
Tervetuloa Farmariin! 
Farmarin portit  
ovat avoinna
30.6.  torstai 10–18 
1.7.  perjantai 10–18 
2.7.  lauantai 10–17

PÄÄSYLIPUT 
Päiväliput 
Aikuinen, näyttelyalueen portilta ostettuna 24 €.
Ennakkoon ostettuna Lippu.fi:stä 20 € + toimitusmaksu alk. 2,50 €/lippu. 
Lapset (7–15 v.), näyttelyalueen portilta ostettuna 11 €, ennakkoon 
ostettuna Lippu.fi:stä 11 € + toimitusmaksu alk. 1,50 €/lippu.  
Alle 7 v. maksutta. 
Ryhmälippu (min. 10 hlöä) 20 € / hlö 
Saatavissa vain etukäteistilauksella: Eija Haaranen,  
eija.haaranen@proagria.fi, puh. 0400 859 380
Pysäköintilippu näyttelyalueen lippukassoilta 10 €,  
sis. bussiyhteyden etäparkin ja näyttelyalueen välillä.

TAPAHTUMA-ALUE 
Mikkelin Kalevankankaan alue, Saimaa Stadiumin ja  
Mikkelin Raviradan ympäristö.

PYSÄKÖINTI 
Osoitteessa Mikkelin lentokenttä (os. Lentokentänkatu 4-6,  
50100 Mikkeli). Etäparkin pysäköintilipun hintaan sisältyy jatkuva, 
ilmainen bussiyhteys alueelle. Muista ostaa pysäköintilippu näytte-
lyalueen lippukassalta saapuessasi tai poistuessasi näyttelystä. Pysä-
köintilippu tulee olla näkyvillä auton tuulilasissa alueelta ulosajon 
yhteydessä.

farmari.net

Osta liput ennakkoon
edullisemmin, vältät  

jonotuksen
www.lippu.fi
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Farmarin näyttelylippu on myös maksuton Waltti-bussilippu
Mikkelin seudulla pääset osallistumaan Farmariin kätevästi ja ympäristöystä-
vällisesti bussilla – maksutta. Osta Farmari -lippu ja esitä se bussiin noustessasi. 
Farmari-lippu toimii maksuvälineenä messujen ajan kaikilla Mikkelin kaupungin 
Waltti-vyöhykkeillä ja kaikilla Mikkelin waltti-lippu- ja maksujärjestelmän bussi-
linjoilla. Pääset kulkemaan Farmari-näyttelyyn veloituksetta vaihtoyhteyksineen 
Puumalasta, Anttolasta, Juvalta, Haukivuorelta, Kangasniemeltä, Hirvensalmelta, 
Otavasta, Ristiinasta ja Suomenniemeltä. Lue lisää: farmari.net
 
Valmiit bussimatkat näyttelyyn
Tilausajobussit liikennöivät Farmariin useilta paikkakunnilta lauantaina 2.7. 
Pohjois- ja Etelä-Karjalasta, Etelä-Savosta ja Kymenlaaksosta. Hyppää valmiiseen 
kyytiin ja matkusta huolettomasti suoraan Farmarin sisäänkäyntiportille.  
Lue lisää ja varaa: farmari.net

ELÄIMET 
Lemmikkieläinten tuominen näyttelyalueelle kielletty.  
Opaskoirat ovat tervetulleita työtehtävissä. 
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Poimintoja 
Farmarin ohjelmista

SUOMALAISEN RUOKAKETJUN 
TULEVAISUUS OSANA HUOLTO-
VARMUUTTA JA ALAN  
KANNATTAVUUTTA
Pääsemme kuulemaan koko ruo-
kaketjun näkemyksen suomalaisen 
ruuan tulevaisuudesta sekä maata-
lousvaliokunnan kommentit päättä-
jien näkökulmasta. (TO)

VASTUULLISUUS ON ARJEN  
TEKOJA 
Miten maatalousalan yrittäjät 
vastaavat paineeseen vastuullisesta 
tuotannosta ja millaisia toimia 
siihen tarvitaan. Eroaako se kuiten-
kaan ison yrityksen vastuullisuustoi-
mista. Näihin vastaamassa niin alan 
parhaat vastuullisuusjohtajat kuin 
vastuullisesti toimivat alkutuotan-
non yritykset.  (PE)

NÄE SINEBRYCHOFFIN  
PANIMOHEVOSET
Ikoniset panimon jyllanninhevos-
ruunat Gunnar, Frederik ja Lud-
vig tulevat Farmariin! Upeat hevo-
set vankkureineen näet näyttelyssä 
torstaina ja perjantaina. Torstaina 
näyttelyn yleisö pääsee koettele-
maan voimiaan vetokisassa jyhkeää 
panimohevosta vastaan.

