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Jos tämän vuoden Masiinamessuil-
la halusi tutustua rauhassa 130 näyt-
teilleasettajan tarjontaan, kannat-
ti Honkajoella vierailla perjantaina. 
Lauantaina messualueella vallitsi jo 
tungos. Sunnuntaina kävijöitä oli 
hieman vähemmän.

Honkajoen Pesämäen moottori- 
stadion on masiinajohtaja Jukka 
Matti-Tuurin mukaan syrjäises-
tä sijainnistaan huolimatta kehit-

tyvä alue, jossa messutapahtumaa 
on helppo laajentaa. Honkajokelai-
set konefirmat ovat olennainen osa 
messujen perustarjontaa. Maansiir-
tokalusto olikin näyttävästi esillä. 

2000-luvun alussa Jyvä- ja Kone-
messuina alkanut tapahtuma saa jat-
koa vuonna 2015. 

”Osa näytteilleasettajista on jo va-
rannut paikkansa kahden vuoden 
päähän”, Matti-Tuuri kertoo. n

Hiekkalaatikolla kuuluu 
olla kaivukone. Tämä on 
valmistettu Takeuchin 
tehtaalla.

ã Merlon kurottajan 
puomi yltää 30 met-
riin (takana). Järeäm-
män pään kalustoa 
edusti McCloskeyn 
murska, jonka oma-
paino on 23 tonnia.

ã ã MultaVex Vibra 
oli messujen mielen-
kiintoisimpia uutuuk-
sia. Seulakauhan pa-
tentoitu tekniikka on 
kestävä, edullinen ja 
tehokas erityisesti ki-
vien seulontaan. Seu-
lamalleja on tällä het-
kellä neljä. Kauhan 
erottelu perustuu 
hydrauliikalla liikku-
vaan, avonaiseen ja 
helposti säädeltä-
vään puikkopohjaan, 
joka ei rasita itse kai-
vukonetta tärinällä. 
Koneviesti tutustuu 
laitteeseen tarkem-
min kesän aikana. 

         Finncontin Nafta-Nasun kärsän takaa löytyvät täyttöletkut ja 
pumput. Finncontin tarjonassa on myös Blue Jerry -säiliö, joita 
löytyy AdBluen, dieselin ja moottoripolttoöljyn säilömiseen. Ruis-
kuttajille on tarjolla kasvinsuojeluaineille tarkoitettu kontti sekä 
6 000 litran vesisäiliö.

Suunta ylöspäin
Masiinamessut, Honkajoki

12 000 kävijää ylitti järjestäjien 
tavoitteen reippaasti. Masiina-
messut on reilussa kymmenessä 
vuodessa vakiinnuttanut paik-
kansa kesätapahtumien kartalla. 

n   Hannu Koivisto Honkajoki

ãã
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Ilmainen tapahtuma keräsi lau-
antaina runsaasti yleisöä Pohjan-
maan kalusteen pihamaalle. Tarkka 
kävijämäärä ei ole tiedossa, mutta 
pääjärjestäjiin lukeutuvan Aulis 
Mäki-Äijälän mukaan ideana oli 
tavoittaa mahdollisimman monta 
katsojaa talkoohengen avulla. 

Tärkeimmät palvelut, vessa ja 
vanhasta Sotku-autosta tarjoiltu 
nisukahvi sekä makkara, löytyivät 
vieraiden iloksi. 

Mäki-Äijälä on itse mopoaktii-
vi vuosien takaa. Pääharrastukse-
na on Pappa-Tuntureiden keruu ja 
kunnostaminen. 

Kurikka lähialueineen on tul-
villaan vakavaa ja vähemmän va-
kavaa jenkkiautoharrastusta, joten 
60-luvun Amerikan kaunottaria 
oli tuotu pajojen tummista kät-
köistä aurinkoiselle asvaltille kym-
meniä. Myös mopojonosta olisi 
saanut kunnioitettavan letkan.  n

ã Harmaa Ferguson ja kuuma 
grillimakkara kuuluvat jokaiseen 
traktorinäyttelyyn.

ã Traktoreita oli esillä parikymmentä. Tommi Kor-
ven ja Tomi Poskiparran Hanomag R 430 Diesel on 
harvinaisuus vuodelta 1960. Koneita on tuotu Suo-
meen vain 20. Pyörivällä istuimella varustettu kone 
jäi harvinaiseksi kalliin hintansa takia.

ã Buick Sedanin keulakoriste vuodelta 1934.

