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Kiinteällä vuosimaksulla 68 € (sis. alv.) saat:

 Toimivan (24 h/vrk) verkkopalvelun 12 kuukaudeksi.

 Mahdollisuuden tarjota palveluja alueittain ja kausittain 
 tarpeesi mukaan.

 Vahvan Viestilehdet Oy:n markkinointituen. Koneareena.fi 
 -palvelua markkinoidaan Maaseudun Tulevaisuudessa,
 Koneviestissä ja Suomalaisessa Maaseudussa sekä näiden
 verkkojulkaisuissa.

 Lähetä tietosi: paivi.jaakola@viestilehdet.fi 

Urakointi- ja
palveluyrittäjä!

Pysy mukana kysynnän ja tarjonnan kohtauspaikalla!
www.koneareena.fi 

Cemagron nopealiukoiset lannoitteet takaavat 
tutkitusti parhaan tuoton pellostasi. 

Edullisten lannoitteidemme lisäksi toimitus-
varmuus on aina ollut kunnia-asiamme. 

Pyydä lannoitetarjous!

cemagro.fi 
CEMAGRO OY

Kasteninkatu 2, 08150 Lohja
Puh. 019 375 7500 • fax 019 325 548

www.cemagro.fi 
www

Nopealiukoiset Agro-lannoitteet

80-hevosvoimainen Valmet/Valt-
ra vetää Junkkarin Simulta 2500 
H -kylvökonetta pellolla, joka on 
edellispäivän sateiden jälkeen hie-
man pehmennyt. Neljä silmäpa-
ria seuraa pellon reunalla tarkasti, 
kuinka rehuohran siemenet katoa-
vat karkeaan hietamaahan.

On toukokuun puoliväli, ja 
käynnissä on maatalousalan pe-
rustutkintoa ensimmäistä vuot-
ta suorittavien opiskelijoiden kyl-
vönäyttö. Traktorin ohjaamossa 
näyttövuorossa on Tuomas Tort-
tila. Kasvintuotannon lehtori Rai-
mo Ollila sekä kolme opiskelijaa 
seuraavat suoritusta.

”Kylvössä perusperiaatteena on, 
että kaikki jyvät pitäisi saadaan pii-
loon. Ei saisi jäädä kylvämättömiä 
kohtia, muttei hirveästi saisi men-
nä kaksinkerroinkaan”, Raimo Ol-
lila opastaa. ”Tärkeää on traktorin 
hallinta. Ei turhaa tallomista eikä 
maan siirtoa.”

Suorituksen jälkeen se arvioi-
daan tarkasti lomakkeen avulla. 
Palautteen suorituksesta saa heti.

”Maa on sen verran kosteaa, että 
tulee helposti sotkeutumista”, Olli-
la manaa.

Kylvökoetta suorittavat neljä 
opiskelijaa ovat vasta opintojen-
sa alkuvaiheessa, mutta aikanaan 
heistäkin tulee viralliselta tittelil-
tään maaseutuyrittäjiä. Tutkinto 
on nimeltään maatalousalan pe-
rustutkinto.

Kyseessä on toisen asteen koulu-
tus, joka antaa monipuoliset eväät 
erilaisiin maaseudun töihin. Vilje-
lyn ja kotieläinhoidon lisäksi maa-
seutuyrittäjä tekee koneurakointia, 
maatilarakentamista, maatalous-

Uudessa  juttusarjassa 
esitellään konealan 
koulutuspaikkoja nuo-
rille. Vuorossa on pe-
rinteikäs maaseutu-
alan koulutus Hämeen 
ammatti-instituutissa 
Mustialassa. 

   Tero Ikäheimonen

Maaseutuyrittäjä kantaa 
vastuun itsestään

Koulunpenkiltä konemieheksi, osa 1 Ensimmäisen vuoden opiskeli-
jat antavat kylvönäyttöjä. Iso osa 
koulutuksesta on maatalousalan 
opintoja ja käytännön töiden 
harjoittelua. Opetustilalta löyty-
vät kaikki tavalliset maatalouden 
työkoneet kylvöstä korjuuseen.

ã Tuomas Torttila (vas.), Pekka Riihimäki, Juho Ylitalo ja Oskari 
Tuomola kuuntelevat, kun kasvituotannon lehtori Raimo Ollila 
arvioi kylvön onnistumista.

ã Mustialan pihapiirin miljöö on historiallisen viehättävä. Ruokalana 
ja opiskelija-asuntolana toimiva Huttula on rakennettu vuonna 1879.

tuotteiden jatkojalostamista sekä 
huolto- ja palvelutoimintaa. Myös 
maatalous- tai rehukauppa työllis-
tävät Mustialasta valmistuneita.

