
 

                                                                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Menestyvä keskisuomalainen nautakarjatila-koulutushanke järjestää 
Parasta pihviä tuottamassa -opintomatka Pohjois-Karjalaan 1.-3.11.2017 
 

Tervetuloa pihvirotuisten lihanautojen reissulle! Tilakohteissa pääsemme tutustumaan tuotannon 
kehittämiseen mm. seuraavissa asioissa: eläinaines, suunnitelmallinen laiduntaminen, vasikoiden 
energiapitoinen ruokinta sekä uusia pihattorakennuksia. 
 
 

Matkaohjelma 
 

Keskiviikko 1.11.2017 
klo 8.30  Lähtö Saarijärvi  
 

klo 9.00  Hirvaskangas   

Kahvitauko matkalla sopivassa kohtaa 
 

Lounas (omakustanteinen) 
 

 Tilakäynti Matti Nykyri, Juuka 
46 kp Ab-emoja ja kaksi Ch-sonnia. Emoja ollut 2013 syksystä lähtien. 120 peltoa ja 
eläimet luomussa. Kaikki vasikat lähtevät välitykseen ja uudistuseläimet ostetaan 
yhteistyötilalta. Entinen parsinavetta on muutettu pienillä muutoksilla emojen makuu-
pihatoksi. Ruokinta on ulos. Vasikoiden päiväkasvut olleet hyvät.  
 
 

n. klo 16.30  Majoittuminen Sokos Hotel Koli 
 

Torstai 2.11. 
klo 8.40 Lähtö hotellilta 
 

Tilakäynti Hannele ja Marko Puhakka, Eno 
Tilalla uusi makuuparsipihatto 30 emolehmälle. Pihatto on Kaarirakenteen itsekantava 
kaarihalli (teräksenluja). Emot muuttavat pihattoon lokakuun 2017 lopussa eli kohde 
on oikeasti uusi ja mielenkiintoinen. 
 

Lounas (omakustanteinen) 
 

Tilakäynti Nuutinen MTY, Koli  
70 kpl Si- ja Li-risteytysemoja. Tilalla panostettu poikimahelppouteen sonnien ja 
emojen eläinaineksen sekä ruokinnan kautta. Uusi tasalattiapohjainen pihatto 
valmistunut juuri lokakuun lopussa. Hyvät päiväkasvut vasikoilla. Luomutila. 
 

Tilakäynti Miika Kallinen, Polvijärvi  
50 emon Ab-karja. Vasikat myydään välitykseen. Tilalle valmistunut vuonna 2015 
tasalattiapohjainen kestokuivikepihatto. 

 

n. klo 17.15 Majoittuminen Cumulus City Joensuu  
  

Vapaata aikaa tutustua Joensuuhun 



 

 
 

 
 
Perjantai 3.11.2017 
 

klo 8.30  Lähtö hotellilta 
 

Tilakäynti Emola Ay, Kaavi 
Emoja noin 80 kpl ja peltoa yhteensä 120 ha. Erinomaiset pihvivasikoiden keskikasvut, 
vuonna 2015 yli 1 600 g/pv. Emot ovat pääasiassa Si-rotua ja isärotuina käytetään 
limousin, simmental ja charolais. Laidunnukseen on kiinnitetty huomiota - tehdään 
huolellisesti ja suunnitellusti. Eläinrakennuksina makuukatokset + ruokintakatos. 
Luomutila. 
 

Lounas (omakustanteinen) 
  

Tilakäynti Timo ja Minti Lindsberg, Rautalampi 
45 emon tila. Loppukasvatuksessa on omat vasikat sekä naapuritilalta n. 50 osto-
vasikkaa/v. Päärotuna Charolais. Tilalta myydään Ch-jalostuseläimiä. Tuotantoraken-
nukset ovat emoille kestokuivikepihatto, hiehojen vinokuivikepihatto sekä uusi kesällä 
2017 valmistunut pelkistetty kylmäloppukasvattamo. 
 
 

Kahvitauko matkalla tarvittaessa  
 
 

n. klo 16.15  Hirvaskangas ABC 
 

n. klo 17.00  Saarijärvi 
 
 

Matkan hinta on 120 €/hlö (sis. alv 0%). Hinta sisältää matkaohjelman, suojavarusteet 
tilavierailuille, majoitukset hotellissa aamupalalla ja kuljetukset. Matka laskutetaan matkan jälkeen. 
 
 
 
Ajoreitti kulkee Saarijärvi – Hirvaskangas – Konnevesi –Suonenjoki (ja samaa reittiä takaisin). 
Kyytiin pääsee myös matkan varrelta. 
 
 
Paikkoja on rajoitettu määrä. Ilmoittautumiset viim. 23.10.2017 mennessä:  
Anne-Mari Malvisto, 040 643 2946, anne-mari.malvisto(at)jamk.fi tai  
Susanna Lahnamäki-Kivelä, 040 725 6603, susanna.lahnamaki-kivela(at)jamk.fi 
 
 
  
 
 
 
Opintomatkan järjestää Menestyvä keskisuomalainen nautakarjatila-hanke. Hanketta hallinnoi Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti ja mukana hankkeessa on ProAgria Keski-Suomi. 
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