    

MMM maaseutuverkostoyksikkö    

Mukelomesta / Allomaari    

Mukkulan poika Ky    

Mummadesign    

Mäki-Reini Oy    

Mökkikylä Vanha Mylly Oy   

Napikas    

Natacom Ky    

NDI Finland Oy    

Neorex Oy    

Nesco Oy / Vesivek    

New Holland kauppiaat / 

Seinäjoen Konerengas Oy    

NHKdairy Oy    

Niglos Oy    

Nipere Oy    

Nokka Oy    

Norcar -bsb ab Oy    

Nord Mills Oy    

Nordea Pankki Suomi Oyj    

Nordkalk Oy Ab    

NSS Hall Oy    

Nummelan Steelmetal T:mi    

Nurminen Sirpa    

Ny-Tek Oy    

Näyttelykauppa / 

K-maatalous Arto Tervahauta Oy    

Obelia Oy    

OivallusPelit Finland   

Omega-Keittiöt    

OP-Pohjola    

Osamies    

Osuuskunta Maitokolmio    

Otavamedia Oy    

Oulun seudun ammattikorkeakoulu    

Ovimestari    

OÜ Terra Baltica    

Paja. S Sirpa Salmu   

Pakolan konepaja T:mi V. Pakola    

Palax/Ylistaron Terästakomo Oy    

Palmse    

Pasi Lääninpää Oy    

Paulanka   

PEL-tuote Oy    

Pellervo-Seura ry / Pellervo-lehdet    

Pellon Group Oy    

Peltityö Åkerman    

Pentin Paja Oy   

Perhekoti Toiska    

Perunakauppa Luonnosta Oy    

Perussuomalaisten 

Etelä-Pohjanmaan piiri ry    

PETE Savupiipputuotteet   

Pihakone Raudasoja/ Harlequin-säiliöt    

Pihvikarjaliitto    

Piiput kuntoon    

Pintakaari    

Pipelife ympäristö    

Pipsaliina    

Pirjon Pakari Seinäjoki Ky    

PJ Farm    

Pohjanmaan Kokoomus ry    

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry    

Pohjanmaan maanmittaustoimisto    

Pohjanmaan Matkailu - Österbottens Turism  

Pohjanmaan Rehujauhatus Oy    

Pohjanmaan Sosialidemokraatit ry    

Pohjanmaan Tiilirakenne Oy    

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry    
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a = aReena
kk = kOnekenttä

Rp = RuOkapROvinssikatu
ke = kOtieläinkenttä

me = metsä- ja eneRgiaOsastO
ek = eRikOiskasviOsastO

Ft = FaRmaRi-tORi
tk = taitOa käsillä -halli

uO = ulkO-OsastO
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Seinäjoen seudun elinkeinokeskus   