Sukupolvesta toiseen
Maatalousalan koulutuksella on 

Mustialassa pitkät perinteet. Piha-
piirissä kulkiessa perinteet näkyvät 
aivan konkreettisesti, sillä osa pu-
natiilisistä rakennuksista on peräi-
sin  Suomen ensimmäinen maata-
louskoulun ajoilta vuodelta 1840.

”Koska olemme Suomen van-

hin maatalousalan oppilaitos, niin 
usein opiskelijat tulevat tänne su-
kupolvesta toiseen, mikä on tie-
tysti mukavaa”, sanoo hankekoor-
dinaattorina ja opettajana toimiva 
Menna Rantala.

Nykyisin opetus koostuu teo-
ria- ja työnopetuksesta, työssäop-
pimisesta, kylvönäytön tapaisista 
ammattiosaamisen näytöistä sekä 
itsenäisestä opiskelusta. Työnope-
tukset pidetään pääasiassa Mus-
tialan opetusmaatilalla navetassa, 
konehallilla, pelloilla, metsissä se-
kä lähiympäristössä.

Suuntautumisen päävaihtoeh-
dot ovat joko kasvituotanto tai ko-
tieläintalous. Valinnaisina aineina 
opiskelijat voivat opiskella hevo-
senhoitoa, maatilarakentamista ja 
konetekniikkaa.

Mustialassa on mahdollista jat-
kaa perustutkinnon jälkeen opin-
tojaan Hämeen ammattikorkea-
koulussa agrologiksi. Osa opiske-
lijoista tekeekin niin.

Kädet saveen
Opiskelijoita otetaan perustuntoa 
suorittamaan vuosittain noin 22. 
Erillisiä pääsykokeita ei ole, vaan 
opiskelijat valitaan valtakunnalli-
sen yhteishaun kautta. Mustialaan 
on mahdollista hakea myös niin 
kutsutun joustavan haun kautta, 
jossa voidaan huomioida jotain 
valintaan mahdollisesti vaikutta-
via seikkoja, vaikkei koulutodis-
tus pelkkiä kymppirivejä sisältäi-
sikään.

”Jos on esimerkiksi jatkamassa 
tilan toimintaa, niin se kannattaa 

Jatkuu seuraavalla aukeamalla  

Kuinka haen?
•	 Maatalousalan	perustutkintoon	

haetaan	osana	valtakunnallista	
yhteishakua

•	 Seuraava	yhteishaku		
järjestetään	keväällä	2015

•	 Hakea	voi	osoitteessa:		
www.opintopolku.fi

•	 Valinnat	tehdään	haun	perus-
teella,	pääsykokeita	ei	ole

•	 Lisätietoja:	www.hami.fi
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ã ã Opetustilan traktorit ovat 
pääasiassa Valtroja ja Valmeteja. 
Vain yksi John Deere vahvistaa 
säännön.
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ã

Konehallissa on tilaa 
huoltaa ja korjata Mustialan 
monipuolista konekantaa.

ã Työnjohtaja Matti Ylösmäki 
on aikanaan itsekin opiskellut 
Mustialassa. ”Nykyään opiskeli-
jat saavat vaikuttaa enemmän 
omiin opintoihinsa”, hän sanoo.

ã Menna Rantala toimii hanke-
koordinaattorina ja ryhmänoh-
jaajana Mustialassa. Hänen mu-
kaansa opiskelijoilta vaaditaan 
kykyä toimia ryhmässä ja vas-
tuunottoa.

ã Alueella sijaitsee myös oma 
panimoravintola. Oluenpanon 
saloihin on mahdollista tutustua 
valinnaisella kurssilla.

mainita hakemuksessa”, Rantala 
vinkkaa.

Opiskelijat tulevat useimmiten 
suoraan peruskoulusta eli ovat iäl-
tään noin 16-vuotiaita. Aina mu-
kana on kuitenkin myös opiske-
lijoita, joilla on jo joku muu am-
mattitutkinto tai ylioppilastutkin-
to. Valtaosalla on maataloustaus-
taa perheessä.

Niin myös Tuomas Torttilalla, 
jonka kylvösuoritusta aikaisem-
min arvioitiin. Tulevaisuudessa 
siintää Lammilla sijaitsevan kotiti-
lan toiminnan jatkaminen, kuten 
hyvin tyypillistä Mustialan opiske-
lijoiden joukossa onkin.

”Aamu kahdeksalta alkavat 
yleensä tunnit, ja päivä kestää il-
ta neljään asti. Nyt ensimmäise-
nä vuonna on ollut paljon teoriaa, 
mutta useampana päivänä viikos-
sa on kuitenkin päässyt konehom-
miinkin. Enemmänkin saisi ol-
la käytännön töitä”, ensimmäistä 
vuotta opiskeleva Torttila sanoo.

