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P  ä  ä  K  i  r  j  o  i  t  u  s

Peruna on pysynyt tiiviisti otsikoissa syk
syn aikana. Lähiruokaviestiä kiritti keskus
telu Puolan tuontiperunoista. Lopputule
mahan oli, että koko juttu oli uutisankka, 
mutta kyllähän lähiruoka sai keskustelussa 
ansaitsemaansa arvonnousua. Kannan Ot
tokin käsittelee tätä aihetta sivulla 23.

Naistenlehdet ovat napanneet perunan 
suosikikseen. Suorastaan perunahypeä si
sältää juttu syyskuussa lanseeratussa uu
tuuslehdessä Evitassa. Jo kansilehden ”hyl
käsit perunan turhaan” kertoo olennaisen. 
Toinen upea perunajuttu oli kesällä Sport
lehdessä. Lehden haastattelema ravitse
musterapeutti argumentoi monipuolisesti 
perunan puolesta. Otetaanpa esimerkik
si perunan reipas Cvitamiinipitoisuus: ”C 
on kauneusvitamiini, joka suojaa elimis
töä hapettumiselta ja pitää ihon kimmoi
sana. Stressin kourissa painiskelevalle C
vitamiini on erityisen tärkeä: se parantaa 
stressinsietoa ja vastustuskykyä.”

Koululaisten Kasvata omat perunasi kam
panja on syyskuun puoliväliin mennessä 
ollut esillä noin 50 tiedotusvälineessä. 
Lehtien, radio ja televisioasemien positii
visen viestin luulisi vaikuttavan pian kulu
tukseenkin. Sata kiloa perunaa vuodessa 

”Sata kiloa 
perunaa vuodessa 
henkilöä kohti on 

realistinen tavoite.”
henkilöä kohti on realistinen tavoite. Meitä 
kaikkia tarvitaan tässä yhteistyössä. Van
hat rakenteet eivät saa tekemistä häiritä. 
Kampanjasta lisää sivulla 9.

Perunahypeä ilmassa

Perunan ystävien lehti ja 
Kantaperunaryhmän asiakaslehti 2/2009

Yhteystiedot:
Leppiojantie 11, 91800 Tyrnävä
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Toimitus:
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Perunaa on tulossa kiitettävästi eri puo
lilla Suomea. Vientikanavia haetaan aktii
visesti. Olemme laskeskelleet kollegoiden 
kanssa, että jopa 50 miljoonaa kiloa lisää 
hupenee kyllä Suomeenkin, kun jokainen 
syö kymmenen kiloa enemmän vuodessa. 
Sehän tarkoittaa sunnilleen yhtä pientä li
säperunaa päivässä jokaista suomalais
ta kohti. Eihän tuon pitäisi olla iso juttu. 
Aloitetaan heti.

Perunahypetys näkyy myös lajikerintamal
la. Viime kesänä Suomessa oli Tiken mu
kaan viljelyssä yli 60 perunalajiketta. Uu
det ja vanhat toimijat tarjoavat innolla uu
tuuksia. Tällä hetkellä kymmenen suurin
ta lajiketta kattaa suunnilleen kolme nel
jäsosaa noin 26 000 hehtaarin pintaalas
ta. Nuo kymmenen suosituinta ovat olleet 
markkinoilla jo pitkään. Uutuuksia kan
nattaa kuitenkin kokeilla. Aina joku yltää 
kymppisakkiinkin. Olen saanut ylistävää 
palautetta muun muassa Challengerista 
ja Operasta. Uutuuslehti Evitan toimittaja 
oli ihastunut Annabelleen.

Maukasta syksyn jatkoa!

Jussi Karjula
jussi.karjula@kantaperuna.com

Perunan satonäkymät 
kahtiajakautuneet

Alaspäin valuneet ruokaperunan hinnat 
ovat olleet perunaväen puheenaihe nume-
ro yksi tänä syksynä. Kuuma Peruna –leh-
ti kysyi eri alueiden perunatoimijoilta hei-
dän tunnelmiaan ja näkemystään perunasa-
toon. Koko markkinaa ajatellen selkeä sa-
noma on, että hintatason ja perunan todel-
lisen määrän suhde ei ole oikea.