Seinäjoen seurakunta    

Seinäjoen Vapaaseurakunta    

Seinäjoen Vasemmisto    

Selkähoito Reijo Vuorio    

Semex Finland Oy    

SFT Finntekniikka Oy    

Shamaan Design    

Sigmatrukit Oy   

Sirkulta.fi /Tmi Sirkku Hannila   

SK Profit Oy    

Smart Import    

SmartFarm Suomi    

Snellmanin Lihanjalostus Oy    

Solmaster Oy    

Sosiaali- ja terveysministeriö    

Standard Service   

STARK / Lametal Oy    

Steel Production Maanselkä Oy   

Storyteller & Weefrog   

Sucros Oy, Säkylä    

Suojainexpertti Seinäjoki Oy    

Suomalainen kylätoiminta    

Suomen Ardino Oy    

Suomen Ayrshirekasvattajat ry    

Suomen Broileryhdistys ry    

Suomen Euromaster Oy    

Suomen Highland Cattle Club ry   

Suomen Holstein Klubi ry    

Suomen Imurikeskus Oy    

Suomen Karjatilatarvike Oy

Suomen Kattocenter Oy    

Suomen kengityssepät ry    

Suomen Kenkävalimo Oy    

Suomen Limousinkasvattajat ry   

Suomen Maatalousmuseo Sarka   

Suomen Markkinointihaka Oy   

Suomen metsäkeskus    

Suomen metsäkeskus, julkiset palvelut, 

Etelä- ja Keski-Pohjanmaa, EU-hankkeet  

Suomen metsäkeskus, Metsäpalvelut   

Suomen paimenkoirayhdistys ry   

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu   

Suomen Ratsastajainliitto ry    

Suomen Rehu    

Suomen riistakeskus    

Suomen Sikayrittäjät ry    

Suomen Sininen Tie ry    

Suomen Sterisol Oy    

Suomen Terveysmaailma Oy    

Suomen texel-yhdistys    

Suomen Valmisnavetat Oy    

Suomen Vapaa-ajankalastajien 

Keskusjärjestö ry  

Suomen Viljava Oy    

Suomen vuohiyhdistys ry    

Suomen Ympäristöpalvelu Oy   

Suomen Yrittäjien Maatalous Oy   

Suomen Yrittäjäopisto    

Suomi Shop    

Suupohjan Seutuverkko Oy   

SV Susanna Viljanen Tmi    

Svenska lantbruksproducenternas 

centralförbund SLC r.f./Landsbygdens Folk r.f.  

SW Horse Oy    

Säilyke Herttua Oy    

Säästöpankkiliitto    

Säätötuli Oy    

T:mi A. Hietala    

T:mi Antero Tiitinen    

T:mi Heijuli    

T:mi Mustava (verkkokauppa Mustavashop)   

T:mi Peltituote P. Tuominen    

TABAG  T:mi Tapio Tuominen   

Taksi Jari Kaari    

Talousarkkitehdit   

Tani Ritva Liisa kädentaitaja    

Tapio Pirttinen Oy    

Teknosec Oy   

TeliaSonera Finland Oyj    

Pohjanmaan Ylijäämätuote Oy    

Pohjolan Luonto ja Kala Oy    

Pohmako Ky    

Polar Diesel Oy    

POP-Pankit    

Potila Tuotanto Oy    

Potla Ay    

ProAgria Etelä-Pohjanmaa

    

ProAgria Maatalouden 

Laskentakeskus Oy  

ProAgria Oulu    

ProAgria Österbottens 

Svenska Lantbrukssällskap r.f.  

