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A
AJASTAAN

Konnunsuon juhlaladolla 25. 
ja 26. heinäkuuta järjestet-
tävän Kontufolk-festivaalin 
musiikillinen ohjelma alkaa 
hiljalleen muotoutua.

Jo aiemmin julkistetun 
Absoluuttisen Nollapisteen 
lisäksi festivaaleille on 
kiinnitetty suomalais-beni-
niläinen Helsinki-Cotonou 
Ensemble, joka yhdistelee 
funkia, afrobeatiä ja jatsia. 
Oulusta Konnunsuolle puo-
lestaan tulee Punaisen ku-
ningattaren periaate.

– Luvassa on laadukasta 
progemeininkiä, ihanai-
sen matalalla naisäänellä 
höystettynä, festivaalin jär-
jestävästä Kontufolk ry:stä 
kuvataan monijäsenistä 
kollektiivia.

Paikallisväriä festareille 
tuo funkahtava Salonen & 
Syrjäytyneet sekä Kuuma 
Muusa. Konnunsuolla kuul-
laan myös helsinkiläisty-
nyttä pop/rock/folk/proge-
yhtyettä Aurinkokettua, Kari 
Tapiiri -nimellä esiintyvää 
helsinkiläistä Tapio Luhta-
saarta sekä ”puoliakustista 
boogiekonetta” Talmud 
Beachiä.

Kontufolkin
ohjelmisto
muotoutuu

ATERIA

ALLAKKA

Koulujen ruokalista
Ke Lempeä kanakeitto, ruisvii-
pale tai kikherne-pastasalaatti
Pe Lihakeitto, ruisviipale
Ma Broilerikastike, riisi, puna-
kaali-mustaherukkasalaatti
Ti Siskonmakkarakeitto, ruis-
viipale tai kasvismoussaka, 
marinoidut kikherneet, rapea 
salaatti
Ke Ohrapuuro, leikkele, mar-
jakeitto tai jauhaliha-peruna-
laatikko, raikas salaatti

Ke Mirja, Miia, Mira, Mirva, Mirka, 
Mirjami, Mirkka
To Vappu, Valpuri
Pe Vuokko, Viivi
La Outi
Su Roosa, Rosa, Ruusu
Ma Melina, Maini
Ti Ylermi
Ke Helmi, Kastehelmi

BABY BLUES LASSI JA LEEVI 

Absoluuttinen Nollapiste

HANNU ISO-OJA

Viime viikolla Joonan tilalla aloit-
ti työt agronomiharjoittelija Noora 
Lähde. Alan opiskelijat tietävät Juuso 
Joonan opit, sillä Joonan tuottamaa 
materiaalia käytetään luennoilla.

–�Todella hienoa olla harjoittele-
massa paikassa, jossa opastajana on 
kävelevä tietopankki, Lähde hymyi-
lee.

–�Minulle juuri ekologinen maanvil-
jely on sydäntä lähellä. Isäni vinkistä 
kysyin harjoittelupaikkaa Juusolta, 
Joutsenosta kotoisin oleva Lähde 
kertoo.

Lähde on jo päässyt käytännössä 

levittämään kanankakkaraetta täy-
dennyslannoituksena syyskylvöille 
sekä haraamaan rikkaäkeellä, samalla 
kylvettiin aluskasvillisuudeksi puna-
apilaa torjumaan rikkakasveja.

–�Olen kiinnostunut näkemään 
maanparannuksen vaikutukset pel-
lossa ja ylipäätään sen, millaista eko-
loginen viljely on käytännössä. Opin-
noissa on käyty läpi maanparannuk-
sen olennaisia asioita ja luomuviljely 
tuntuu teoriassa tutulta. Käytäntö on 
minulle ihan uutta, Lähde toteaa. 

Hän uskoo, että kynä sauhuaa joka 
ilta oppimispäiväkirjaa kirjoittaessa.

Luennoilta tuttua,
nyt käytäntöä

MULLOKSET pöllyävät maalaismaise-
massa. Kiirepiikki tiloilla on pahim-
millaan. Viljelijä Juuso Joona toteaa 
syyslajikkeiden suosimisen mukavasti 
tasaavan kasvukauden työhuippuja.

Aholassa sijaitsevalla Tyynelän tilal-
la hyvä syksy innosti kylvämään syys-
rypsiä, -ruista ja -vehnää suunniteltua 
enemmän. Se kannatti, koska kasvit 
talvehtivat hyvin. 

Tyynelän tilaa viljellään ekologises-
ti ja yksi tavoite, sertifi oitu luonnon-
mukainen tuotanto, on saavutettu. 
Isännälle itselleen tilan sata hehtaa-
ria peltoa on ollut ”laboratorio”, jos-
sa tavoitellaan kasveille optimaalisia 
olosuhteita tuottaa mahdollisimman 
hyvä sato.

–�Ekologinen viljely on todellista 
tehotuotantoa monilla kriteereillä 
mitattuna verrattuna vallitsevaan 
tuotantoon.

Ekologisen viljelyn viehätys piilee 
Joonan mukaan siinä, että voi itse vai-
kuttaa suurempaan osaan tuotannosta 
ja saa paremman kannattavuuden.

Tyynelän tilalla keväälle jää kylvet-
täväksi härkäpapu ja herne.  Viljely-
kierrossa olevaa peltoa on 80 heh-
taaria ja siitä puolet on tällä hetkellä 
viherlannoitusnurmena.

–�Viherlannoitusnurmi tuottaa kas-
vuedellytyksiä seuraavalle satokau-
delle, Joona selvittää. 