1. Pohjanmaa
Suupohjan alue on perinteisesti ollut mää
räävässä asemassa perunan kokonaissatoa 
ja hintatasoa ajatellen. Suupohjan Peruna
laakson Timo Hautaviidan mukaan tänä 
vuonna satotasot ovat suurin piirtein vii
mevuotisella tasolla. Toisin sanoen sadosta 
tulee hyvä, muttei mitenkään erityisen suu
ri. Edellisenä vuonna peruna oli Hautavii
den mukaan tasakokoisempaa ja ulkoises
ti tasalaatuisempaa. Alkukesän hallat ovat 
verottaneet jonkin verran kiloja alueella. 
Ulkoisia vikoja, kuten rupisuutta, seittiä ja 
kasvuhalkeamia on myös havaittu. 

Timo Hautaviidalla on myös käsitys koko 
maan tilanteesta MTK:n perunavaliokunnan 
kautta. Kaikkialta kuuluu viestiä hyvästä sa
dosta ja mistään ei kuulu signaaleja epäon
nistumisesta. Tämä on omiaan ruokkimaan 
ajatusta ylituotannosta.

Merkittävimpänä tekijänä tämän hetken 
suureen tarjontaan Hautaviita näkee viime 
keväänä myymättä jääneiden perunoiden 
suuren määrän. Tämä on vaikuttanut hänen 
mukaansa kahta kautta. Ensinnäkin ylimää
räistä perunaa istutettiin maahan, mikä lisä
si tuotantoalaa. Toisaalta vanhaa perunaa 
oli jäljellä vielä elokuussakin, jolloin uutta 
olisi pitänyt jo pystyä myymään täyttä hä
kää. Hautaviidan mukaan tulevaa kevättä 
ja vuoden 2010 syksyä ajatellen onkin tär
keää, että vienti saadaan vetämään mah
dollisimman nopeasti. Hän lisää, että jokai
sen viljelijän tulisi huolehtia, että tilan vien
tivalmius on kunnossa. Pahimmillaan hyvä 
vientimahdollisuus voi mennä ohi suun, jos 
paperit eivät ole kohdallaan.

2. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa
PohjoisPohjanmaa näyttäisi olevan tänä 
kesänä sadon puolesta Suomen kärkeä. Ti
lanne onkin täysin päinvastainen verrattu
na viime vuoteen, jolloin sadot jäivät suu
rimalla osalla reilusti normaalia alhaisem

miksi. Perunakauppa Luonnostan Antti Kar-
julan mukaan Tyrnävällä ja lähialueilla sa
totasot vaihtelevat paljon, mutta trendinä 
on selkeä parannus viime vuoteen. ”Monet 
saavat parhaan sadon miesmuistiin”, Kar
jula toteaa. Himangalla ja Kalajoella tilan
ne on suurin piirtein sama. Kokonaisuute
na hän ei kuitenkaan näe Suomen satoa 
juuri paljon normaalia suurempana. ”Hyvi
en satojen lisäksi Suomessa on ollut myös 
hankaluuksia esimerkiksi hallan muodos
sa”, hän lisää.
Kokonaisuutena Karjula näkee laadun ole
van hyvän, mutta esimerkiski rupisia eriä 
on suhteellisen paljon liikkeellä. Alkukesän 
kuivuus näkyy tässä asiassa selvästi. Toi
nen nettosatoon vaikuttava tekijä on ison 
perunan suuri määrä. Hyvästä hehtaarisa
dosta ei välttämättä saakaan asiakkaiden 
tarvitsemia kokoluokkia.

Merkittävänä tekijänä alhaisiin hintoihin 
on Karjulan mukaan lisääntynyt ruokaperu
nan tuotantoala. Syitä lisäykseen on monia, 
mutta ainakin tärkkelysperunan viljelijöiden 
siirtyminen viljelemään ruokaperunaa ja 
suurten tilojen alojen lisääminen ovat vai
kuttaneet kokonaisuuteen. Toinen hinta
painetta aiheuttanut tekijä oli vanhan pe
runan riittäminen pitkälle elokuuhun. Tämä 
piti perunan määrän markkinassa korkeana 
ja monilla kesäperunan sesonki siirtyi myö
hemmäksi. Ja samalla peruna tietysti ehti 
kasvaa isommaksi.