Ohjelmassa ajankohtaista ja mielenkiintoisia ammattiaiheita, 
keskusteluja, paneeleita ja esityksiä alan huippuasiantuntijoilta.  
Ohjelmista lisää farmari.net -sivuilla.

KEPPIHEVOSRATA 
Kepparit vauhdissa päivittäin 
Suomen Hippoksen osastolla. Viritä 
kotona oma keppihevonen hyppy-
kuntoon tai lainaa osastolta sopiva 
ratsu esteradalle.

PONIAJELUTUS
Suomen Poniraviyhdistys ja Mik-
kelin Ravinuoret ajeluttavat pieniä 
näyttelyvieraita päivittäin osastol-
laan. Raviponit esittäytyvät myös 
kotieläinkentän näyttelyohjelmassa.

KÄPYLEHMÄT LAITUMELLA
Metsäosastolla laiduntavat käpy-
lehmät. Tule verestämään lapsuus-
muistoja Suomen 4H-liiton osastolle 
ja taiteile oma käpylehmäsi muiden 
näyttelylehmien joukkoon.
LATOTANSSIT
Juhlahallissa pyörähdellään Farmari- 
latotansseissa lauantaina iltapäiväl-
lä. Letkeää tanssimusiikkia soittaa 
Nostalgia.

SUKUTILAKUNNIAKIRJAT
Farmari  -juhlassa jaetaan perjantai-
na yli 20 sukutilakunniakirjaa. Suku-
tilakunniakirja voidaan myöntää toi-
mivalle maa- tai metsätaloustilalle, 
joka on ollut nykyisen omistajasu-
kunsa hallussa yhtäjaksoisesti vä-
hintään 200 vuotta.

MIKKELIN  
SUOMENHEVOSVEDOT
Kaikille suomenhevosille avoin ve-

tokilpailu Mikkelin raviradan ka-
viouralla Farmari -maatalousnäyt-
telyssä la 2.7.2022. Kokeneille sekä 
kilpailemattomille vetäjille on omat 
sarjat. 

MAAMME MAISTUVAT  
MAASEUTUYRITYKSET
Maa- ja kotitalousnaiset ovat etsi-
neet eri puolilla Suomea vuoden 
2022 maistuvimpia maaseutuyrityk-
siä. Valinnalla halutaan nostaa esiin 

maaseudun upeita makuja, raaka-
aineita, ruokayrityksiä ja ruoka-aar-
teita. Palkittavat yritykset julkiste-
taan Farmari-lavalla perjantaina.

OHJELMALAVOILLA PÄIVITTÄIN 
MONIPUOLISTA OHJELMAA
Ohjelmalavoilta niin sisältä kuin ul-
koakin löytyy sekä vihdyttävää että 
asiapitoista ohjelmaa. Ohjelmasisäl-
löissä ajankohtaisia keskusteluja ja 
puheenvuoroja.
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Kehissä on päivittäin karjanäyttelyitä ja eläintenkäsittelyesityksiä sekä kiinnostavia 
haastatteluita sekä kuluttajien ja tuottajien kohtaamisia.

TORSTAINA
kotieläinkentällä nautakehässä jär-
jestetään hereford-vuosinäyttely. 
Nautakehässä torstaina myös suo-
menkarjashow ja Junior Showman-
ship karjankäsittelykilpailut sekä 
Young Breeders -kilpailut nuorille.

PERJANTAINA
nautakehässä järjestetään holstein-
vuosinäyttely ja jersey -rodun näyt-
tely sekä Nordic holstein show.

LAUANTAINA 
nautakehässä on vuorossa ayrshire-
vuosinäyttely sekä Showmanship-
kilpailu.

Vastuullisuus on Farmarin teema 
ja vastuulliset toimintatavat ote-
taan huomioon kotieläinkentällä 
rakentamisessa, eläinten hyvinvoin-
nissa ja kotieläinkentällä työsken-
televien osaamisessa. Kerromme 
konkreettisesti myös toimintata-
voillamme kotimaisesta vastuul-
lisesta kotieläintuotannosta. Peh-
meisiin ja runsaasti kuivitettuihin 
karsinoihin ja parsiin kelpaisi vaikka 
näyttelyvieraankin köllähtää. Näyt-
telyalueen lanta, kuivikkeet ja mai-
to päätyvät takaisin ravinnekier-
toon pellon ja biokaasulaitoksen 
kautta. Esittelemme ylpeänä upeita 
hyvinvoivia eläimiä ja tuottajiemme 
ammattitaitoa!

