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Lukijan

IDEA

Lukijalta & Lukijalle

Paavo Raukon ja minun kotini 
välimatka oli vain kymmenkunta 
kilometriä.

Olin tullut hänen tietoonsa ko-
nemiehenä. Olin toisen agrono-
min ja Maanviljelyseuran nimis-
sä pitänyt ensimmäiset Traktori-
kynnön valtakunnalliset haaste-
kilpailut jo 1948.

Olin valmistunut sotavuosi-
en jälkeen 1948 agronomiksi ja 
suuntautunut erikoisesti maata-
lousteknologiaan, koska maata-
louden koneellistamisen kausi oli 
juuri alussaan. 

Olin ollut maatalousharjoit-
telussa erittäin hyvissä oloissa 
Ruotsissa ja erikoisharjoittelus-
sa täällä Työtehoseurassa. 

Kotiini olin jo vuonna 1947 
saanut hankittua paikkakunnan 
ensimmäisen kumipyörätrakto-
rin ja pyrin toimimaan käytännön 
maanviljelijänä.

Suuret ja pienet  
konevalmistajat
Työtehoseuran tuolloisen toimi-
tusjohtajan Martti Sipilän johdol-
la järjestettiin 1948 konekauden 
alkua korostava ’Työtehon suur-
messut’. Työtehoseura oli saa-
nut jo rauhan aikana arvostetun 
aseman ja vaikutusmahdollisuu-
den yleiseen kehityksen kulkuun 
maataloudessa.

”Korkeakouluinsinöörien joh-
tamat” suuret tehtaat ryhtyivät 
valmistamaan traktorikäyttöisiä 
maatalouskoneita. Ilmestyi Pie-
tarsaaren Konepajan uusi kylvö-
kone, Rosenlewin Sampo-trak-
toriaura ja Fiskarsilta sarja kulti-
vaattoreita sekä Teijo-tehtaiden 
silppurilietso.

”Opistoteknikkojen vetämä-
nä ” syntyi varsinainen maatalo-
uskoneteollisuus, kuten Kurpan 

Ensimmäisen kirjoi-
tukseni Maaseudun 
Koneviestiin päätoi-
mittaja Paavo Rauk-
ko tilasi nimellä ”Voi-
ko likimain kaikki 
maatalouden työvä-
lineet valmistaa Suo-
messa”.

Koneviesti 60 vuotta
Vanha Isäntä muistelee

Konepaja, Maaseudun Kone, 
Velsa, Nokka-kone sekä pitkä ri-
vi pienempiä koneenvalmistajia. 

Käytännön läheisyydellä ja in-
novaatioilla oli suuri merkitys, sil-
lä usein tuote tehtiin omiin tarpei-
siin, sitten naapureille. Parhaas-
sa tapauksessa se päätyi jonkun 
keskusliikkeen yksinmyyntiin. 

Prototyypit syntyivät nopeas-
ti ja työpiirustuksiakin tehtiin sa-
man tien. Siinä vaiheessa on et-
sitty ja luontaisesti tullut yhteyk-
siä myös Koneviestin toimittajiin.

Pienyrityksistä kehittyi nope-
asti suurempia. Monen kasvu 
perustui ensimmäisen tuotteen 
menestykseen. 

Ensimmäinen Valmet-traktori 
syntyi ”asesuunnittelijavetoise-
na”. Kunnioitan Pikku-Valmetin 
tekijöitä. 

Kahden hevosen hinnalla sai 
traktorin, jolla teki enemmän kuin 
kuin kahden hevosen työn ja jos-
sa lisäksi oli hihnapyörä. On ai-
van väheksyä sitä ”piikkilangan-
kiristäjänä”. 

Jostakin traktorin tekemisen 
piti alkaa.

Uusia ideoita opintomatkoilta
Olin ensimmäisellä Koneviestin 
opintomatkalla 1959 toimitus-
sihteeri Jussi Sarvelan johdolla 
Ruotsissa ja Norjassa. Sittem-
min järjestettiin opintomatkoja 
Suomeen ja ulkomaille.