3. Satakunta
Säkylän alueella teollisuuden sopimusvil
jely on onnistunut kokonaisuutta ajatellen 

erinomaisesti. Apetitin Matti Pertun mu
kaan sopimukset tulevat täyttymään ja li
sääkin on tarjolla. Joillakin viljelijöillä tosin 
heinäkuun pakkasyö on aiheuttanut mer
kittäviä vahinkoja. Lisäksi kuivuus verotti 
satoa paikoin. 
”Apetitin tuotannon kannalta on erityisen 
positiivista se, että tehtaalle otetun peru
nan laatu on ollut erinomaista”, sanoo Mat
ti Perttu. 
”Saantoprosentit nousevat selkeästi viime 
vuotista paremmiksi ja tehtaan tarvitsemaa 
isoa perunaa on riittävästi”, hän jatkaa.

4. Kymenlaakso
Perunaa nousee Kymenlaaksossakin hy
vää tahtia. 
”Nostot ovat jo pitkällä ja laadusta näyt
tää tulevan hyvä” kertoo Kouvolan Ahvios
sa perunaa viljelevä Lasse Hakala. 

Hänen mukaansa kasvustot tuleentuivat 
paikoin liiankin nopeasti, mikä rajoitti sa
don määrä hieman. Yhtänä syynä aikaiseen 
tuleentumiseen Hakala pitää kuumaa ke
sää. Perunan tuotannon kannattavuuden 
takaamiseksi tulevaisuudessa Hakala pe
räänkuluttaa koko perunaketjulta uusia toi
mintamalleja siemenperunasta, ruokaperu
natuotantoon ja kauppaan asti. Hakalan ti
lalla seurataan luonnollisesti hintatason ke
hitystä tarkasti. Päätuotantoalueilla pakat
tavan perunan hintataso määrittelee hei
dänkin hintojaan. Myös paikallisiin kaup
poihin toimittavien viljelijöiden saama hin
tataso on hänen mukaan edellisvuotta mer
kittävästi heikompi.

5. Itä-Suomi
”ItäSuomessa satotasot ovat olleet nor
maalit tai hieman sitä paremmat”, sanoo 
Kirsi Jaakkola Liperin juurespakkaamosta. 

Ylituotannosta ei ItäSuomen kohdalla voi 
missään nimessä puhua. Jaakkolan mukaan 
hintatason lasku on ollut kovaa myös hei
dän markkinaalueellaan. Käytännössä 
tämä tarkoittaa, että kustannusten katta
minen on kovan työn takana. Laadun puo
lesta ItäSuomessa on pärjätty Jaakkolan 
mukaan hyvin. Esimerkiksi rupea ei ole ha
vaittu ongelmaksi asti. Jaakkolan mukaan 
peruna ehti tuleentua hyvin ja kuoresta on 
tullut kestävä.   
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Kantaperunan nostotöiden ollessa käyn-
nissä näkymät ovat positiiviset. Kesä on 
ollut kasvun kannalta erinomainen ja sie-
menperunoiden laatu- ja satotasot näyttä-
vät lupaavilta. Myös perinteisten suosikki-
lajikkeiden, Van Gogh mukaan lukien, saa-
tavuus vaikuttaa hyvältä.

 ”Van Gogh tekee nyt vahvan paluun uudis
tetulla siemenkannalla. Samoin muidenkin 
kestosuosikkien Nicolan, Asterixin, Victori
an, Veloxin ja Rikean siementilanne näyt
tää mukavalta. Poikkeuksena viime kesään 
on se, että nyt isompaa siemenkokoa on 
enemmän tarjolla. Etenkin vaativissa kas
vuolosuhteissa iso siemen on osoittanut 
viljelyvarmuutensa”, vientijohtaja ja myyn
titiimin vetäjä Aki Aunola kertoo. 

Kantaperunan myyntitiimi on valmistautu
nut alkavaan myynti ja toimituskauteen ke
räämällä ja syventämällä lajikekohtaista tie
toa. Uudistettuun lajikeoppaaseen on tar
kennettu ja selkeytetty lajikekuvauksia ja 
niitä on täydennetty muun muassa uutuus
lajikkeiden osalta Suomessa saatujen käyt
tökokemusten perusteella. Lajikeopasta voi 
tilata Kantaperunasta tai lukea nettisivuilta 
www.kantaperuna.com.

Kantaperunan myyntitiimi lupaa iloista asiakaspalvelua. Kuvassa vasemmalta Anna-Sofia Simojoki, Aki Aunola ja Anne Parkkinen.