Kilpisalon maitotilalla Mikkelin Ristiinassa on maidontuotantoa jo neljännes-
sä polvessa. Lari Piispanen aloitti yrittäjänä tilalla elokuusta 2018, aiemmin 
tilaa pyörittivät hänen vanhempansa Risto ja Pirjo. Nykyinen pihattonavet-
ta on rakennettu vuonna 2006, jota ennen karja oli viereisessä parsinavetas-
sa. Pihatto rakennettiin alun perin 2x5 kalanruotoasemalla, mutta 2021 ke-
sällä muutettiin lypsyrobotille.

Tilalla on viljelyssä noin 130 hehtaaria, ja viljelykasveina toimivat säilöre-
hunurmi, ohra, vehnä ja härkäpapu. Nurmella on noin 60 hehtaaria, ja seos-
viljaa noin 35 hehtaaria ja härkäpapua 15 hehtaaria.

Lypsäviä tilalla on noin 40 ja uudistuskarjaa noin 35. Tarkoituksena kulu-

van vuoden aikana nostaa lehmien määrää yli 50, jolloin saa robotin kapasi-
teetin paremmin käyttöön.

Tilalla keskitytään pääsääntöisesti vain maidontuotantoon, ja pienimuo-
toisesta paalaus- sekä lumiurakoinnista on luovuttu. Metsätaloutta harjoite-
taan maidontuotannon rinnalla viljelysesonkien ulkopuolella. 

Lari Piispanen on mukana Faban edustajistossa ja jalostusvaliokunnassa, 
Tuottajain Maidon edustajistossa, MTK-Ristiinan paikallisyhdistyksen johto-
kunnassa sekä Etelä-Savon karjakerhon hallituksessa. Faban järjestämä  
Lypsikit livenä -ammattilaispäivä Kilpisalon tilalla ke 29.6.  
Katso lisää farmari.net.

FARMARIVIERAILUJEN ETKOT – VIERAILUKOHDE 10.

Monipuolinen kotieläinalue

MUKANA PIENET VASIKAT JA PORSAAT!

”ISO KARJANÄYTTELY!
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Kuvateksti

Villasika tunnetaan myös nimellä mangalitza.

Näyttelyssä hiljainen lammashuutokauppa.

LAMMASOSASTOLLA on esillä koko villaketju lampaasta lan-
gaksi. Päivittäin on näytös lampaan keritsemisestä, keritsijät ovat 
Suomen Keritsijät ry:stä. Näytöksessä keritään kaksi lammasta, 
niiden villa lajitellaan, osa siitä karstataan ja kehrätään. 

Pirtin kehräämön osastolla pääsee kokeilemaan eri rotuisten 
lampaiden villaa ja tutustumaan siitä tehtyihin tuotteisiin. Sekä 
kehräämön että lampureiden osastolta voit hankkia itsellesi lähi-
lankaa. Erikoisuutena näyttelyssä on myös angoravuohia, joiden 
villoista tehtyihin lankoihin pääset tutustumaan vuohiyhdistyksen 
osastolla. 

Lampaasta langaksi 

FARMARILLA ON KUMMIKARITSA
Farmarilla on oma kummikaritsa, jonka elämää seurataan kevään 
mittaan. Uuhi-karitsan nimestä järjestetään Facebook-kilpailu 
ja nimi selviää kesäkuun alussa. Kummikaritsa sisaruksineen on 
myös Farmarissa tavattavissa.

PAIMENKOIRANÄYTÖKSIÄ
Ammattitaitoiset koirakot työskentelevät päivittäin paimentaen lam-
paita ja juoksuankkoja. Tutustu koiran ja ihmisen saumattomaan yh-
teistyöhön, jolla sujuvoitetaan vastuullisesti kotieläintilojen päivittäis-
tä työtä. 

VILLASIKA MUKANA NÄYTTELYSSÄ!

Kuva: Mikko Lento.