Koneviestin kautta levisi tietoa 
monista uutuuksista, esimerkik-
si muovisen salaojaputken tulo 
Suomeen tapahtui jo 1960. ’Vesi 
pois pelloilta’ oli 1960–70-luvuilla 
runsaasti esillä. 

Kerättiin kaikki käytössä ole-
vat salaojituskoneet Koneviestin 
koetilat -nimellä työkokeeseen ja 
ojitettiin valvotusti 16 ha:n lohko. 

Mukana olivat Raadal Norjas-
ta, Herkules Ruotsista, Ferguson 
Englannista, Kurpan Mara Loi-
maalta ja Jehu Hemmingin Ko-
nepajalta Lapualta.

Työ Helsingissä,  
koti Isossakyrössä
Olin siis ehtinyt olla melko kauan 
mukana Koneviestin toiminnas-
sa, kun ”isäntien isäntä” Heikki 
Haavisto kutsui minut päätoimit-
tajaksi elokuussa 1976.

Olin siihen aikaan eteläpohja-
laisten valitsemana MTK:n val-

tuuskunnassa ja toisessa luotta-
mustehtävässä Maatalouskes-
kusten liiton johtokunnan jäse-
nenä.

Heikki Haavisto tiesi tietysti 
MTK:n omistukseen joutuneen 
Koneviestin taloudellisen tilan-
teen ja muut vaikeudet. Hän esitti 
samalla, että parin vuoden pääs-
tä katsotaan, mitä lehdelle teh-
dään.

Sovimme, että koti ja asunto 
on minulla edelleen Isossakyrös-
sä. Sovimme edelleen, että tiis-
taisin käyn toimituksessa ja tar-
peen ja harkintani mukaan muul-
loinkin.

Lehden tilanteessa ei tieten-
kään heti tapahtunut selvää 
muutosta, mutta selvää näyttöä 
kuitenkin.

Eniten siihen vaikuttivat aktii-
visten toimittajien työtulokset. 
Toimittajat ja markkinointihenki-
löt liikkuivat runsaasti eri puolilla 
Suomea. 

Erittäin suuri merkitys oli sillä, 
että maatalouskeskusten kone-
konsulentit pitivät Koneviestiä ar-
vossa ja lehti kunnioitti osaltaan 
heidän työtään. Tuolloin kunnian-
sa päiviä elänyttä neuvontaa ar-
vostivat myös viljelijät.

MTK:n virkakunnan tahdosta 
huolimatta valitsin itse sihteerini 
ja joukon hyviä toimittajia. Avus-
tin lehteä kirjoittajana ja ilmoitus-
markkinointia omalla tavallani.

 Tein ”etätyötä” silloisella tek-
niikalla. Sanelin monia juttuja pu-
helimella ja sihteeri kirjoitti ne pa-
perille. Sain luvan hankkia itselle-
ni matkapuhelimen, joka muuten 
painoi  4,5 kiloa.

Varsinaisia vaikeuksia oli Maa-
seudun Tulevaisuuden ilmoitus-
markkinoijien ja levikkiosaston 
kanssa. Siltä taholta yritettiin ai-
kanani Koneviesti kahdesti lopet-
taakin: Koneviestistä olisi tullut 
Maaseudun Tulevaisuuden liite. 

Ilman MTK:n johtokunnan ja 
erikseen Heikki Haaviston tukea 
olisi ollut monenlaisia vaikeuksia. 
Pidin myös oman pääni, kun tar-
ve sitä vaati. 

Koneviesti osoittautui 
kannattavaksi investoinniksi
Tekniikkaa käsittelevä ammat-
tilehti on osoittautunut MTK:lle 
myös kannattavaksi investoin-
niksi.

Jätin Koneviestin ja sen hen-
kilökunnan haikealla mielellä ke-
väällä 1987. Levikki ja talous oli-
vat kunnossa.

