
                                     

 
 

NAVETTARASTIT 3.-4.4.2019 
Kolmannen kerran toteuttavien Navettarastien teemana on Jaksava ja investoiva yrittäjä. Ilman työstään 

innostuvaa ja jaksavaa yrittäjää ei ole investointiakaan. Tule kuulemaan, miten investointi- ja 

rakentamisprosessia voidaan hallita myös yrittäjän jaksaminen huomioiden! Seminaariohjelma on 

osallistujille maksuton. 

Tapahtuman järjestäjinä ovat Keski- ja Itä-Suomen maakunnissa toimivat maidontuotantoa kehittävät 

hankkeet. Tällä kertaa kokoonnutaan Saarijärvelle Keski-Suomeen. 

Illalla yhteinen ruokailu kylpylä-hotelli Summassaaressa, jossa myös majoittuminen. Illallisen yhteydessä 

puhetta yrittäjän ihmissuhteiden ylläpitämisestä, alustajana projektipäällikkö Riitta Ala-Luhtala Yksissä –

hankkeesta. Lisätietoja: www.aitomaaseutu.fi/navettarastit  

 

TILAVIERAILUKOHTEET 3.4.2019 
Tänä vuonna on mahdollista vierailla 

investoineilla tiloilla Keski-Suomessa, Etelä-

Savossa, Etelä-Pohjanmaalla, sekä Pohjois-

Savossa. Tiloilla on paikalla hanketoimijoita ja 

asiantuntijoita. Vierailukohteet ja vierailuajat 

löytyvät liitteestä. Voit myös osallistua pelkkiin 

tilavierailukohteisiin omatoimisesti tai kysy 

yhteiskyydeistä alueesi maakuntasi 

yhteyshenkilöltä. 

 

 

 

 

SEMINAARI 4.4.2019 klo 09.00 -14.30 
Saarijärvi, Tuumalantie 17, 43130 Tarvaala 

Ohjelmassa on luvassa hankintaosuuskunnan 

terveiset ja maitomarkkinakatsaus, asiaa 

rakentavan maitotilan tiimin johtamisesta, 

investointipolusta, tarttuvien tautien hallinnasta 

investointien näkökulmasta sekä 

yrittäjäkokemuksia!  

Hyvinvoinnista pidetään huolta myös 

taukojumpalla  

http://www.aitomaaseutu.fi/navettarastit


                                     

TILAVIERAILUKOHTEET 
Vierailuajat täsmentyvät myöhemmin. 
Suojavarusteet tarjotaan vierailukohteissa. 
Ilmoittaudu ajoissa mukaan, niin tapahtuman 
toteutuminen varmistetaan. Järjestäjä pitää 
oikeuden muutoksiin. 
 

POHJOIS-SAVO 

Ollikainen Jussi (Klo 10-12), Ollikkalantie 20, 

71820 Pöljä      

2018 valmistunut 1 robotin pihatto, Delaval VMS, 

62 lehmäpaikka+5 takakierrossa ja 12 

umpiosastossa. Pihatossa kiskoruokkija ja kiinteä 

apemikseri, matalat koulut kumimatoilla ja 

lantaraapoilla, Luja-seinäelementit, kennolevyt ja 

harjatuuletus, nuorkarja vanhassa navetassa. 

Kolehmainen Laura ja Pasi (Klo 12-14), 

Lähteenahontie 33, 72570 Mäntylä                       

2018 valmistunut 1-robotin ROBORA-pihatto, Lely 

A5, 62 lehmäpaikkaa+10 takakierrossa 

+umpilehmien osasto 9 paikkaa, Slalom 

lannanpoisto, Nuorkarja saman katon alla. 

KESKI-SUOMI (Kellonajat tarkentuu) 
 
Perälän tila, Riikka ja Reino Henttala, 

Perälänraitti, Moksi, Korpilahti. Parsinavettaan 

tehty lisäpaikkoja 10 lehmälle ja tilalla rakennettu 

nuorkarjalle kylmäkasvattamo. Tilalla tehdään 

tiivistä yhteistyötä sonnitilan kanssa sekä 

kasvinviljelytilan kanssa.  

Minna ja Esa Markkula, Lehtola, Saarijärvi. 

Parsinavetassa muutettu pihatto, jossa 

ensimmäinen VANA-robokoppi. Yksi VMS-robotti 

ja kaikki eläimet saman katon alla. Tilalla 

panostettu toiminnan selkeyteen ja työn 

sujuvuuteen. Robotti otettu käyttöön 04/2018.  

HRV Farm Oy, Lännentie 226, Kalmari , Saarijärvi 

Vuonna 2018 valmistunut 600 lehmän tilakeskus, 

jossa kaksi lehmähallia, yksi vasikkatalo. 50-

paikkainen karuselliasema. Yhtiössä on kolme 

osakasta. 

ETELÄ-SAVO 

Laitinen Risto, Pieksämäki (klo 10-14) 
Conexx-pihatto ja uusi Delaval robotti vm 2018. 

 

Nikulainen Tero ja Jaana, Haukivuori  
(Kellonaika tarkentuu) 
Kuivikepohjapihatto ja Lely robotti vm 2018.  
 

Martikainen Simo, Juva. (klo 10-15, sovittaessa 
myös muu aika)  
Erillinen makuuhalli 64:lle lypsävälle syväparsilla 
ja vanhassa navetassa lypsyasema. Muut eläimet 
omissa tiloissaan. 
 
ETELÄ-POHJANMAA 

Anssi ja Saara Virtala, Soini. Vierailuaika klo 

10-12.                          

Pihatto lypsäville valmistunut v. 2018, 2 kpl 

VMS300 lypsyrobottia, painovoimainen 

ilmanvaihto, HerdNavigator. Nuorkarja 

vanhassa navetassa.    

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN 
Majoittuminen: Kylpylä-hotelli Summassaari, 

Summassaarentie 180, 43100 Saarijärvi 
 

Hinnat: 59 €/hlö/ 2hh, 89 €/hlö/1 hh Hinnat 

sisältävät majoituksen, kylpylän ja seminaarin. 

Kysy oman maakuntasi yhteiskuljetuksien 

hinnoista ja aikatauluista alla olevilta henkilöiltä. 

Majoitus- ja kyytipaikkoja on rajoitetusti.  

Tilavierailupäivä omatoimisesti: 45€/hlö +alv24% 

 

Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset 

majoituksen osalta 20.3.2019 mennessä + 

vierailujen ja seminaarin osalta oman maakuntasi 

yhteyshenkilölle 27.3.2019 mennessä: 
Yhteyshenkilöt maakunnittain: 

 Pohjois-Savo, perttu.kattainen@proagria.fi, 

043 825 4983 

 Pohjois-Karjala, tapani.keski-soini@proagria.fi, 

040 301 2429 

 Kainuu, 044 3201587 

       henna.hietakangas@maajakotitalousnaiset.fi,  

 Etelä-Savo, 043 824 9506 

liisa.heinonen@proagria.fi 

 Keski-Suomi, 040 725 6603 

susanna.lahnamaki-kivela@jamk.fi,  

 Etelä-Pohjanmaa, olavi.koskimaki@valio.fi, 

050 384 0729 
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