SUOMALAISEN LAMPAAN 
VILLA ON MATKALLA 

MAAILMAN HUIPULLE. 
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Kuvateksti

FARMARIN KONEKENTÄT esittelevät koneita ammattilaisille 
ja myös pienempään tarpeeseen kotitalouksille. Esillä olevat 
pienet ja isot koneet tarjoavat paljon katsottavaa. Koneken-
tiltä löytyvät kotieläinteknologiaan, maanmuokkaukseen ja 
-rakennukseen, viljan kuivaukseen ja investointeihin liittyvät
koneet ja laitteet. Työnäytökset kertovat miten koneet käy-
tännössä toimivat. Uutuuksia ja innovaatioita löytyy useilla
osastoilla.

Metsäosastolta löytyy ajankoh-
taista tietoa sekä puukauppati-
lanteesta että metsien käytöstä 
2030 -luvulla. Metsänomista-
jat saavat vastauksia hiilenkäyt-
töön liittyviin kysymyksiin ja 
omaan rooliin ilmastonmuutok-
sen hillitsijänä. Metsäpalveluja 
tarjoavat tahot ovat hyvin edus-
tettuina.

Näyttelyalueelta löytyy kaik-
kea sahoista pienmetsäkonei-
siin, pilkekoneista energiapuun 
korjuuseen ja kartoista kenkiin. 

Työnäytökset havainnollistavat 
koneiden ja laitteiden toimi-
vuutta.  

Energiantuotanto, lämmitys-
järjestelmät ja puurakentami-
nen ovat tämän päivän kuumia 
puheenaiheita. 

Erästely, luonnossa liikku-
minen ja jokamiehen oikeuk-
siin liittyvät kysymykset ovat li-
sääntyneet huimasti. Tutustu 
aiheisiin metsäalueen osastoilla. 
Metsälavalla ajankohtaista oh-
jelmaa päivittäin. 

Laaja ja monipuolinen
METSÄKENTTÄ

Farmarin  
konekentät esittelevät

Hallista löydät kädentaidon ja lähiruuan lisäksi paljon muita yrityksiä ja jär-
jestöjä. Saimaa-lavalla käydään mielenkiintoisia keskusteluja ja puheenvuo-
roja ajankohtaisista aiheista, joista keskustelua voi jatkaa asiantuntijoiden 
osastoilla. 

FARMARIN SISÄOSASTOT  
löytyvät Saimaa Stadiumista
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Olemme koonneet ProAgrian osastollemme Farmariin tär-
keimpiä ratkaisujamme maatila- ja maaseutuyritysten kan-
nattavuuden kehittämiseen. Tutustu myös Faban, Mtech:in ja 
maa- ja kotitalousnaisten osastoihin.

RATKAISUJA KANNATTAVUUTEEN
Tule tapaamaan ProAgrian osastolle talouden ja 
johtamisen asiantuntijoita. Pohdi asiantuntijoi-
demme kanssa, miten johtaa yritystä talouden 
näkökulmasta tai miten tuotantokustannukset 
voivat vaihdella. Poimi talteen parhaat vinkit, mi-
ten valmistautua jo kasvukauteen 2023. 

SÄÄSTÄ ENERGIAA
Energiatehokkuus ja uudet energiaratkaisut kiin-
nostavat. Nappaa osastolta parhaat vinkit ener-
giatehokkuuteen ja energiainvestoinnin suunnit-
teluun. 

HIILENSIDONTAA JA 
VILJELYVALINTOJA
Tutustu kasvinäytteisiin ja keskustele typensito-
jakasvien viljelystä. Suuntaa osastollemme, kun 
sinua kiinnostaa peltojen vesitalous, maan kas-
vukunto tai hiilensidonta. 

KESTÄVÄÄ JA VASTUULLISTA 
KOTIELÄINTUOTANTOA
Ratkaisuja maidontuotannon ilmastotehokkuu-
teen, ruokinnan optimointiin ja automaattilyp-
sytilojen kehittämiseen löydät osastoltamme. 
Lampurina kannattaa pyörähtää myös kotieläin-
kentällä lammasasioiden parissa. 

POHDITKO MAASEUTUKIINTEIS-
TÖN OSTAMISTA TAI MYYMISTÄ? 
Osastollamme tapaat maaseutukiinteistöjen väli-
tyksen ammattilaisia. Tutustu myös uuteen maa-
seutukiinteistöjen kauppapaikkaan  
www.maaseutukiinteistot.fi. 
Olemme sisähallissa yhteisosastolla S110 yhdes-
sä Faban, Mtechin, Bisnes+:n ja Biocoden kans-
sa. Löydät viereltämme myös Maa- ja kotitalous-
naiset. 