 Äskettäin muistelimme Kok-
kolassa elävän entisen kone-
myyjä Olli Roikon kanssa ensim-
mäisiä Maaseudun Koneviestin 
numeroita ja tapoja tehdä kone-
kauppaa vuonna 1952.

Traktorin hankintaan piti saa-
da merkkikohtainen ostolupa ja 
maksaa traktori etukäteen tilauk-
sen yhteydessä.

Hänen kotonaan oli bensa-
Fergu m/1949, jonka huoltoon 
riitti kaksi kiintoavainta. Tunsim-
me Olli Roikon kanssa kuulu-
vamme ”Mutterinvääntäjien Vel-
jeskuntaan”.

Maaseudun Koneviestin ta-
paan on käytännön viljelyasioilla 
tärkeä osa nykyisen Konevies-
tin sisällössä. Tiedon tarve vain 
lisääntyy. 

Tutkimuksen seuraaminen ja 
oma koetoiminta on arvokasta. 
Viljelytekniikan tarkat vertailut ja 
viljelyohjeet ovat osa luettavaa si-
sältöä.

Tarkasti sanoen nykyisessä 
vaiheessa tarvittaisiin ”Konemie-
hen kasvioppi”. Muuten unoh-
tuu, että koneet ovat viljelyn apu-
välineitä, eikä tekniikalla oloja 
muuteta.

Ollessani Koneviestin päätoi-
mittajana pystyin itse hoitamaan 
kasvinsuojeluruiskutukset, mut-
ten enää. Säätöjen muuttumisen 
ja moninaisuuden lisäksi ikäkin 
on tullut haitaksi. Se ei kuiten-
kaan haittaa Koneviestin luke-
mista. 

Toivotan Koneviestin toimituk-
selle ja avustajille työrauhaa ja 
uskoa kehityksen jatkumiseen. 

Risto Knaapi 
Koneviestin päätoimittaja  

1976–1987

ANNA
PALAUTETTA!
KLIKKAA!

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

KV 15/2012 parhaaksi jutuksi  
äänestettiin Uolevi Oriston kir-
joittama juttu ”Tulevaisuuden 
traktori Valtra N 228” (s. 14).

Äänestä paras 
juttu ja voita 
yleispihdit
Mikä oli mielestäsi tämän 
 lehden paras juttu ja  miksi? 
Äänestä 26.11.2012 mennes-
sä klikkaamalla nettisivuil-
lamme olevaa ”Anna palau-
tetta” -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 ar- 
vonnan voitti  
Jyri  
Lempinen,  
Pinsiö.

Avaa sanainen arkkusi 
ja kerro meille, mikä leh-
dessä miellytti tai sapetti. 

Laita meille viestiä klik-
kaamalla osoitteessa 
www.koneviesti.fi olevaa 
 ”Anna palautetta” -nap-
pia. Voit myös lähettää 
sähköpostia osoitteella 
palaute@koneviesti.fi tai 
lähestyä meitä kirjeitse: 
Koneviesti/Jyrki Karkinen, 
PL 485, 00101 Helsinki.

n Markku Jylhä Toholammelta 
keksi idean moottorisahan kulje-
tukseen traktorin mukana. Ohjaa-

mossahan ei ole tilaa, eikä bensan 
katkun takia sahaa ole muutenkaan 
hyvä kuljettaa sisällä. 

Sahan kuljetus

 Hyvä  
keksintö! 

Palkitsemme 
 idean lähettäjän 

Koneviesti- 
lippiksellä

Lukijan idea -palstalla  esitellään lu-
kijoiden ideoita ja  ratkaisuja erilai-
siin pulmiin. Voit  lähettää kuvauk-
sen omasta  ideastasi osoitteeseen 
elina.varpuluoma@koneviesti.fi 
tai ottamalla  puhelimitse yhteyttä 
Elinaan, p. 020 413 2281. Parhaat 
ideat palkitsemme  Koneviestin 
tuotepalkinnoilla.


