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Lukijan idea -palstalla esitellään lukijoiden ideoita ja ratkaisuja 
erilaisiin pulmiin. Voit lähettää kuvauksen omasta ideastasi suo-
raan osoitteeseen elina.varpuluoma@koneviesti.fi tai ottamalla 
 yhteyttä Jyrki Karkiseen numerossa 020 413 2287.
Parhaita ideoita palkitsemme Koneviestin tuotepalkinnoilla.
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  Viime Koneviestin (8/2012) kan-
nessa ollut mönkijän kuva aiheutti 
säpinää ja supinaa netin keskuste-
lupalstoilla. Osa lukijoista oli jo ni-
meämässä lehteä uudestaan Mön-
kijäviestiksi.

Mönkijää ei edelleenkään pide-
tä vakavasti otettavana työkaluna, 
vaikka Suomen traktoreiden rekis-
teröinneistä jo noin kolmannes on 
muita kuin perinteisiä maatalous-
traktoreita ja toiseksi myydyin trak-
torimerkki on Polaris. 

Mönkijä on monipuolinen ja moni-
käyttöinen ajoneuvo, jota käytetään 
sekä työssä että vapaa-aikana – ai-
van kuten traktoria tai hevosta en-
nen. Traktorilla käytiin kaupassa ja 
työhevosella osallistuttiin myös ra-
veihin.  

Mönkijä on verraton väline aitojen 
kunnostuksessa, taimien kuljetuk-
sessa metsään, työnjohtajan ajo-
neuvona, kasvustojen tarkkailussa 
ja maatilamatkailussa. 

Mönkijää voi toki käyttää väärin, 
kuten lähes kaikkia laitteita. Vilje-
lyksiltämme on ainakin toistaiseksi 
löytynyt vain muutamat luvattomat 
mönkijän jäljet, useammin näkee 
kuntoilijoita, lintubongareita ja rat-
sastajia, jotka luulevat, että pelloil-
la kulkeminen kasvukauden aikana 

kuuluu jokamiehenoikeuksiin.
Koneviestille kaikki lukijoiden pa-

laute on arvokasta, ja kaikki palaute 
luetaan tarkkaan. Risuja, ruusuja ja 
juttuvinkkejä voi lähettää tällä sivulla 
kerrottuja palautekanavia pitkin.

Uolevi Oristo
Päätoimittaja

Palautetta voi antaa kotisivuil-
lamme tällaisen napin takaa 
 löytyvällä lomakkeella. Samaa 
lomaketta voi käyttää myös 
 paras juttu -äänestykseen.

KV 8/2012 parhaaksi jutuksi  
äänestettiin Pertti Jalosen jut-
tu ”Akkusahat pääsivät oikeisiin 
töihin” (s. 90).

Äänestä paras 
juttu ja voita 
monitoimi-
työkalu
Mikä oli mielestäsi tämän 
 lehden paras juttu ja  miksi? 
Äänestä 16.7.2012 mennessä 
klikkaamalla nettisivuillamme 
olevaa ”Anna palautetta” 
-nappia ja kirjoittamalla 
kommenttisi ja ja yhteys tietosi 
sivun vastausruutuihin. Voit 
myös lähettää sähköpostia 
osoitteeseen  palaute@kone-
viesti.fi tai vastata posti kortilla 
 Koneviesti, PL 485, 00101 
Helsinki. 

Kaikkien vastanneiden kesken 
arvomme  monitoimityökalun. 
Edellisen arvonnan voitti  
Pekka Saarikko  
Rautalammelta.

Lukijalta ja Lukijalle
Tällä sivulla  julkaisemme 
Koneviestiin tullutta lukija-
palautetta ja kommentte-
ja. Avaa sanainen arkkusi ja 
kerro meille, mikä lehdessä 
miellytti tai sapetti. 

Laita meille viestiä klikkaa-
malla osoitteessa www.ko-
neviesti.fi olevaa  ”Anna pa-
lautetta” -nappia.  Voit myös 
lähettää sähköpostia osoit-
teella palaute@koneviesti.fi 
tai lähestyä meitä kirjeitse: 
Koneviesti/Jyrki Karkinen, 
PL 485, 00101 Helsinki.

Koneviesti vai Mönkijäviesti?

Koneviestin 8/2012 kansi 
herätti keskustelua lukijoiden 
parissa.
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n Pentti Palosaari ei hake-
nutkaan lisää äestystehoa 
hankkimalla leveämpiä äkei-
tä Hän asensi vanhan, mutta 
hyvässä kunnossa olevan Va-
mon lautasäkeen perään kol-
mipistenostolaitteen, johon 
kytkettiin vanha 3,5-metrinen 
lapiorullaäes. Nyt kerta-ajolla 
saadaan pelto kylvökuntoon. 
Kun pelkkä lautasmuokkaus 
riittää, voidaan takaäes vaivat-
tomasti ottaa pois.

Pelto kerralla kylvökuntoon

Muovit pois pikkurahalla

Halkomakoneeseen kunnon pyörät 

n Loviisalainen Kurt Nilsson on rakentanut yksinkertaisen ja halvan 
traktorikäyttöisen laitteen paalimuovien poistoon.

n Lasse Parikka Ahvenanmaalta on rakentanut halkomakoneestaan helposti 
liikuteltavan version. Runko syntyi vanhoista kottikärryistä, lisänä rakennel-
massa on halkokoneen sivuilla ”siivet”, jotka estävät halottujen puiden puto-
amisen maahan.
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