Liikettä ja 
tapahtumia tulossa 

Kantaperunan myyntitiimiin kuuluvat Akin 
lisäksi myyntipäällikkö Anne Parkkinen ja 
myyntiassistentti Anna-Sofia Simojoki. Li
säksi puutarhamyynnissä on mukana logis
tiikkakoordinaattori Nina Louet-Kylmänen. 
Myyntitiimi lupaa liikkua aktiivisesti maa
kunnissa syksyn ja talven aikana, sillä asia
kaspalaute on tärkein myyntitiimin ja yrityk
sen toimintaa ohjaava periaate. 

”Järjestämme lokakuun lopulla Kuuma Pe
runa päivän Suupohjassa ja lisäksi olem
me mukana lokamarraskuussa Koneet Foo
rumilla kiertueella keskeisillä perunaalu
eilla, kuten Kokkolassa KeskiPohjanmaal
la”, kertoo Anne Parkkinen. 

”Näiden lisäksi teemme tilakäyntejä ja jär
jestämme muutamia alueellisia iltatilaisuuk
sia loppuvuoden aikana. Toivotankin kaik
ki tervetulleiksi näihin tapahtumiin!” Anne 
jatkaa.

Siemenperunan 
laatu keskiössä

Perunalle tyypilliset kasvi ja varastotaudit 
tuovat oman haasteensa toimialalle. Kanta

perunassa siemenperunan laatuun panoste
taan voimakkaasti. Yritys on mukana useis
sa tutkimus ja kehityshankkeissa. Huomi
onarvoista on myös se, että huolellisen ja 
ammattimaisen viljelytyön lisäksi siemen
perunaerät testataan ennen asiakastoimi
tuksia. Viranomaistarkastusten ja testauk
sen lisäksi Kantaperuna tekee omia laadun
valvontatestauksia muun muassa MTT:n la
boratoriossa. Lokakuussa sopimusviljelijät 
ja henkilöstö kokoontuvat yhteisesti koela
jittelemaan ja analysoimaan kaikki myytä
vät erät. Kolmeneljä päivää laatutyötä yh
dessä on myös tärkeä oppimistapahtuma 
kaikille osallistujille.

Tuotteen laatu lähtee siemenviljelyn kanta
aineistosta. Jokainen kantasiemenerä tes
tataankin Kantaperunassa virus ja baktee
ritautien osalta sekä lisäksi eristä otetut 
näytteet ovat erityisvalvonnassa koeken
tällä, jossa niiden kasvua ja käyttäytymis
tä seurataan. Tämän testauksen perusteel
la vain parhaat kantasiemenerät hyväksy
tään jatkoviljelyyn. 

�

Uusi tehoaine perunaruton torjuntaan.
Suojaa nuoret, laajenevat lehdet ja estää siten ns. latvaruttoa.
Käyttö ruiskutusohjelman alussa.
Sateenkestävä heti ruiskutteen kuivuttua lehdelle.
3 vrk:n varoaika.

Revus – laajenevien 
lehtien suojaksi

Perunan nestepeittaukseen
•  Sisältää punaisen väriaineen.
•  Markkinoiden laajatehoisin peittausaine: 

tehoaa seitin lisäksi mm. siemenlevintäiseen 
harmaahilseeseen ja kuorirokkoon. 

•  Käyttömäärä: 200–250 ml/1000 kg perunaa. 
•  Hyväksytty myös uppopeittaukseen.

® Syngenta Group Company,

Revus, Maxim.

Lue aina käyttöohjeet 
ja noudata niitä.

Revus_A4_KP.indd   1 15.9.2009   14:33:51

Kantaperunan myyntitiimi lupaa: 

Suosikkilajikkeissa hyvä saatavuus 
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Uutuuslajike Annabelle kiinnosti 
erittäin maukkaana peruna-

lajikkeena Kasvuohjelmapäivillä.

Tervetuloa Kuuma Peruna -päivään 28.10.2009 klo 11–15, Seurantalo Majbohon Dagsmarkiin!
Päivän aikana saat yhteistyökumppaneiltamme uusinta tietoa kaikista perunan viljelyyn liittyvis
tä asioista. Esillä ovat myös uutuuslajikkeemme. Tarjolla on maukasta perunaruokaa ja kahvitar
joilu! Osallistu tapahtumapaikalla kisaan ja voita suursäkki siemenperunaa!