Hän sanoo, että nurmen osuus tulee 
jatkossa pienenemään, mutta nyt sitä 
tarvitaan viljelykierrossa runsaasti 
maanrakenteen paranemiseksi.

Pelloista viisitoista hehtaaria eli ojit-
tamattomat pienet peltokuviot ovat 
luonnonhoitopeltoina, pitkäaikaisella 
nurmella. Se tuo monimuotoisuutta. 

Maataloudessa kemialliset tuotanto-
panokset alkoivat nousta päärooliin ja 
ekologisuus unohdettiin.

–�Kemialliset tuotantopanokset poh-
jautuvat aina jollakin tapaan öljyyn, 
jonka hinta nousee. Kemialliset ai-
neet maanviljelyssä aiheuttavat muun 
muassa ympäristöhaittoja ja köyhdyt-
tävät maaperää. Tavanomainen maa-
taloustuotanto alkaa tulla tiensä pää-
hän. Ekologiset viljelytavat ovat paljon 
edullisempia.

Viljelysmaat on ajettu heikkoon kas-
vukuntoon. Joona toivoo, että tuotta-
jat vaihtaisivat suuntaa aikaisemmin 
kuin vasta pakon edestä.

�Tyynelän tilan 
isäntä etsii keinoja 
saada viljelysmaat 
kuntoon ekologisin 
konstein.

FAKTA
Tyynelän tila
�Viljellään viljaa, valkuaiskasveja ja 
öljykasveja.

�Kasvatetaan viherlannoitusnurmia, 
luonnonhoito- ja riistapeltoja. Kesällä 
pidetään maisemanhoitolampaita.

�Viljelymenetelminä monipuolinen 
viljelykierto, ravinteiden kierrättämi-
nen ja seosviljely.

�Tuotetaan tietoa ekologisesta vilje-
lystä, kokeillaan ja kehitetään toimin-
tatapoja.

Kasvu lähtee maan kunnosta

”Tavanomainen 
maataloustuotanto 
alkaa tulla tiensä 
päähän. Ekologiset 
viljelytavat ovat paljon 
edullisempia.”

Juuso Joona näyttää harjoittelija Noora Lähteelle, kuinka penetrometrillä löytää maan tiivistyneet kohdat.

Juuso Joona ja Noora Lähde tutkivat maanrakennetta. Joona sanoo sen paran-
tuneen lähtöpisteestä.

PÄIVI VENTO

–�Maatalouden ympäristötuki ohjaa 
jatkossa maanparannusaineiden käyt-
töön, suunta on siis oikea.

Tyynelän tilalla edelliset sukupolvet 
ovat viljelleet kullekin ajanjaksolle 
tyypillisillä menetelmillä. Tiluksilla 
vallitsivat 90-luvun lopulla tyypilliset 
ongelmat eli eloperäisen aineksen vä-
hyys ja maan massiivinen rakenne.

–�Pohtiessani kuinka maat saatai-
siin kuntoon nopeasti, päädyin pape-
riteollisuuden sivutuotteiden kuten 
maanparannuskuitujen hyödyntämi-
seen.

Joona tiesi, että tällaista materiaalia 
olisi Etelä-Karjalassa saatavilla ja teh-
tailla oltiin halukkaita yhteistyöhön.

Maanparannuskuituina toimivien 
paperin ja sellunvalmistuksen sivu-
tuotteiden toimittaminen maatalou-
den käyttöön on lannoitevalmistelain 
säätelemää toimintaa. Joona näki asi-
an selvittämisen arvoiseksi: tuotteista 
tuli rekisteröityjä tuotteita.

Ensin maanparannuskuituja testat-
tiin tilan mailla, ja ne täyttivät tehtä-

vänsä hyvin. Maanparannusaineiden 
myynti eriytettiin omaksi toiminnaksi 
vuonna 2012.

– Tätä kautta tarjoan niiden käyt-
tömahdollisuutta myös muille viljeli-
jöille. Tehtaalla kuidut ja kalkki ovat 
sivutuotteita. Kerrankin joku homma, 
joka hyödyttää molempia osapuolia 
eli teollisuutta sekä viljelijöitä, Joona 
toteaa.

–Kuitujen käyttö on apuväline 
maanparannuksessa. Optimi olisi, 
ettei tarvittaisi kuin viljelykiertoa ja 
karjanlantaa. 

Sukupolvenvaihdos tehtiin Tyyne-
län tilalla vuonna 2009. Juuso Joona 
muutti tilalle perheineen pysyvästi 
viime kesänä. Talvet Joona tutkii Hel-
singin yliopistossa apurahatutkijana 
jätebiomassojen hyötykäyttöä maata-
loudessa.

Oma maatila toimii koekenttänä ja 
ympäristönä tehdä havaintoja muun 
muassa maaperän eloperäisen ainek-
sen muutoksista.

–�Tavoitteenani on kestävät elinolo-
suhteet ja hyväkuntoiset pellot jälki-
polville.

Yliopistoissa maatalouden ympärillä 
työskentelee paljon tutkijoita, joilla on 
omakohtaista kokemusta maatalou-

desta tai jotka toimivat myös maanvil-
jelijöinä.

–�Se tuo tutkimuksella aina var-
muutta, kun on vahvasti käytäntöä sen 
takana, Joona sanoo.

Hän heittää, että jokainen maanvil-
jelijä olisi tilallaan myös ”tutkija”.  Voi 
puuttua ongelmiin, niiden perimmäi-
siin syihin ja korjata heikot lenkit yksi 
kerrallaan.

PÄIVI VENTO