PROKON Wind Energy Finland Oy   

Purolatuote

Puska Crew    

Putsipojat Oy   

Puuidea Oy    

Puukkopaja Antti Jaakkola    

Puusorvaamo Pertti Fors    

Puutyö Aimo Rasinmäki    

Puutyö K. Viljanmaa Ky    

Pyhäjoen Puu Oy    

Pyhäjärven kaupunki/ maatilojen uusi 

yhteistyö - ”Modernikolhoosi”-hanke   

Pyhäjärven Puunikkari/Pahkagalleria  

Pöyrööt-pohjalaissarjakuva    

R. & H. Saarenpää    

RAIJAMI Raija Riihimäki    

Raisioagro    

Rakennus Mikko Oy    

Rakennuspalvelu Kari Vainiomäki, 

SISU-savusauna    

Ranch Horsemanship ry    

Ransuco Oy    

Rantalan liha    

REGON Ay    

Reikälevy    

Reiskone Oy    

Rekitec Oy    

Renault ja Dacia / 

Nordic Automotive Services Oy   

Retronik Ky    

Riihipuoti Oy    

Ristiinan Ammattirealisointi Oy   

Riuttolehto Oy    

Roaming Oy   

Rotator Oy    

Rudus Oy    

Ruislandia    

Ruokaprovinssi-grilli, 

Maa- ja metsätalousministeriö ja 

ProAgria Etelä-Pohjanmaa    

Ruokatietoyhdistys ry  

Ruskoneule Oy    

Rustoopuori Oy    

Ruukki Construction Oy    

Saarijärven Konetuonti Oy    

Saarioinen Oy    

Salaojaurakoitsijat ry    

Salaojitus Leppinen Oy    

Sametti Sydän    

Sammallammas   

Sanoma Magazines -edustus / 

Johanna Salonen    

Satu Ritari Satulahuone    

Satuvintti Oy    

Saunalahti    

Savelan Metalli Oy    

Savi-M    

Scanline Oy    

Sedu Aikuiskoulutus    

SeiLab Oy    

Seinäjoen kaupunki    

Seinäjoen Konerengas Oy    

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä   

Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry   

Seinäjoen Pika-Pesu Oy    

TEM-Tuote E Tuomaala Oy    

Teollisuuden Voima Oyj    

Teollisuushankinta TH Oy Ab   

Teräsdesign Oy    

TETRA Chemicals Europe Oy   

Teuvan Keitintehdas Oy    

Teuvan Mökki- ja Sorvituote Oy   

Thermopolis Oy    

Think Today   

Tilasiemen Oy    

Tilausmyynti kjellman@wippies.fi  

TKV Kuljetus Oy    

Tmi Aaro Hietala    

Tmi Anne Sipola    

Tmi Helmililja    

Tmi Mikko Laitamo    

Tmi Mirways    

Tmi Vesilakeus    

Tomas Kjellman AB    

Trailerikeskus Siikala Oy    

Traktorimyynti Terho Luoma    

Trioliet    

Triotec Oy    

Tume-Agri Oy    

Turkistuote Vainionpää, 

Pohojanmaan putiikki  

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)  

Turvaässät Ky    

Tuurinkoski-yhtymä Oy    

Työtehoseura ry    

Työterveyslaitos    

Urho Kari    

Usewood Oy    

Utec Oy    

Vaakatalo Oy    

Valio Oy    

VALO 24h   

Vama Product Oy    

Varsinais-Suomen ELY-keskus 

Veistämö M. Kortesniemi ky    

Vianor Oy    

Vieskan Elementti Oy    

Vieskan Metalli Oy    

Viitakone Oy    

Viking Malt Oy    

VIKURI - Vieraskasvilajit kuriin, 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskus  

Vinyylitalo Oy    

VIPstore Oy    

Voitelukeskus Tonttila Oy Ltd.   

VSM Finland Oy    

Vuorenmaa Yhtiöt Oy    

VYYHTI - Vesistöt ja ympäristö yhdessä 

hyvään tilaan, ProAgria Oulu, Pohjanmaan 

vesi ja ympäristö ry, ProAgria Keski-Pohjanmaa, 

ProAgria Etelä-Pohjanmaa    

Vähäsarja Oy / Kala Kalle    

Väärämäki Riitta   

W-Mediat Oy    

West Coast Road Masters Oy   

Wextra Oy    

Wikar Oy Ab / Kronos    

www.lelut.fi    

Wästikivi hiomakivet   

Yara Suomi Oy    

Yes Yes –lastenvaatteet    

Yle Pohjanmaa    

Ylimet Oy    

Ylistaron Koneliike Oy    

Yritys-Suomi seudulliset 

yrityspalvelut Etelä-Pohjanmaa   

Yrjö Tenkanen Oy    

Ähtäri - aidosti luonnon rauhassa   

a66
uO26
uO27
a67
a13
ke74
ke56
Ft26
kk37
Ft4
Ft59
a81
ke80
ke37
kk45
a80
uO49
kk9
me25
kk6
uO20
a20
a98
Ft1
ke72
ke5
kk43
ke48
ke71
kk71
ke27
uO32, a75a
ke18
a51
ke46
uO44
a10
me29
me35

me32
ke21
a49
ke15
kk45
a73
ke28
a4
a52
a57
ke21
ke58, kk45
uO39

a21
ke21
a27
kk7
a5
Ft37
kk6
Ft48
a19

ke16
Rp20
a89
kk47
Ft28
a39
tk38
tk46
tk52
Ft12
Rp34
kk6
tk31
kk67, kk45
kk6
uO25

kk86
uO37
ek2
me14
a85
kk44
ek7
a97, ke49, 
ke59, ke79, 
kk48
a96

kk6

a34
ke41
uO47b
kk50
me37
tk18
tk36
me42
a54
ek8
ke39

uO15
a1
tk30
tk54
uO24
kk36
me36

ke53
ke28
Rp5-6, Rp30
me6
kk45
ke44
ke44
uO28

ke23
Rp15
Ft27, 29–33
me15
me20
kk73
uO23
Rp16, Rp29
Rp8

Rp11
uO47a
tk40-42
a26
kk79
a92
kk52
kk60
tk32
kk6
tk50

ke17
tk21-22
a33
a54 
tk51
ek11
a64
Rp2
a65
kk42
a64
kk6
a83

kk19
a62
kk2
kk61
a8
me39
me40
me22
kk6
uO33
Ft34
kk54
Ft28
a43
tk11
uO42
Ft45, 47
kk57
kk12
kk78
kk40a
kk45
ke7
kk44
Ft7-8