Opiskelijoiden joukossa on 
myös kerrostalojen kasvatteja, joi-
den kiinnostuksen kohteet ovat 
usein perusmaatalouden ulko-
puolella, kuten eläintenhoidossa.

”Opiskelu on kuitenkin pitkäl-
ti maatalouspainotteista – ajetaan 
traktorilla, ollaan navetassa, hitsa-
taan pajalla ja niin edelleen. Monel-
la saattaa kiinnostus lopahtaa, jos 
on tullut tänne vain esimerkiksi he-
vosharrastuksen takia”, hankekoor-
dinaattori Menna Rantala sanoo.

”Olen kuitenkin yrittänyt ker-
toa heille, että jos joskus haet-
te jatko-opiskelupaikkaa esimer-
kiksi hevosalalta, on aikamoinen 
etu moniin muihin verrattuna, 
jos ymmärtää rehuntuotannosta, 
osaa ajaa traktoria, peruuttaa pe-
räkärryä ja niin edelleen.”

Puitteet kunnossa
Mustialan opetusmaatila on pin-
ta-alaltaan noin 1 100 hehtaaria, 
joista viljelyssä on parisen sataa. 
Navetassa on 70 lypsävää lehmää, 
nuorkarja on ulkoistettuna tilan-
puutteen vuoksi. Pihapiiriin on 

rakentemassa uusi navetta, jonka 
myötä tilanpuutekin helpottaa. 
Lypsyrobotilla ja asemalla varus-
tettu moderni navetta kasvattaa 
Mustialan karjan pääluvun noin 
kahteen sataan.

Pellot sijaitsevat pääasiassa heti 
opetustilan ympäristössä. Viljeltä-
vien kasvien kirjo on laaja.

”Leipäviljana viljellään vehnää. 
Lisäksi on kuminaa, härkäpapu-
ja ja hernettä. Sokerijuurikastakin 
on viljelty, mutta tänä vuonna si-
tä ei kylvetä”, kertoo työnjohtajana 
toimiva Matti Ylösmäki.

Mustialasta löytyvät kaikki taval-
lisimmat maatalouskoneet muok-
kaus- ja kylvökoneista puimurei-
hin. Konekantaa pyritään myös 
uudistamaan tasaisin väliajoin, 
jotta opiskelijat saavat kokemus-
ta nykyaikaisten koneiden käytös-
tä. Hiljattain hankittiin esimerkik-
si Strautmann Mega-Vitesse -nou-
kinvaunu ja 9-metrinen Lelyn kar-
hotin, jotta rehua saadaan riittä-
västi kasvavan karjan tarpeisiin.

Myös koneiden huolto ja kun-
nossapito tulevat tutuiksi – vaikka 
se ei opiskelijoiden lempipuuhiin 
tunnu kuuluvankaan. 

”Tavallisimmat huollot tehdään 
alusta loppuun itse. Talviaikana 
huolletaan kaikki koneet läpi”, sa-
noo lehtori Pauli Marttila.

Opiskelijoilla on myös mahdol-
lisuus asua asuntolassa kouluai-
koina. Pakollista se ei kuitenkaan 
ole, jos matka kotoa on kätevä kul-
kea päivittäin. Valtaosa Mustialan 
opiskelijoista tulee noin 100 kilo-
metrin säteeltä, Lounais- ja Kanta-
Hämeestä.

Ala elää ja muuttuu
80-luvulla itsekin Mustialassa 
opiskellut ja nyt työnjohtajana tu-
tussa pihapiirissä työskentelevä 
Matti Ylösmäki muistelee opiske-
lun muuttuneen 30 vuodessa pal-
jon. Nykyisin vastuu ja myös valta 
omien opintojen suhteen on huo-
mattavasti enemmän opiskelijoil-
la itsellään.

”Ennen oli tiukka lukujärjestys, 
eikä juurikaan saanut valita ainei-
ta. Poissaolot vaativat aina luvan 
korkeammalta taholta. Tietoko-
neet tekivät silloin vasta tuloaan, 
ja nyt niitä käytetään tietysti päi-
vittäin”, hän sanoo.

Myös Menna Rantala perään-
kuuluttaa maaseutuyrittäjäksi 
haaveilevilta jämäkkää ja itsenäis-
tä otetta opiskeluun. Kaikki voi-
daan kyllä opettaa, jos vain opis-
kelijalla itsellä on halua siihen.

”Kiinnostus alaa kohtaan pi-
tää olla, ja kykyä toimia ryhmässä. 
Täytyy myös pystyä ottamaan vas-
tuuta omasta itsestä, sillä päivät al-
kavat usein aikaisin ja kestävät kii-
reaikaan myöhään.” 

Katso VIDEO!

www.koneviesti.fi