ã

Tapahtumaa järjestetään 
talkoohengellä, kertoo Aulis 
Mäki-Äijälä.

ã Pappamopot ovat myös yleinen näky Kuri-
kan kesäliikenteessä. Mopojen suosio kasvaa 
sitä mukaa, kun sen harrastaminen muuttuu 
kalliimmaksi. 60-luvun Tunturi, jossa kaikki osat 
ovat tallella, maksaa jo parisen tuhatta euroa.

Vetävä tekniikka 
veti kansaa
Kurikassa järjestettiin toukokuun 
alussa jo perinteeksi muodostunut 
kesätapahtuma, jossa esiteltiin paik-
kakunnan ja lähiseudun harrastajien 
vanhoja koneita invamopoista kuor-
ma-autoihin.  

n   Hannu Koivisto
Kurikka

Kurikan Vanhat Koneet
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Luomu-Suomen pää-
kaupungissa Kiuruve-
dellä tapahtuu. Viljo-
konemessujen näyt-
teilleasettajien mää-
rä on kasvanut 100:sta 
130:een. Agrimarketin, 
Turun Konekeskuksen 
ja Valtran mukaantu-
lo on osoitus näyttelyn 
vetovoimasta. Myös 
kävijämäärä kasvoi 
reippaasti.

n   Visa Vilkuna

Viljo on kahden Mikon, Remek-
sen ja Korvisen, työn tulosta. Mu-
kana on luonnollisesti satapäinen 

talkoolaisten joukko yh-
dessä Kiuruveden kau-
pungin kanssa. 

Mikko Korvinen 
kehuukin paikallis-
ta yrittäjä- ja talkoo-
henkeä. Kiuruvetis-
ten kanssa on hyvä 

kehittää Viljoa tu-
levaisuudessa-
kin. 

Viljo ei ra-
joittunut yksin-

omaan kaupungin 
keskustaan. Etäkoh-

teena oli muun muassa Suo-
men suurimpiin lukeutuva Elo-
vaaran lihakarjatila. 

Entistä vahvempi Viljo
Viljo 2013, Kiuruvesi

Countrytyttö 2013 -kisassa 
pelkkä kauneus ei riittänyt. 
Myös tietoa ja taitoa tarvittiin.

Uuttakin löytyi
Haapavetinen Demeca esitteli Vil-
jossa automaattista kuivitusro-
bottiansa. Kuution vetoinen säiliö 
kulkee ohjelmoituna navetan ka-
tossa olevaa kiskoa myöten ja ja-
kaa turvetta, kutteria tai niiden se-
koitusta sen mukaan, mitä laittee-
seen on ohjelmoitu. 

Infrapunatunnistin havaitsee 
parressa olevan lehmän, eikä ti-
pauta kuivikeannosta eläimen sel-
kään. Automaattinen kuivittaja 
käy hakemassa tarpeen mukaan 
uuden annoksen kuivikeainetta 
navetan päädystä. 

Menetelmän perusideana on 
useampi, vähäisellä kuivikemää-
rällä tehty kuivitus vuorokauden 
mittaan. Käytännössä on havait-
tu, että Demeca pitää parret pa-

remmin kuivitettuna vähemmäl-
lä kuivikemäärällä verrattuna pari 
kertaa päivässä tehtävään runsaa-
seen kuivitukseen.

 ”Laitteita on myyty kymmen-
kunta sekä uusiin että remontoi-
tuihin navetoihin”, Demecan toi-
mitusjohtaja Pekka Vinkki kertoo.

Kuivitusjärjestelmän hinta riip-
puu luonnollisesti navetan koosta, 
mutta jo 20 000 eurolla (alv 0 %) 
saa navettaan yhden robotin sopi-
van järjestelmän. 

Karjatalouden tarpeisiin
Tehokkaista ja monikäyttöisistä 
lanoistaan tunnettu Metallipalve-
lu Hartikainen ei ole jäänyt laake-
reilleen lepäämään. Yhdessä pai-
kallisen maanviljelijän kanssa on 
kehitetty lastaava pyöräpaalikärry. 
Muutaman rapakontakaisen You-
tube-videon perusteella aloitettiin 
kehitystyö, jonka tuloksena pääs-
tiin tositoimiin kesän ensimmäi-
sen rehunkorjuun aikaan.

Kärryyn mahtuu kymmenen 
pyöröpaalia. Paalit otetaan kehik-
koputken alkupäähän. Seuraavaa 
paalia otettaessa edellinen siirtyy 
taaemmaksi. Paali ei hankaannu 
maata tai kehikon putkea vasten. 
Muovi pysyy taatusti ehjänä. 