uO40
a61
kk53
a18
a80
ek9
me11
kk22
uO13
uO2
kk6
kk44
kk6
me41
uO1
kk44
kk8, kk45
kk87
a22
kk6

a55
ke2
kk29
a58b
kk28
kk6 

Rp7
kk6
uO29
a9
a88
kk45
a14
kk6
uO20
tk19
uO38
kk15
kk31
kk6

kk14
kk6

Tervetuloa Farmariin!
www.FaRmaRi.net

Tervetuloa Farmariin osastolle UO20!
Arvaa osastollamme kalkkikivikasan paino ja voita akkuporakone!

N
ä
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Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen 
Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö, Tapiola Pankki Oy, Tapiola Varainhoito Oy  

Tapaamisessa kanssasi selvitämme mm.:

 Tiedätkö, mitä Mela-turvasi kattaa

 ja millaista turvaa tarvitset sen 

 täydentämiseksi?

 Millaista turvaa saat maatilayrittäjänä  

 työkyvyttömyyden varalta?

 Jos tulet pysyvästi työkyvyttömäksi,

 riittääkö turvasi siihen, että perheesi 

 tulee edelleen toimeen ja tilasi jatku-

 vuus on turvattu?

 Miten lasten vakuutusturvasta on

 huolehdittu?

 Jos sairastut vakavasti, onko turvasi

 riittävä perheen toimeentulon  ja tilasi 

 jatkuvuuden kannalta ?

   Kuinka tilasi jatkuvuus ja perheesi  

   toimeentulo on turvattu, jos jompi-

   kumpi puolisoista menehtyy?

Maatilayrittäjä,  
sinä olet tärkein. 
Oletko varautunut  
yllättäviin tilanteisiin? 
 
Maatilayrittäjälle tapaturmat, sairastumiset tai työkyvyttömyys tuovat 
mukanaan tulonmenetyksiä ja uhkaavat sekä tilan toiminnan jatkuvuutta 
että perheen toimeentuloa. Silti harva tietää tarkkaan, millaiseen turvaan 
on oikeutettu, jos oma tilanne äkkiä muuttuu. 
 
Sinä olet tärkein. Omaisuudesta, riskeistä 
tai tilasta huolehtiminen on tärkeää, 
mutta se ei riitä, jos et yrittäjänä ole 
huolehtinut omasta turvastasi. 
Katsomme yhdessä sinun kanssasi
tilanteesi ja varmistamme, että sinun 
ja perheesi talous kestää ja maatilasi 
toiminta jatkuu kaikissa olosuhteissa. 
  
Soita omalle yhteyshenkilöllesi
tai poikkea toimistollamme!
Tulemme käymään tilallasi ja katsomme 
 sinun, perheesi ja tilasi turvan kuntoon. 

www.metsakeskus. /metsapalvelut

Metsäkeskuksen

METSÄPALVELUT 
Laatua ja asiantuntemusta 

pitkällä kokemuksella!
Tarjoamme metsänomistajille

kilpailukykyisiä ja kokonaisvaltaisia
asiantuntija- ja toteutuspalveluita.

Tervetuloa tutustumaan meihin ja palvelui-
himme osastollemme Farmarissa!
Lisätietoja: Metsäpalvelupäällikkö Jarmo Sinko
050 3140 379, jarmo.sinko@metsakeskus. 

www.tvo.fi

HYVINVOINTIA 
YDINSÄHKÖLLÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPM Metsä on luotettava puukauppa-
kumppani. Hankimme puuta Mylly&Korpi 
Oy:n sahalle Lapualle ja voimalaitoksille 
Seinäjoelle ja Vaasaan. 
Kuitupuun arvo on puukaupassa alle 
puolet tukin arvosta. Tee puukauppa 
meidän kanssa. -Tavoitteenamme on 
mahdollisimman suuri sahapuun osuus! 

