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VIIDEN VUOROKAUDEN SÄÄ

SÄÄ EILEN

Onnistunut peltopyyprojekti siivittää jatkoon
MIRJA KOIVISTO

Kauhajoen
metsästysseura ja
Malmgård Sjundeå
saivat kansainvälistä
tunnustusta.

Vuodenaikaan
nähden lämmintä

Alkoholismi on sairaus
josta voi toipua
täysin!

SUOMESSA VALLITSEE VUODENAIKAAN nähden lämmin läntinen ilmavirtaus. Enimmäkseen on poutaa ja monin paikoin myös
aurinkoista. Lähinnä Pohjois-Lapissa tulee yksittäisiä vesi- tai räntäkuuroja. Viikon puolenvälin tienoilla luoteesta virtaa tilapäisesti
vähän kylmempää ilmaa ja Lapissa voi tulla paikoin vähän lunta.
Loppuviikolla lännestä lähestyy matalapaine sateineen ja ilmavirtaus kääntyy etelän puolelle.
YLIN LÄMPÖTILA ON aluksi 5–13 ja Lapissa 2–5 asteen välillä. Torstaina ja perjantaina on viileämpää ja Lapissa lämpötila jää
päivälläkin vähän pakkasen puolelle. Yön alin lämpötila on enimmäkseen 0–8 asteen välillä, loppuviikolla etenkin pohjoisessa on
yöpakkasia.
JAKSON ENNUSTETTU SADEMÄÄRÄ on enimmäkseen 0–5
milliä, Lapissa voi tulla jokunen sentti lunta.
SEURAAVAN VIIDEN VUOROKAUDEN AIKANA sää muuttuu
epävakaiseksi. Etelässä sataa vettä, pohjoisessa voi sataa myös lunta
tai räntää.

Aidosti apunasi.
Kokemus tukenasi.
Soita ja kysy lisää:
www.fenix-klinikat.ﬁ
020 121 3300

Hoitomme perustuu
tutkittuun tietoon
alkoholismista.

Täsmäsääennuste

Kestotilaajana saat aina enemmän!

Viidentoistatuhannen asukkaan
Kauhajoella metsästysseurassa on tuhat jäsentä. Viljelijät
ja maanomistajat ovat innolla
mukana tekemässä riistan- ja
luonnonhoitotöitä.
Kauhajoen metsästysseura
teki historiaa ja sai Euroopassa
arvostetun Wildlife Estates
-tunnuksen ja mallitilan maineen. Seuran puheenjohtaja
Pauli Kiviluoma on tyytyväinen. Hän sanoo, että kymmenien vuosien työ on kannattanut
ja tunnustus siivittää jaksamaan
eteenpäin.
”Tunnusta ei ole aikaisemmin
annettu metsästysseuralle”,
metsähallituksen ylitarkastaja
Ahti Putaala sanoo. Hän on
WE-ohjelman kansainvälisen
ohjausryhmän jäsen.
Suomeen tuli toinenkin
WE-tunnus. Sen sai siuntiolainen Malmgården Sjundeå.
”Siellä tehdään aktiivisesti
riistasiemenkokeiluja sekä
kehitetään siemenseoksia erilaisiin oloihin. Tilan maa- ja
metsätaloudessa huomioidaan
kokonaisvaltaisesti riista ja
luonnon monimuotoisuus.
Malmgårdilla on myös suuri
luonnonarvoiltaan merkittävä
turvesuo tiluksillaan.”
Putaala korostaa, että Wildlife Estates -tunnuksen hakijan ei
tarvitse olla suuri tila. Pienin on
nyt viidenkymmenen hehtaarin
tila Espanjassa.
”Ratkaisevaa ei ole koko, vaan
teot”, Putaala kannustaa pieniäkin hakemaan.

Maaseudun Tulevaisuuden kestotilaajana saat:

Viljelijät innostuivat
”Metsästys on paljon enemmän
TÄYDELLISEN
SÄÄPALVELUN
>
kuin pelkkää saaliin tappamis> Lukuoikeuden Maaseudun Tulevaisuuden ja Kantri
ta”, Kiviluoma toteaa. ”Hyvät
-kuukausiliitteen näköislehteen ja arkistoon.
metsästyselämykset eivät edes
edellytä saalista.”
> Lukuoikeuden Maaseudun Tulevaisuuden
Putaala kehuu kauhajokelaistableteille optimoituun lehteen lukulauta.m1t.fi
ten yhteistyötä. Maanomistajat
ja viljelijät ovat panostaneet
Lue lisää eduista Maaseudun Tulevaisuuden nettisivuilta
kasvipeitteisiin peltoihin ja
www.maaseuduntulevaisuus.fi
jättäneet reunoja puimatta.
Peltokanalinnut ovat löytäneet
suojaa ja sapuskaa.
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Peltopyyt olivat jo kokonaan
häviämässä Kauhajoen maisemista, mutta kanta on nyt
elvytetty.
Jahtiporukat kanakoirineen
Seuraava
ovat olleet tervetulleita KauhaMetsänomistaja
joen peltoaukeille.
”Aina ne jotakin jättävät seuilmestyy 18.11.
dulle. Mieluusti poiketaan vaikkapa paikalliseen kuppilaan”,
Painos 300 000 kpl
Kiviluoma toteaa.
Hän pitää erittäin tärkeänä
Palax Power
Soita ja varaa ilmoituksesi
avointa yhteistoimintaa ja tie70 ja 70S ovat
12.11. mennessä
donvälitystä.
markkinoiden
”Hullultakin näyttävä pikkup.
020
413
2321
nopeimmat
kuusi jätetään pystyyn, jos tietai lähetä sähköpostia
yläpuolisella
detään sen houkuttelevan kanakovametalliterällä
ilmoitus@
lintuja ja olevan niille tärkeä. ”
varustetut
WE-tunnuksen hakeminen
maaseuduntulevaisuus.fi
klapikoneet!
avasi monia silmiä näkemään lähelle. Kiviluoma kertoo itsekin
hämmästyneensä kootessaan
tunnushakemukseen taustatietoja erilaisista direktiivilajeista.
”Näin lintuja, joita en aiemmin tiennyt täällä olevankaan.”

Palaxin marraskuun

NETTOHINNAT!

PALAX POWER 70 JA 70 S
• Erittäin nopea ja tehokas klapikone
• Power 70 S -malli on tehokas ratkaisu
klapiurakointiin
• Varustettu 700 mm:n kovametalliterällä
• Kääntyvä 4,3 m kuljetin, taitolla
Hinta alk. Power 70 TR 3,5 tn APV
PX170121211

6 570,PALAX KS35

• Erinomainen maatilan peruskone
• 15” ketjusaha hydraulimoottorilla
• Puun suurin halkaisija 35 cm
• Kääntyvä 4,3 m kuljetin, taitolla
Hinta alk. KS 35 Ergo TR 3,5 tn APV
PX132121110

6 410,-

PALAX COMBI TR 3,5 TN APV
• Erittäin monipuolinen, nopea ja
edullinen perusklapikone
• Kaikille puille suunniteltu, tehokas
ja toimintavarma
• Soveltuu hyvin jopa 25 cm paksujen
puiden katkomiseen
• Voi sahata myös pienrankoja vaikka nipussa
• 700 mm kovametalliterä on tunteeton
puun epäpuhtauksille
• Vakiona 4,3 m pitkä taittuva ja kääntyvä
kahdella ketjulla varustettu poistokuljetin
Hinta alk. Combi MII TR 3,5 t APV
PX11922301

4 630,-

Palax-työkoneet Agrimarketeista kautta maan.
Lisätietoja: agrimarket.fi

Tähtäin tulevaisuuteen
”Haluamme profiloitua perinteisenä maatalousyrityksenä,
jossa töitä tehdään luontoa
arvostaen, peltojen ja tuotantoeläinten ehdoilla ja maaperää
kunnioittaen. Tärkeää ei ole
tehosato, vaan tuotannon turvaaminen myös tulevaisuudessa
monimuotoisessa ympäristössä”, WE-tunnuksen saaneen
Malmgård Sjundeån isäntä Sebastian Sohlberg tiivistää.

Kauhajoen Metsästysseuran alueella ovat Kauhanevan ja Lauhavuoren suojelualueet.
Kokonkylän kyläyhdistyksen tekemässä lintutornissa Pauli Kiviluoma (oik.) ja Jouko Talvitie.

Viljan ja juurikkaan lisäksi
tilalla kasvatetaan erikoiskasveja, hoidetaan metsää ja
koneurakointia ja keskitytään
riistasiemeniin. Sohlberg on
ottanut jatkaakseen turkulaisen
Riistasiemen Oy:n toiminnan.
Päärakennuksen terassilta
voi seurata monen hehtaarin
riistapeltoa ja sen liikehdintää.
”Metsästän ja teen töitä sen
eteen, että luonto säilyisi monimuotoisena ja eläimillä olisi
hyvät elinmahdollisuudet. ”
”WE-tunnus vahvistaa verkostoja ja tarjoaa myös kansainvälisiä tiedonsaannin kanavia,
joita voimme hyödyntää tilan
kehitystyössä. Tunnuksella on
tietty imagohyöty”, Sohlberg
pohtii.
HIA SJÖBLOM

HIA SJÖBLOM

Sebastian Sohlberg haluaa varmistaa, että luonnon
monimuotoisuus säilyy Malmgård Sjundeån maisemissa.
Riistapellot tuovat silmäniloa, mutta tarjoavat samalla
suojaa ja ruokaa peltojen eläimille.