Kun kehikossa on viisi paalia, 
koko komeus käännetään ylös 
kuljetusasentoon. Kärryllä on pai-
noa nelisen tonnia, joten keinute-
lin 550/45-22,5-rengastus riittä-
nee täydelläkin paalikuormalla. 

Tuotantomallissa kehikkoputki-
en käännössä käytettävät hydrauli-
sylinterit ovat pienempiä ja nope-
ampia. Samalla kärryn paino tip-
puu jonkin verran. Vetoaisaan tu-
lee korkeussäätö, sillä keräysputken 
on oltava täsmälleen pellon pinnan 
suuntainen paaleja kerättäessä. 

Putken etu- ja takapäässä ole-
vat kuljetusstopparit ovat tuotan-
tomallissa hydraulisia, jotta täyt-
tä paaliputkea ylös nostettaessa 
muovi ei vioitu kiinteään stoppa-
riin. Vaunun tarkka hinta ei ollut 
tiedossa, mutta jarrullisen vaunun 
hintalappuun tulee noin 30 000 
verollista euroa.   

Koski Tl:ssä pääpaikkaa pitävä 
Ransuco Oy oli mukana edellis-
vuoden hyvien kokemusten kan-
nustamana. Pari vuotta sitten yrit-
täjäksi ryhtynyt Jorma Piipari-
nen piti tärkeänä, että nousevassa 
näyttelyssä ollaan mukana.

Sikala- ja navettakalusteisiin 
sekä erilaisiin kotieläintarvikkei-
siin keskittyvä Ransuco on Viljos-
sa saanut mukavasti nimeä palve-
luilleen. Piiparisen mukaan moni 
viime vuonna hankintapäätök-
sen tehnyt tuli tänä vuonna jut-
telemaan, antamaan palautetta ja 
miettimään uusia investointeja. 

Kiuruvesi

TILAUSHINNAT 
Vaivaton ja edullinen kestotilaus 18 nroa/12 kk vain 132,00 euroa.

Hinnat koskevat kotimaahan tehtäviä tilauksia. Tilaukset ulkomaille: 
ota yhteyttä tilaajapalveluun, puh. 020 413 2277 (arkisin klo 8–16).

Kestotilaus on voimassa jatkuvasti ilman uudistamista, kunnes tilaaja 
irtisanoo tilauksen. Uusi kestotilaus laskutetaan laskutusjakson alussa.
Tilaaja voi irtisanoa kestotilauksen ilmoittamalla siitä Tilaajapalveluun 
vähintään yhtä viikkoa ennen laskutusjakson päättymistä. Muutos astuu 
tällöin voimaan uuden laskutusjakson alkaessa.

TILAAJAPALVELU 
Puh. 020 413 2277 (arkisin klo 8–16).
s-posti: tilaajapalvelu@viestilehdet.fi
osoite: PL 440, 00101 Helsinki 
www.koneviesti.fi

Puhelun hinta soitettaessa 0204-alkuiseen numeroon lankapuhelimesta on 
8,28 snt/puhelu + 7 snt/min ja matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu +  
17 snt/min.

Käytä oheista Palvelukorttia, kun haluat:
> tilata lehden itsellesi tai lahjaksi
> ilmoittaa osoitteenmuutoksesta
> peruuttaa tai irtisanoa tilauksesi

Tilaushinnat
Vaivaton ja edullinen kestotilaus
18 nroa/12 kk vain 123,50 euroa. 

Hinnat koskevat kotimaahan
tehtäviä tilauksia.
Tilaukset ulkomaille: ota yhteyttä
tilaajapalveluun puh. 020 413 2277
(arkisin klo 8-16).

Kestotilaus on voimassa jatkuvasti
ilman uudistamista, kunnes tilaaja
irtisanoo tilauksen. Uusi kestotilaus
laskutetaan laskutusjakson alussa.
Tilaaja voi irtisanoa kestotilauksen
ilmoittamalla siitä Tilaajapalveluun
vähintään yhtä viikkoa ennen las-
kutusjakson päättymistä. Muutos 
astuu tällöin voimaan uuden lasku-
tusjakson alkaessa.