Kysy mitta-ja laatuvaatimuksistamme 

Alajärvi-Vimpeli 
Keijo Kantonen 0400-369 187 

Etelä-Pohjanmaa, pohjoinen 
Juha Salminen, 045-316 3699 

Etelä-Pohjanmaa,Kaakkoisosa 
Kalle Järvelä, 044-285 5551 

Kyrönmaa –Seinäjoen seutu 
Mika Kytöharju, 050-307 7015 

Etelä-Pohjanmaa,Lounaisosa 
Marko Syrjälä, 040-586 6018 

Rannikko, Vaasan eteläpuoli 
Stig-Olav Stenfors, 0400-863 838 
Sähköpostit: 
etunimi.sukunimi@epmmetsa.fi 

Myyntipalvelu puh. (06) 4299 130, myynti.areena@seinajoki.fi, www.seinajokiareena.fi

ISO TAI PIENI TILAISUUS
Areenan tilat muuntuvat moneen eri tarpeeseen.  
Vuosittain Areenassa järjestetään satoja tilaisuuksia.  
Soita meille myyntipalveluun (06) 4299 130 tai  
tule käymään paikan päälle ja katsotaan kuinka  
voimme palvella juuri Sinun tarpeitasi. 
Lisätietoja löydät myös netistä www.seinajokiareena.fi

TASOKAS AREENA RAVINTOLA
Farmarin näyttelypäivinä avoinna klo 9.00–17.00
	 •	 lounas	tarjolla	klo	10.30–17.00
	 •	 A-oikeudet,	aurinkoterassi	ym.
Muina	aikoina	ma-pe	lounas	klo	10.30–13.30	 
sekä tilausravintolana tilausten mukaan.
Tiedustelut Areena myyntipalvelu puh. (06) 4299 130.

L U E  O P I S K E L I J O I D E N  A I T O J A  T A R I N O I T A  S A V O N I A S T A :  A U L A . S A V O N I A . F I

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA voit opiskella agrologin AMK- sekä 
YAMK-tutkinnon, luonnonvara-alan koulutusta järjestämme nuorille ja aikuisille. 
Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma mahdollisesti mukana täydennyshaussa. 
Katso lisätiedot 3.7. alkaen: www.savonia.fi.

TÄYDENNYSHAUSSA 29.7.-1.8.2013 jaossa viimeiset paikat syksyn opintoihin.

Agrologin opintoihin

M
U

iSTO
jA maaTalOuSnäYTTelYmuISTOJa

”1970-luvulla olin Raahen maata-
lousnäyttelyissä pikkutyttönä. Seu-
rasin lehmien esittelyä ja naapurin 
Sk-lehmä Jästi oli silloin mukana. 
Jatkossakin minut löysi esittelyke-
hän laidalta seuraamasta esittelyjä.” 
- lennu

”Kävimme säännöllisesti maata-
lousnäyttelyssä kun olin lapsi. Oh-
jelmaan kuului aina traktoreiden ja 
eläinten katsomista sekä karkin ja 
värityskirjojen ostoa markkinoilta. 
Eräs kerta muistaakseni Oulussa 
oli karsinassa valtava karju, pelotti 
mennä lähelle ja silti teki mieli men-
nä lähemmän katsomaan. Heti kun 
karju vähän liikahti, tosin se enim-
mäkseen makoili, piti juosta äitin ja 
isän luo turvaan.” - maria

”Ollessani 6v ja siskoni 4v 80-luvun 
puolessa välissä olimme perheen voi-
min Farmarissa. Jäimme leikkimään 
leikkipaikkaan vanhempien kierrel-
lessä näyttelyä. Äitini havahtuu kai-
uttimista kuuluvaan kuulutukseen: 
’Punatukkainen tyttö aniliininpu-
naisessa paidassaan etsii äitiään in-
fopisteessä. Ei osaa sanoa nimeään.’ 
Kotoa lähteissä äiti oli tokaissut, että 
laitetaan siskolle aniliininpunainen 
paita, jotta näkyy ihmisväessä hyvin. 
Siskoni oli lähtenyt etsimään äitiä ja 
ei itkultaan osannut kertoa nimeään. 
Me ”isommat” leikimme täysin tietä-
mättöminä leikkipaikassa.” - maikki

”Päätimme kaverin kanssa osallistua 
’parituspalveluun’, kun Seinäjoella 
oli edellisen kerran maatalousnäyt-
telyt. Oliko palvelu silloin heinälato-
nimellä. Haaveilin treffeistä jossakin 
hienossa merenrantaravintolassa 
ihan uusissa maisemissa. Pari yhtey-
denottoa sainkin, joista toisen kanssa 
jatkoin treffeille. Kävi ilmi, että mies 
oli 5 km päästä naapurista, joten 
tapasimme naapurikaupungissa. 
Hetken seurustelimme, mutta siitä ei 
tullut sen enempää.” - apila