Kuuma Peruna päivä

Y H T E I S T Y ö S S Ä   M U K A N A :

POTLA

Kantaperuna on mukana myös Koneet Foorumilla -kiertueella seuraavilla paikkakunnilla:
Kouvola: 8.–9.10. Seinäjoki: 13.–14.10. Turku: 29.–30.10. ja Kokkola: 19.–20.11.2009

Farmari 2009, 
Muuraiskankaan Perunatila

Farmarimaatalousnäyttely 2009 järjestettiin 
Kokkolassa. Peruna oli esillä sekä näyttelyn 
pääpaikassa Kokkolassa sekä Himangalla, 
Muuraiskankaan perunatilalla (retkikohde). 
Muuraiskankaalla pakataan 4,5 miljoonaa 
kiloa ruokaperunaa vuodessa ja viljelyssä 
on kymmenkunta perunalajiketta.

Kasvuohjelmapäivät
Himangalla ja

Kristiinankaupungissa 

Kasvuohjelmapäivät 2009 järjestettiin laji
kekentillä Himangalla ja Kristiinankaupun
gissa 25.26.8.2009. Lajikekoekentällä oli 
koeviljelyssä 12 eri perunalajiketta, osa tut
tuja ja osa uusia. Vanhoista suosikeista mu
kana olivat Asterix ja Van Gogh. Uutuusla
jikkeita edustivat Saline, Opera, Challen
ger, Annabelle ja Smart. Muut koelajikkeet 
kulkivat vielä linjanumeroilla ilman virallis
ta lajikenimeä.

Himangalla, Juha Kuusiston pellolla, sää oli 
Kasvuohjelmapäivänä erityisen lämmin ja 
aurinkoinen. Viljelijöitä oli lähtenyt runsain 
määrin liikkeelle. Aluemyyntipäällikkö Jaap 
Brondijk, hollantilaisen HZPClajikejalosta
jan edustaja, esitteli lajikkeita sekä niiden 
ominaisuuksia. Himangalla mukulat olivat 
erittäin kauniin näköisiä ja ne olivat ehti
neet jo kasvaa suuriksi. 

Seuraavana päivänä kasvuohjelma toteu
tettiin Dagsmarkissa, Olav Lillgälsin pellol
la. Hieman Himankaa myöhäisempi istutus
ajankohta näkyi mukuloiden koossa. Kris
tiinankaupungin koekenttä oli myös kärsi
nyt kuivuudesta. Siitäkin huolimatta kasvis
to näytti rehevältä, vaikka pakkanen oli ni
pistänyt perunoiden ylälehtiä. Suupohjassa 
kenttään tutustujia oli noin 50 henkilöä.

Kasvuohjelmapäivillä lajikkeista puhutti
vat Annabelle, joka on maultaan erinomai
nen, sekä Van Gogh, jonka siemenen saa
tavuus jopa yllätti monet viljelijät. Mukana 
Kasvuohjelmapäiviä olivat järjestämässä 
Kantaperuna, Agrimarket, Yara, Nordkalk, 
Syngenta, aLab, Berner sekä Perunakaup
pa Luonnosta. 

Syksyn tapahtumia

Kantaperunan myyntipäällikkö 
Anne Parkkinen tarjoilee Suupohjan 
viljelijöille ja perunan ystäville 
kinkkukiusausta.

Jaap Brondijk sekä Mika Paassilta esittelivät perunalajikkeita Himangan lajikekentällä.

Suupohjan lajikekentällä vieraili noin 50 viljelijää.
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Kasvata omat perunasi -koululaiskampan-
ja huipentui syyskuun aikana sadonkorjuu-
seen. Lähes 500 oppilasta 16 paikkakunnal-
la osallistui nostotöihin. Innostus ja teke-
misen meininki huokuivat syyskuun alussa 
Viikissä, kun lähes 50 oppilasta oli kokoa-
massa omaa Rikea-satoaan.