Tilaajapalvelu
Puh. 020 413 2277 (arkisin klo 8-16).
s-posti: tilaajapalvelu@viestilehdet.fi
osoite: PL 440, 00101 Helsinki
www.koneviesti.fi

Puhelun hinta soitettaessa 0204-alkuiseen-
numeroon on lankapuhelimesta 8,28 snt/
puhelu + 7 snt/min ja matkapuhelimesta
8,28 snt/puhelu + 17 snt/min. 

Käytä oheista Palvelukorttia
kun haluat:
 tilata lehden itsellesi tai lahjaksi
 ilmoittaa osoitteenmuutoksesta
 peruuttaa tai irtisanoa tilauksesi

leikkaa irti

PALVELUKORTTI
Koneviesti tilauslomake

 Tilaan Koneviestin kestotilauksena 18 nroa 132,00 e (tilaustunnus KS3007)

  itselleni  lahjaksi
 alkaen seuraavasta numerosta ___ /___ /201__
 alkaen ___ /___ /201__

 Irtisanon tilaukseni   maksetun jakson loppuun  päättymään heti

 Ilmoitan osoitteenmuutoksen:
   alkaen ___ /___ /201__
   ajaksi ___ /___ /201__ - ___ /___ /201__

Tilauksen maksaja / Vanhat osoitetietoni

Asiakasnumero: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Etunimi  ________________________________________________   

Sukunimi  _______________________________________________   

Lähiosoite  _______________________________________________  

Postinumero _____________ Postitoimipaikka ___________________

Puhelinnumero ___________   -   _______________________

Lahjatilauksen saaja / Uudet osoitetietoni

Etunimi   ________________________________________________

Sukunimi  _______________________________________________   

Lähiosoite _______________________________________________   

Postinumero _____________  Postitoimipaikka  __________________

Puhelinnumero  ___________   -   _______________________

(11 merkkinen numerosarja lehden
takakannesta tai laskusta)

Koneviesti
m

aksaa
postim

aksun.

Viestilehdet Oy
Tilaajapalvelu
Tunnus 5002596
Info: K4
00003
VASTAUSLÄHETYS

leikkaa irti

ilaushinnat
ton ja edullinen kestotilaus

18 nroa/12 kk vain 123,50 euroa. 

at kotimaahan
tehtäviä tilauksia.
ilaukset ulkomaille: ota yhteyttä

palveluun puh. 020 413 2277
(arkisin klo 8-16).

Kestotilaus on voimassa jatkuvasti
ilman uudistamista, kunnes tilaaja
irtisanoo tilauksen. Uusi kestotilaus
laskutetaan laskutusjakson alussa.
ilaaja voi irtisanoa kestotilauksen

ilmoittamalla siitä Tilaajapalveluun
vähintään yhtä viikkoa ennen las-
kutusjakson päättymistä. Muutos 
astuu tällöin voimaan uuden lasku-
tusjakson alkaessa.

Tilaajapalvelu
Puh. 020 413 2277 (arkisin klo 8-16).
s-posti: tilaajapalvelu@viestilehdet.fi
osoite: PL 440, 00101 Helsinki
www.koneviesti.fi

Puhelun hinta soitettaessa 0204-alkuiseen-
numeroon on lankapuhelimesta 8,28 snt/
puhelu + 7 snt/min ja matkapuhelimesta
8,28 snt/puhelu + 17 snt/min. 

Käytä oheista Palvelukorttia
kun haluat:
 tilata lehden itsellesi tai lahjaksi
 ilmoittaa osoitteenmuutoksesta
 peruuttaa tai irtisanoa tilauksesi

leikkaa irti

VELUKORTTI
Koneviesti tilauslomake

oneviestin kestotilauksena 18 nroa 123,50 e (tilaustunnus KM2017)

 itselleni  lahjaksi
alkaen seuraavasta numerosta ___ /___ /201__
alkaen ___ /___ /201__

Irtisanon tilaukseni   maksetun jakson loppuun  päättymään heti

Ilmoitan osoitteenmuutoksen:
alkaen ___ /___ /201__
ajaksi ___ /___ /201__ - ___ /___ /201__

ilauksen maksaja / Vanhat osoitetietoni

Asiakasnumero: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

________________________________________________   

_______________________________________________   

_______________________________________________  

_____________ Postitoimipaikka ___________________

Puhelinnumero ___________   -   _______________________

Lahjatilauksen saaja / Uudet osoitetietoni

________________________________________________

_______________________________________________   

_______________________________________________   

_____________  Postitoimipaikka  __________________

Puhelinnumero  ___________   -   _______________________

(11 merkkinen numerosarja lehden
takakannesta tai laskusta)

Koneviesti
m

aksaa
postim

aksun.