”Maatalon tyttärenä odotti aina 
näyttelyä, ja jos se järjestettiin Sei-
näjoella, sitä parempi. Eniten odotti 
aina kotieläinosastoa ja niitä hur-
jan isoja sonneja, jotka olivat ihan 
hurjan painavia. Yksi ikäväkin 
muisto on: ostin ison pussin kark-
kia, ja ne olivat kaikki päiväysvan-
hoja! Nyt oman perheen kanssa 

odotetaan kovasti kesää ja sitä että 
kaupunkilaislapsetkin pääsevät sin-
ne kotieläinosastolle...”
- kaksonen

”Muistan kun nuorena tyttönä seu-
rustelin talonpojan kanssa. Olin 
kaupunkilainen mutta urhoollisena 
isontalon tyttönä pääsin poikays-
täväni ja appiukkoni kanssa ensi 
kertaa maatalousnäyttelyyn Seinä-
joelle. Appiukon hienolla Taunuk-
sella sinne päiväselti ajelimme. Se 
oli hieno matka. Näimme lehmiä ja 
paljon muita ihania eläimiä, joihin 

minä kaupunkilaisena en ollut pa-
hemmin päässyt tutustumaan. Siitä 
varmaan syttyi jo rakkaus lehmiin, 
joita olen nyt jo 28 vuotta rakkaudel-
la hoidellut:)”
 - miniä

”Matkasimme Päijät-Hämeestä 
Pohjanmaalle maatalousnäyttelyyn 
ja muuhun virkistymiseen. Saa-
vuimme aamusella näyttelyalueelle. 
Paikallinen näyttelyvieras katseli 
nuoren pojan touhuja ja totesi: ’On-
pa siinä voimakastahtoonen nuori-
mies.’ Voisiko sitä kauniimmin sanoa 

vieraasta kiukuttelevasta kakarasta. 
Onhan tuo nuorimies yleensä tasaan-
tunut.” - vaikea vaari 

”Tapahtui vuonna 1985 Joensuussa. 
Olin aloittanut emäntäkoulun muu-
tamaa päivää aiemmin ja menimme 
opiskelukaverin kanssa maatalous-
näyttelyyn. Totta kai me naisetkin 
täytimme Ieva-tietokoneelle isännän-
hakuilmoituksen! Eihän sitä koskaan 
tiedä, vaikka onni, tai minkä niminen 
isäntä tahansa, odottaisi kirjeen pääs-
sä. Kyllä oli jännää täyttää se loma-
ke ja samalla vilkuilla ympärilleen; 

teltta oli melkein täynnä eri-ikäisiä 
ja -kokoisia isäntäehdokkaita ujoina 
täyttämässä omaa lankettiaan. Olim-
me ainoat naiset lähistöllä... Saattoi 
tuntea niskassaan monet uteliaat 
katseet... Isäntäehdokkaiden nimiä 
saimme molemmat tytöt kuusi kap-
paletta, mutta se oma isäntä löytyikin 
sitten ihan muuta kautta....” 
- luomuemäntä 

Osoitteessa www.farmari.net on muisteltu 
menneitä maatalousnäyttelyitä… 



Meiltä saat Bonusta!

tilaa nyt säiliöt täyteen! 
Meiltä Moottori- ja 

läMMityspolttoöljyt
Kysy KoVa MessUtarjoUs öljystä!

osastolla 
eepeen  öljypalVelU     

p. 010 76 49600

Koeta onneasi! 
tällä kupongilla 
saat pyöräyttää 
agrimarketin 
osastolla 
onnenpyörää!

etelä-pohjanmaan
Mehiläishoitajat ry

agriMarKetin osastolla 
edUstettUna Myös:

TerveTuloa!

är e äse
p
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ä
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!

tule tutustumaan Farmari-messujen 
          suurimpaan osastoon   

eepeen agrimarket on tuonut näytille 
johtavat maatalouskone- ja laiteuutuudet! 

agri shop 

-MyyMälässä MM.

jd-lelUja ja -asUsteita 

MessUhintaan!

www.s-kanava.fi

KK45