FARMARISSA MAISTUU  
KOTIMAINEN JA LÄHELLÄ 
TUOTETTU
Näyttelyvieraiden ja näytteilleasetta-
jien ravintolapalveluista huolehtivat 
Osuuskauppa Suur-Savo ja XAMK-
ravintolat yhdessä yhteistyökump-
paniensa kanssa. Näyttelyalueilla on 
tarjolla useissa sisä- ja ulkopisteissä 
lämmintä lounasruokaa, huikopalaa 
ja kahvilatuotteita sekä monenlaista 
muuta pientä syötävää ja juotavaa.

Farmari-maatalousnäyttelyssä 
ravintoloissa suositaan kotimaisia, 
paikallisia raaka-aineita ja luomu-
tuotteita. Tarjonnassa näkyvät myös 
eteläsavolaiset ruokaperinteet kuten 
muikut, lörtsyt, lepuskat ja kauratuot-
teet. Tärkeitä valintakriteereitä tuote-
valikoimassa ovat olleet kotimaisuus, 
paikallisuus ja vastuullisuus. 

Saimaa Stadiumin lähiruokatorilta 
sekä Farmari -torilta ulkona, voi ostaa 
mukaan kotiin viemisiksi monenlaista 
maistuvaa ja kotimaista syötävää. Ete-
läsavolaisia D.O. Saimaa elintarvikkei-
ta maistatetaan myös päivittäin.

MAA-JA  
KOTITALOUSNAISET
RAKENNA HYÖNTEISHOTELLI
Luonnon monimuotoisuus on meille elinehto. 
Olemme riippuvaisia mm. pölyttäjähyönteisis-
tä, jotka varmistavat sekä luonnonkasvien että 
viljeltyjen ravintokasviemme sadot. Maa- ja ko-
titalousnaisten ulko-osastolla voit osallistua 
suuren hyönteishotellin rakentamiseen ja löy-
dät monenlaista tietoa luonnon monimuotoi-
suudesta ja sen vaalimisesta.

PYÖRITELLÄÄN PIIRAKOITA
Karjalanpiirakka on koko Suomen yhteinen 
kansallisaarre! Tule pyöräyttämään piirakka tai 
pari näppärien maa- ja kotitalousnaisten kans-
sa leivontatyöpajassamme ulko-osastolla. Saat 
opit ja ohjeet onnistuneiden piirakoiden te-
koon myös kotona. 

HUS, HÄVIKKI!
Tule kuulemaan kuinka paljon heitämme käyt-
tökelpoista ruokaa pois vuodessa ja kuinka hä-
vikkiä voi vähentää omassa kotitaloudessa. Älä 
ruoki hukkaa -hanke on mukana Mikkelissä.

VÄRITYSNURKKAUS LAPSILLE
Maa- ja kotitalousnaiset ovat mukana kehittä-
mässä lasten ymmärrystä ruoantuotannosta ja 
kestävistä ruokavalinnoista. Ota lapsi mukaan 
MKN-osastolle, meillä on hauskaa värityspuu-
haa perheen pienimmille.

KOTI JA MAASEUTU -LEHDEN 
TOIMITUS PAIKALLA
Haluatko kuulla, kuinka etsimme maaseudun 
juttuaiheita lehteemme? Haluatko kertoa meil-
le juttuvinkkejä? Tule tervehtimään Koti ja maa-
seutu -lehden toimitusta ja tilaa samalla leh-
ti omaksi tai lahjaksi edullisella messuhinnalla. 
Tiedossa myös arpajaisia uusien tilaajien kes-
ken.

Luotettavaa  Luotettavaa  
kumppanuutta,  kumppanuutta,  
edelläkävijyyttä ja ratkaisujaedelläkävijyyttä ja ratkaisuja

Luotettavaa  
kumppanuutta,  
edelläkävijyyttä ja ratkaisuja
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Juvalainen Rapion mylly on esi-
merkki uudistuvasta maataloudes-
ta. Vuonna 1812 perustettu yritys on 
Suomen vanhin vesivoimainen vilja-
mylly, jossa on jauhettu viljelijöiden 
omia viljoja satoja vuosia.

Nykyinen isäntäpari Lasse ja Pia 
Härkönen siirtyivät 25 vuotta sitten 
rohkeasti lähiruuan tuottamiseen 
suoraan kuluttajille ja ottivat käyt-
töön pienpakkaukset.

Rapion myllyssä jauhetaan ete-
läsavolaista kauraa, ruista, ohraa ja 
vehnää ensiluokkaisiksi jauhoiksi, 
jotka ovat aitoa lähiruokaa. Tuottei-
ta on 22 ja jälleenmyyjiä yli 100 ym-
päri maata.