Viestilehdet Oy
Tilaajapalvelu
Tunnus 5002596
Info: K4
00003
VASTAUSLÄHETYS

ilaushinnat
ton ja edullinen kestotilaus

18 nroa/12 kk vain 123,50 euroa. 

t koskevat kotimaahan
tehtäviä tilauksia.
ilaukset ulkomaille: ota yhteyttä

palveluun puh. 020 413 2277
(arkisin klo 8-16).

Kestotilaus on voimassa jatkuvasti
ilman uudistamista, kunnes tilaaja
irtisanoo tilauksen. Uusi kestotilaus
laskutetaan laskutusjakson alussa.
ilaaja voi irtisanoa kestotilauksen

ilmoittamalla siitä Tilaajapalveluun
vähintään yhtä viikkoa ennen las-
kutusjakson päättymistä. Muutos 
astuu tällöin voimaan uuden lasku-
tusjakson alkaessa.

Tilaajapalvelu
Puh. 020 413 2277 (arkisin klo 8-16).
s-posti: tilaajapalvelu@viestilehdet.fi
osoite: PL 440, 00101 Helsinki
www.koneviesti.fi

Puhelun hinta soitettaessa 0204-alkuiseen-
numeroon on lankapuhelimesta 8,28 snt/
puhelu + 7 snt/min ja matkapuhelimesta
8,28 snt/puhelu + 17 snt/min. 

Käytä oheista Palvelukorttia
kun haluat:
 tilata lehden itsellesi tai lahjaksi
 ilmoittaa osoitteenmuutoksesta
 peruuttaa tai irtisanoa tilauksesi

leikkaa irti

VELUKORTTI
Koneviesti tilauslomake

ilaan Koneviestin kestotilauksena 18 nroa 123,50 e (tilaustunnus KM2017)

 itselleni  lahjaksi
alkaen seuraavasta numerosta ___ /___ /201__
alkaen ___ /___ /201__

Irtisanon tilaukseni   maksetun jakson loppuun  päättymään heti

Ilmoitan osoitteenmuutoksen:
 alkaen ___ /___ /201__
 ajaksi ___ /___ /201__ - ___ /___ /201__

ilauksen maksaja / Vanhat osoitetietoni

Asiakasnumero: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

 ________________________________________________   

Sukunimi  _______________________________________________   

Lähiosoite  _______________________________________________  

ostinumero _____________ Postitoimipaikka ___________________

Puhelinnumero ___________   -   _______________________

Lahjatilauksen saaja / Uudet osoitetietoni

  ________________________________________________

Sukunimi  _______________________________________________   

Lähiosoite _______________________________________________   

ostinumero _____________  Postitoimipaikka  __________________

Puhelinnumero  ___________   -   _______________________

(11 merkkinen numerosarja lehden
takakannesta tai laskusta)

Koneviesti
m

aksaa
postim

aksun.

Viestilehdet Oy
Tilaajapalvelu
Tunnus 5002596
Info: K4
00003
VASTAUSLÄHETYS

ã Haapavetisen Demeca Oy:n automaattinen kuivitusrobotti kulkee 
ohjelmoituna navetan katossa olevaa kiskoa myöten ja jakaa turvetta, 
kutteria tai niiden sekoitusta.

Jatkuu seuraavalla sivulla  
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ã Metallipalvelu Hartikainen oli kehitellyt lastaavan pyöröpaalikär-
ryn. Tuotantomalliin tehdään muutamia pieniä parannuksia kesän 
koekäytön perusteella. 

ã Turun Konekeskus oli mukana Viljossa hieman tavanomaisesta 
poikkeavalla tavalla. Näyttelyaluetta vastapäätä olevalle kentälle oli 
koottu kattava valikoima koneita. Mielenkiintoisin oli Parko-äkeen 
hanhenjalkaterä, jolla nurmen lopettaminen ja kestorikkakasvien 
näännyttäminen onnistuu ilman myrkkyjä.

ã Valtran Iisalmen myyntitykki Timo Haataisen mukaan Ylä-Savo ei 
ole puimurikaupan kuumimpia alueita, mutta Sampojen myynnissä 
on päästy alkuun.  

ã Aita-Savon markkinoima Paturan-langanliitin voidaan käyttää 
useita kertoja. Pienen simpukan sisään työnnetyt langanpäät lukkiu-
tuvat takaisin päin vedettäessä, mutta vapautuvat, kun niitä vedetään 
toiseen suuntaan. 

