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Alun perin Viljo-näyttely oli mää-
rä järjestää Kiuruveden kaupun-
gin laidalla sijaitsevalla peltoauke-
alla, mutta sateet sotkivat järjestä-
jien suunnitelmat. Viime hetkellä 
näyttelyalue siirrettiin keskustaan 
ja suunnitellut työnäytökset lykät-
tiin ensi kesän näyttelyn yhteyteen.  

Harmittava takaisku sinänsä, sil-
lä työnäytökset olisivat olleet ehdo-
ton suola tällaiselle konenäyttelylle. 
Mutta minkäs sitä säälle mahtaa. 

Karjaihmisten näyttely
Maitopitäjien ykköskastissa oleva 
Kiuruvesi on erinomainen paik-
ka tämäntyyppiselle konenäytte-
lylle. Karja-Suomi tarvitsee oman 
ammattilaisnäyttelynsä. Järjestäjät 
olivat tyytyväisiä yleisömäärään, 
sillä tavoitteeksi asetettu 6 000  
vieraan rajapyykki oli lähellä.

Yleisön joukosta monet ker-
toivat kuulleensa Viljosta hieman 
sattumalta ja kiertoteitä. Uusi ja 
aloitteleva näyttely ei ymmärret-
tävästi pysty järjestämään kovin 
massiivista ja kallista tiedotus-
kampanjaa, mutta ensimmäisen 
näyttelyn hyvä palaute leviää var-

masti puskaradiota pitkin. Ensi 
vuonna karja-alueen ammattilai-
set osaavat olla valmiina. 

Näytteilleasettajat olivat erit-
täin tyytyväisiä kahden päivän 
antiin. Vaikka kävijämäärä ei ol-
lut päätä huimaava, ammatti-
laisten ja asiasta kiinnostuneiden 
osuus oli erittäin korkea. Muuta-
mat esittelijät kertoivat saaneensa 
enemmän varteenotettavia kon-
takteja ja tarjouspyyntöjä kuin 
Okrassa. 

Tämä on osoitus siitä, että Vil-
joa kannattaa lähteä kehittämään 
nimenomaan Karja-Suomen ja 
ammattilaisten ehdoilla. Tyyty-
väisyyttä varmasti lisäsi näytte-
lypaikkojen vuokrakin, sillä 25 
neliön tontin sai 250 eurolla eikä 
400 neliön alueestakaan tarvin-
nut pulittaa kuin 600 euroa. 

Urakoitsijoita kaivataan
Useamman kuin yhden kone-
kauppiaan suusta kuului samaa: 
viljelijät kaipailivat alueelle enem-
män urakoitsijoita. Monet isännät 
ja emännät olisivat valmiit anta-
maan osan peltotöistä urakoitsi-

joille, jos sellaisia vain olisi. Eniten 
kysyntää tuntuu olevan nimen-
omaan lietelannan levittämisestä 
ja multaamisesta. 

Kannuslaisen Koneurakoin-
tia Oy:n Harri Kuusisto ja Kyösti 
Isohanni kertoivat rohkaisseensa 
kysyjiä hankkimaan järeää kalus-
toa ja aloittamaan itse urakoinnin. 
Useampi näyttelyvieras oli luvan-
nut harkita asiaa.

Hienoa talkootyötä
Kokonaisuutena Viljo oli oivalli-
nen osoitus siitä, että voivottelun 
sijaan kannattaa tehdä jotakin. Vil-
jelijän konemessujen tiedotuksesta 
vastannut Terhi Viiliäinen kehuu 
kiuruvetisten yhteishenkeä. Tal-
koolaisia löytyi urheiluseuroista ja 
kyläyhdistyksistä. Järjestelyissä oli 
mukana oli paljon ihmisiä, joilla 
oli kokemusta Iskelmäviikkojen ja 
Elomessujen järjestämisestä.  

Kiuruvetisten ponnistelu   
Viljon eteen  kantoi mehuk-
kaan hedelmän. Terhi Viiliäisen  
mukaan paikkavarauksia on  
ensi kesän Viljoon jo sen verran,  
että jatkoa varmasti seuraa. n

Heinäkuun  lopulla 
 järjestetty Viljo-kone-
näyttely keräsi kahden 
päivän aikana reilut 
5 400 viljelijää Kiuru-
veden kaupungin kes-
kustaan. Viljo otti ker-
taheitolla paikkansa 
kesän näyttelytarjon-
nassa. 

n   Visa Vilkuna

Tulokas otti paikkansa
Viljo-näyttely, Kiuruvesi

Karitekillä oli tarjolla todella järei-
siin traktoreihin raivauspuskuri, 
jolla kantojen kääntely ja aumaa-
minen sujuvat jouhevasti.

Keenanin edustaja Juha Alatalo (vas.) oli tyytyväinen Viljon antiin. 
Asiasta kiinnostuneita ammattilaisia oli paikalla ja monella oli päällim-
mäisenä mielessä apekalustoon investointi.

Kiuruvetisen Karitekin 
osastolla oli pieniin traktorei-
hin kehitetty noin 300 kiloa 
painava tielana. Etummaisen 
teräpuoliskon hydraulisella 
säädöllä määritellään kuin-
ka paljon maamassa liikkuu. 
Takimmaisen hammasterän 
voi ottaa tarvittaessa kokonaan 
pois. Messutarjouksena lanan oli-
si saanut 3 500 eurolla (sis.alv.).
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Kiuruvesi

Haapajärvinen Markku Pihlajamaa esitteli verollisena 10 000 euroa 
maksavaa paalimuovien ja verkkojen käsittelyyn tarkoitettua laitet-
ta. Kone puristaa ja kuumentaa muoveista vaaksan kanttiinsa olevaa, 
notkeaa harkkoa. Pihlajamaan mukaan harkko painaa 20 kiloa metril-
tä ja sopii hyvin muun muassa rehuauman painoksi. Harkon haketta-
minen puuhakkeen seassa poltettavaksi onnistuu myös. Kiinnostus 
laitetta kohtaan tuntui olevan melkoinen. 
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LOPUT 2012 MALLIT 
MYYDÄÄN NYT !

Tarjous on voimassa niin kauan kuin 2012 malleja 
riittää 23.7.-30.9.2012.  Tarjousta ei voi yhdistää 
muuhun tarjoukseen. Kuvan malli on lisävarusteltu.

Valitse testivoittaja ja maailman markkinaykkönen!

(sh. 9.490,-) + toim.kulut

SportSman 500 Ho ForeSt 4x4

6.490,- (sh. 7.890,-) + toim.kulut

traktorimallina nYt  8.490,- 

nYt Vain

raHoituS alk. 100,-/kk.
laSke SopiVa kk-erä laSkurilla: www.polariS.Fi

www.polariS.Fi