- Mylly on palvellut vuosisatoja
viljelijöitä. Sukupolvilta toisille kes-
täneiden suhteiden kautta saamme 
nyt ostettua lähituottajilta laadu-
kasta viljaa, josta on voinut kehittää 
kilpailukykyisiä tuotteita kuluttaja-
markkinoille, neljännen polven myl-
läri Lasse Härkönen kiittää.

Rapion myllyn periaatteisiin 
kuuluu, että jauhoja käsitellään 
mahdollisimman vähän, jotta viljan 
aito maku säilyy. Jokainen tuote on 
aina tuore, sillä tuotteita valmiste-
taan vain tilausten mukaan.

- Usein aamulla jauhetut tuot-
teet lähtevät eteenpäin samana ilta-
päivänä, mylläri kertoo.

Perheyritys luottaa ekologiseen 
ajatteluun, joka tarkoittaa kaikes-
sa lähialueen suosimista. Viljat tu-
levat läheltä, kuljetukset ovat järke-
viä, pakkausmateriaalit suomalaisia, 
kuljetuslaatikot kierrätettyjä, ja säh-
köä myllyyn tuottaa vieressä kohise-
va koski.

Myös kalojen, kuten kaikkien 
eläinten, hyvinvointi on huomioitu.

- Tuotteiden puhtaus, ekologi-
suus ja luonnon kunnioittaminen 
ovat meille toiminnan tärkeimmät 
arvot, mistä ei tingitä, sanoo tuleva 
yrittäjä ja viidennen polven mylläri 
Lauri Härkönen.

Upeassa koskimiljöössä on idyl-
linen myllykahvila, jossa on tarjolla 
käsintehtyjä, täysin kotimaisia lei-
vonnaisia. Lisäksi on pientuottajien 
herkkuja tarjoava lähiruokapuoti, 
rauhoittumista tarjoava rantapolku 
ja koirillekin oma alueensa.

- Mikään täällä ei saa olla liian
tehtyä. Meillä tarjotaan kotoisuutta 
luonnon ehdoilla, Pia Härkönen ko-
rostaa. 

KOHDE 2

KOHDE 1

Laumanvartijakoira Neccu 
pitää huolta hanhien tur-

vallisuudesta, kertovat Hau-
halan hanhifarmin yrittäjät 

Antti ja Virpi Rantalainen. 
Kuvaaja Tanja Rihu.

Lasse, Lauri ja Pia Härkö-
nen tuottavat eteläsavo-
laisesta viljasta ensiluok-

kaisia jauhoja Juvalla. 
Kuvaaja Tanja Rihu.

RAPION MYLLY. JUVA. RAPIONTIE 148, 51930 PAATELA. 
www.rapiontuote.fi

HAUHALAN HANHIFARMI. 
MIKKELIN ANTTOLA. 
MAAHJÄRVENTIE 300, 
52150 HAUHALA.
www.hanhifarmi.fi

Jos lautasellasi on suomalaista han-
hen lihaa, se on todennäköisesti ko-
toisin Mikkelin Anttolasta. Keväällä 
25 vuotta toiminut Hauhalan Han-
hifarmi on Suomen ainoa päätoimi-
nen hanhen lihan tuottaja.

- Kaikki ravintolat ja kaupat, jois-
sa suomalaista hanhen lihaa tar-
jotaan, käyttävät tuotteitamme, 
hanhifarmin yrittäjät Virpi ja Antti 
Rantalainen vahvistavat.

Ainutlaatuisuudessa on ollut 
kääntöpuolensa. Rantalaiset ovat 
opetelleet itse kaiken hanhifarmin 
toiminnasta sopivista rehuresep-
teistä höyhenten käsittelyyn saakka. 

Tuotantoa on ohjannut alus-
ta saakka eettisyys. Tilalle on raken-
nettu valtavasti sisätiloja ja laitumia 
hanhille, hankittu oma rehusekoit-
tamo, jolla omien ja lähialueen pel-
tojen viljoista tehdään hanhille juuri 
oikeanlaisia rehuja sekä tehty jo 23 
vuotta sitten oma teurastamo.

- Meille on tärkeää, että hanhet

elävät koko elämänsä täällä lajityy-
pillisesti eikä niitä kuljeteta lopussa-
kaan, Antti Rantalainen sanoo.