ã Ransuco Oy:n Jorma Piiparinen piti Viljoa erittäin hyödyllisenä 
näyttelynä. 

ã Tikkasen pajan tuulentekokoneelle löytyy monta käyttökoh-
detta: navettailma vaihtuu, pölyt ja savut saadaan liikkeelle ja 
kuivatus nopeutuu.

ã Ei tarvitse arvailla, mistä maakunnasta kärry tulee!

Paikallisuus arvossaan
Pekka Mehtosen osasto esitte-
li paikallisia innovaatioita. Mies 
oli yhdistänyt muun muassa ahki-
on ja potkukelkan parhaat puolet. 
Potkuahkiossa voi kuljettaa tava-
roiden lisäksi ihmisiä, sillä ahkion 
takaosassa on tukeva ja pehmus-
tettu penkki.

Lumien sulettua Mehtosen ah-

kion alle voi ruuvata pyörät. Itse 
ahkio on kevyttä mutta kestävää 
muoviseosta. Työntökahvoissa on 
portaaton säätö, joten kaiken ko-
koiset kuljettajat saavat taatusti er-
gonomisen työntöasennon.

Potkureihin ja lietteen sekoitta-
jiin erikoistunut Tikkasen paja oli 
tuonut paikalle tuulentekokoneen. 
Hissukseen pyörinyt, halkaisijal-

taan reilut 2,8-metrinen puhallin 
viilensikin mukavasti paahtavassa 
auringonpaisteessa. Puhallin on 
tarkoitettu tehostamaan karjasuo-
jien ilmanvaihtoa kuumalla säällä. 

Pieni tehontarve yhdistettynä 
hiljaiseen toimintaan ja suureen 
ilmamäärään takaavat eläimille ja 
hoitajille mukavat olot. Kärpäset 
ovat asiasta kuulemma eri mieltä. 

Oviaukkopuhallinta voidaan 
käyttää myös savukaasupuhalti-
mena tai ilmansuodattimena. Pot-
kurin 12 neliömetrin pyörähdys-
pinta-ala mahdollistaa suodatin-
kankaan asentamisen potkurin 
eteen. Suodatin luonnollisesti hei-
kentää virtausta potkurin takana, 
mutta on kätevämpi tapa poistaa 
likaisen työvaiheen epäpuhtaudet 

sen sijaan, että antaisi roskien le-
vitä koko työtilaan tai yrittäisi pu-
haltaa niitä ulos. 

Oheisohjelmaa riittävästi
Perjantain messujen ohjelmassa oli 
Countrytyttö 2013 -kilpailu, jossa 
nuoret naiset joutuivat erilaisten 
tehtävien eteen. Hevosen päitsien 
kokoaminen, kasvintunnistus ja 

improvisoitu karjakutsuhuuto oli-
vat puntarissa. Tiukan kisan voit-
tajaksi selviytyi Raila Immonen. 
Illalla järjestettiin messutanssit.

Lauantaipäivä oli pyhitetty vil-
jelijän hyvinvoinnille ja jaksami-
selle. Noin 13 kilometrin mittai-
nen Valion Maitojuoksu sekä Mai-
tomaili keräsivät kisaajia ja kan-
nustajia. 

Lauantaina pidetyssä voima-
mieskisassa lajeina olivat traktorin 
veto, rautakangen pito edessä suo-
rin käsin sekä 40 kilon siemensäk-
kien lastaus traktorin lavalle. Tor-
niolainen Eero Maalismaa kruu-
nattiin vuoden 2013 vahvimmaksi 
viljelijäksi.

Viljo järjestettiin ensimmäistä 
kertaa viime kesänä. Tuolloin kä-

vijöitä oli reilut  5 000. Nyt vie-
railijoita oli peräti 8 000, mikä on 
vahva osoitus keskittymistä vas-
taan. Ihmiset kaipaavat myös pie-
niä ja paikallisilla mausteilla ryy-
ditettyjä maatalousnäyttelyjä. 

Siitä, jatkuuko Viljo kaksi- vai 
kolmipäiväisenä, tehdään päätös 
näytteilleasettajien palautteiden 
perusteella. n

Pekka Mehtonen oli yhdistänyt ahkion ja potkukel-
kan parhaat puolet. Potkuahkiossa voi kuljettaa tava-
roiden lisäksi myös ihmisiä, sillä ahkion takaosassa 
on tukeva ja pehmustettu penkki. 