Wildlife Estates -tunnus
tuo saajalleen pr-hyötyä
Wildlife Estates -tunnus kertoo
siitä, että mallitila on mukana
luonnon- ja elinympäristöjen
hoitotyössä aktiivisella otteella.
Tunnuksen myöntää Euroopan maanomistajien järjestö
ELO.
Ohjelma, jossa tuodaan esille
kestävän metsästyksen ja riistanhoidon arvo osana luonnon
monimuotoisuuden turvaamista, on osittain EU:n rahoittama.
Tunnuksen voi saada viideksi
vuodeksi kerrallaan. Sen saaminen ei suoraan tuo lisää euroja
tilan kassaan. Sen arvo onkin
markkinoinnissa ja pr:ssä.
Ohjelman tavoitteena on
osoittaa, että maanomistajat,
tilanhoitajat ja metsästäjät ovat
tärkeä osa luonnonhoitotyötä,
joka edistää ja turvaa riistalajien
lisäksi monien muiden eliölaji-

en sekä EU:n määrittelemien
direktiivilajien tulevaisuutta.
Maailmanlaajuisena tavoitteena on pysäyttää monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2020 mennessä.
”Jotta se saavutettaisiin,
tarvitaan käytännön arkityötä
metsissä, pelloilla ja luonnossa
ylipäätään”, Metsähallituksen
ylitarkastaja Ahti Putaala sanoo. Hän kuuluu Wildlife Estates -ohjelman kansainväliseen
ohjausryhmään.
”Ennen statuksen saamista
on sitä anoneen tilan käytävä
läpi tiukka arviointi”, Putaala
korostaa.
Arviointiin sisältyvät muun
muassa alueen metsästyksen
kestävyyden, riistanhoidon,
luonnonsuojelutoimien, eliöstön, luontoarvojen ja perinne-

maisemien arviointi.
Wildlife Estates -ohjelmassa
rakennetaan Euroopan-laajuinen riistan ja luonnonhoidon
mallitilojen verkosto.
Ohjelmassa on mukana yli
130 aluetta tai tilaa Euroopan
kolmessatoista maassa. Ne kattavat yhteensä yli miljoonan
hehtaarin maa-alaa.
Suomessa on aiemmin jaettu
kuusi WE-tunnusta.
Sen ovat saaneet Porkkalan
kartano Hämeenlinnan Lammilla, Suomen riistakeskuksen Laitialan toimintakeskus
Hollolassa, Metsähallituksen
Pyhäjoella sijaitseva Palosaaren mallitila, Kulloon kylässä
sijaitseva Kullo Gård, Kiialan
kartano Porvoossa ja Wanantaka Janakkalassa.
HIA SJÖBLOM

S-ryhmä tarkastaa kaikki teurastamot
S-ryhmä aikoo tarkastuttaa
kaikki teurastamot, joista
ketjulle tulee lihaa. Eläinten
hyvinvointiin keskittyvät
tarkastukset ulotetaan myös
ulkomaille.
S-ryhmän myymästä lihasta
viisi prosenttia tulee ulkomailta. Isoimpia tuontimaita ovat
Tanska, Brasilia ja Uusi-Seelanti.

S-ryhmän valikoimajohtajan
Ilkka Alarodun mukaan tarkastukset tehdään mahdollisimman pian.
Tarkastuskierros alkoi viime
perjantaina Paimion teurastamolta, josta eläinaktivistit
julkaisivat kohua herättäneitä
videoita.
Alarodun mukaan kaikki
näytti olevan teurastamolla

kunnossa. HK Scan aikoo kuitenkin parantaa eläinten kulkureittejä ja tainnutuskäytäntöjä.
Lisäksi työntekijöitä koulutetaan. Teurastamoille suunnitellaan videoseurantaa.
S-ryhmä haluaisi, että yritykset saisivat tiedon ruokaketjuun
kohdistuvista eläinsuojeluilmoituksista.

KATJA LAMMINEN

Eläinten
hyvinvointiin
keskittyvät
tarkastukset
ulotetaan
myös ulkomaille.