Koko tuotantoketju on omissa 
käsissä emojen ruokinnasta lihanja-
lostukseen. Vaikka hanhia on vuo-
dessa 5000–6000, jokainen saa kun-
nioittavaa kohtelua.

- Hanhet ovat tuotantoeläimiä,
mutta muusta laumasta poikkea-
vaan käytökseen kiinnitetään huo-
miota ja annetaan tarvittava huo-
lenpito, Virpi Rantalainen kertoo.

Jokainen tuote, kuten kuului-
sa hanhenmaksa, leikataan ja pa-
kataan käsityönä. Erityisesti huip-
puravintoloissa ollaan tarkkoja 
raaka-aineiden laadusta.

- Tasainen laatu ja toimitusvar-
muus ovat asioita, joiden pitää olla 
kunnossa. Niistä ei voi tinkiä, joten 
toiminnan täytyy olla alusta lop-
puun hiottu huippuunsa, Rantalai-
set korostavat. 

Suomen ainoaa 
hanhenmaksaa

Farmari vierailukohteet

Farmari-näyttelyssä on kymmenen vierailukohdetta, jotka tarjoavat monipuolisen kattauksen maakun-
nan maataloudesta. Vierailukohteissa näkyy Etelä-Savon maataloudelle tyypillisiä piirteitä, kuten eri-
koistumista, ympäristön ainutlaatuisuutta, kehitysmyönteisyyttä, perinteiden arvostamista sekä uskoa 
paikallisuuteen, lähiruokaan ja ekologisuuteen.

Kaikki tulee  Kaikki tulee  
läheltä  läheltä  
sähköstä viljaan

Kaikki tulee  
läheltä  
sähköstä viljaan



8 2022

Farmari vierailukohteet farmari.net
6. EUROFINS VILJAVUUSPALVELU. 
MIKKELI. GRAANINTIE 7, 50190 MIKKELI.
www.eurofins.fi/agro/ 

Viljavuuspalvelun Mikkelin toimipiste on Suo-
men suurin maatalousnäytteiden laboratorio, 
jossa analysoidaan vuosittain noin 150 000 
näytettä. Ammattilaiset tutkivat esimerkiksi 
pellosta, maaperästä, lannasta, kasveista ja re-
husta otettuja näytteitä, joiden avulla kehite-
tään maatalouden toimintaa. Viljavuuspalvelun 
vierailulla näkee käytännössä, mitä näytteille 
laboratoriossa tehdään. 

7. PIRTIN KEHRÄÄMÖ OY. MIKKELI.
KEHRÄÄMÖNTIE 2, 51520 HIIROLA.
www.pirtinkehraamo.fi

Suomen suurin lampaanvillan jatkojalos-
taja toimii Mikkelin Hiirolassa. Vuodessa 
noin 30 000 kiloa suomalaisten lampai-
den villaa muuttuu hiilineutraalisti lan-
goiksi. Osa palaa lampureille tilamyyntiin 
ja osa on myynnissä Hiirolassa Villanka-
tuotteina. Tehtaanmyymälän lisäksi Pir-
tin Kehräämöllä on mahdollisuus tutustua 
perinteisiin, mekaanisiin koneisiin, joilla 
kehruutyötä yhä edelleen tehdään. 

8. WANHA MANNILA OY.
PUNKAHARJU.
SUOLAHDENTIE 8, 58450
PUNKAHARJU.
www.wanhamannila.fi

Wanha Mannila tarjoaa maatila-
matkailua perinteisessä maalaismil-
jöössä, jossa voi majoittua aitoissa, 
huoneissa tai leirintäalueella, naut-
tia kotieläinpihan elämyksistä, van-
han riihen valokuvanäyttelystä ja 
kesäkahvilan herkuista. Maatilan 
ympäristöä on kunnostettu vanhaa 
kunnioittaen ja eläimet elävät luon-
nonniityillä. Wanha Mannila tarjoaa 
viihtyisää maalaistunnelmaa sekä 
majoittujille että päivävieraille.

9. MIKKELIPUISTO. MIKKELI.
PURSIALANKATU 5, 50100
MIKKELI.
www.mikkelipuisto.fi/

Mikkelipuiston luonnonläheinen 
alue sisältää yli 30 mallipuutarhaa, 
kaksi leikkipaikkaa, kolme nuotio-
paikkaa sekä paljon vapaassa käy-
tössä olevaa puistoaluetta. Mikke-
lipuistossa on ravintola Greeneri, 
puutarhamyymälä Viherpiha sekä 
vuokrattavana pihapelejä, sup-lau-
toja ja kanootteja. Lisäksi alueel-
la on kaksi HKL:n vanhaa raitiovau-
nua. Mikkelipuiston alue on avoinna 
24/7, maksuton ja kaikkien vapaas-
sa käytössä.

3. PUULAN PUHVELI. VUOJALAHTI. 
ETELÄNIEMENTIE 44, 51440 VUOJALAHTI 
www.facebook.com/Puulan-Puh-
veli-582426748874157

Suomen ensimmäiset ja ainoat vesipuhvelit elävät 
ekologista ja lajityypillistä elämää Kangasniemellä. 
Vesipuhvelit laiduntavat kosteikolla ja syövät vesikas-
villisuutta. Tilan vesipuhvelit ovat Suomen lain mu-
kaan vain lihantuottajia, mutta Euroopassa lajia käy-
tetään maidontuotantoon. Tilavierailulla voi tutustua 
vesipuhveleihin ja onnekkaimmat pääsevät rapsutta-
maan lempeitä eläimiä.

4. VIERULAN TILA. MÄNTYHARJU. 
SALMENTIE 517, 52970 PANKALAHTI.
www.vierulantila.fi 

Mäntyharjulainen Vierulan marja- ja vihan-
nestila tuottaa puhdasta lähiruokaa vain 8 ki-
lometrin päässä Viitostieltä. Tilalla toimii itse-
palvelukioski, joka palvelee 24/7. Tarjolla on 
tuoreita mansikoita, uusia perunoita ja mui-
ta kesävihanneksia. Kioski on lähiruokamyy-
mälä, jossa on tuoretuotteiden lisäksi Vieru-
lan hilloja ja pakastekuivattuja marjoja sekä 
lähituottajien herkkuja. 

5. BIOHAUKI OY. MIKKELIN
HAUKIVUORI. URSUKSENTIE 14,
51600 HAUKIVUORI.
www.biohauki.fi

Etelä-Savon Energian omistama Biohau-
ki Oy on jalostanut Haukivuorella vuo-
desta 2020 lähitilojen lehmän lannas-
ta ja muista maatalouden sivuvirroista 
autoille polttoainetta. Laitos tekee raa-
ka-aineesta ekologista ja taloudellista 
biometaania, joka menee kaikki liiken-
nekäyttöön. Laitoskierroksella kokee op-
paan johdolla, miten paikallisen kierto-
talouden uusiopolttoainetta tuotetaan.

Maatalouden sivuvirrat muuttuvat bio-
metaaniksi Haukivuorella. Kuvaaja Bio-
hauki Oy.

Suomen ainoat vesipuhvelit elävät Kangasniemellä ja 
viihtyvät kosteikolla. Kuvaaja Puulan puhveli.

Vierulan tilan tuo-
reita mansikoita 

saa ympäri vuoro-
kauden. Kuvaaja 

Vierulan tila.

Mannilan ko-
tieläinpiha toi-

mii perinteisessä 
maalaismiljöössä. 
Kuvaaja Yrjö Utti.

Mikkelipuisto on luon-
nonläheinen alue ai-

van keskustan  
kupeessa.  

Kuvaaja Esedu.

Viljavuuspalvelun Mikkelin toimipisteellä ana-
lysoidaan maatalousnäytteitä.  

Kuvassa Essi Simola.  
Kuvaaja Oskari Virtanen.

Pirtin Kehräämö on Suomen suurin 
lampaanvillan jatkojalostaja.  

Kuvaaja Pirtin Kehräämö.

10. KILPISALON MAITOTILA.
MIKKELIN RISTIINA.
Voit tutustua jo ennakkoon Etelä-
Savolaiseen maitotilaan Lypsikit
livenä tapahtumassa, maidontuo-
tantoa jo neljännessä polvessa.
Katso esittely sivu 3.

11. PELLOSNIEMEN KARTANO, PELLOSNIEMENKUJA 5,
50700 MIKKELI
Yrjö Ehrnrooth, yrjo.ehrnrooth@surffi.fi, p. 0400 824731
Tilalla käytössä innovatiivinen hakelämmityksellä toimiva kuivurirat-
kaisu, jossa myös lämmöntalteenottojärjestelmä. Nähtävissä koeruu-
tuja LUKE:n kanssa käynnissä olevasta syysviljojen lajikekokeesta. 
Porrassalmen kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla maisema-alueella 
sijaitsevalla tilalla harjoitetaan sertifioitua siementuotantoa.