Viikin koetilan pelloilla lasten toimia ohjai
li Pro Peruna yhdistyksen projektipäällikkö 
Hannele Kallio ja yhdistyksen puheenjohta
ja, akatemiaprofessori Jari Valkonen. ”Arvat
kaapa montako perunanmukulaa on kasva
nut yhdestä siemenmukulaista?” kyseli Han
nele Kallio. Jari Valkonen kertoi kesän aika
na tehdyistä hoitotoimenpiteistä ja sitten 
oli sadonkorjuun aika. Peruna oli kasvanut 
hyvin ja oppilaiden pussit täyttyivät peru
noista. Jirioppilas kertoi, että hänen nimen
sä tarkoitti tsekin kielessä maanviljelijää. Jiri 
käsitteli perunakuokkaa tottunein ottein. Es
kooppilas laski, että hänen satonsa kah
deksasta mukulasta oli 70 mukulaa.

Pro Peruna –kansanliikkeen syksyn toimin
nan teemaksi on valittu ”Peruna tekee hy
vää”. Slogan on esillä syksyn aikana mar
kettapahtumissa, ELMAmessuilla sekä yh

Koululaiset oppivat perunasta
distyksen tiedotuskampanjoissa. Peruna te
kee hyvää viesti pitää sisällään monenlai
sia näkökulmia: peruna on maukasta ja sii
tä voidaan valmistaa monipuolisesti ruokaa, 

peruna on monien vitamiinien lähde ja pe
runa on myös ekologinen valinta, sillä mm. 
sen hiilijalanjälki on pieni. 
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Mukularutto kotimaisissa ruttokokeissa 
2004-2008, 10 kokeen keskiarvo

Kustakin kokeesta käsittelyt ryhmitelty viimeisen ruiskutuksen 
valmisteen mukaan ja ko ryhmästä on otettu keskiarvo.  valmisteen m
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Mukularutto kotimaisissa ruttokokeissa 
2004-2008, 10 kokeen keskiarvo

Ranman on tehokkain mukularuton torjunnassa!

Kansainvälisen arvioinnin*) mukaan Ranman on tehokkain 
valmiste mukularuton torjunnassa. Kotimaiset koetulokset 
tukevat tätä käsitystä.     *) Lähde: www.Euroblight.net 

Varmista tehokas mukularuton torjunta 
käyttämällä viimeisissä ruiskutuksissa 
Ranman A 0,2 l/ha + aktivointiaine Ranman B 0,15 l/ha

Suojaa perunat 
mukularutolta

Mukularuttoa tulee käsittelemättömään perunakasvus-
toon yleensä vähän, koska lehtirutto vie varret jo ennen 
mukulasadon muodostumista. Mankotsebi suojaa hyvin 
lehtirutolta, mutta sillä on heikko teho mukularuttoa vas-
taan. Ranman torjuu tehokkaasti sekä lehti- että 
mukularuton!

www.farmit.net
Berner kasvinsuojeluneuvonta puh. 020 791 4040  
Lue aina käyt tö oh je ja noudata sitä!

ruottoilmoitus 2008_lajikeopas-08 suomi.indd   1 15.9.2009   16:59:03

Pro Peruna ry:n puheenjohtaja Jari Valkonen nautti Viikissä nostotöistä yhdessä lasten kanssa.

Pro Peruna yhdistyksen tarkoituksena 
on lisätä tietämystä perunan ja peruna
tuotteiden ravitsemuksellisesta merki
tyksestä ja käyttötavoista ja näin edis
tää perunan käyttöä elintarvikkeena. Li
säksi yhdistys edistää perunan ja peru
natuotteiden laatua ja perunaalalla toi
mivien jäsentensä yhteistoimintaa. 

Yhdistyksen toimintamuotoja ovat peru
naan liittyvä monipuolinen tiedotustoi
minta sekä kuluttajatutkimusten ja alan 
selvitysten teettäminen. Lisäksi yhdistys 
on yhteistoiminnassa viranomaisten ja 
muiden sidosryhmien kanssa sekä jär
jestää kokouksia ja seminaareja, harjoit
taa voittoa tavoittelematonta projekti
toimintaa, joka tukee edellä määritelty
jä tavoitteita. Yhdistys perustettiin hel

Pro Peruna ry
mikuussa 2008 ja se on saanut maa ja 
metsätalousministeriöltä avustusta Ar
voa Perunalle hankkeeseen vuodelle 
2009. Koululaiskampanja on osa tätä 
hanketta.

Pro Perunan ry:n hallitus 2009–2010:
pj. akatemiaprofessori Jari Valkonen
professori Anu Hopia
ruokatoimittaja Riitta Mustonen
keittiömestari Jaakko Kolmonen
keittiömestareiden pj. Ulla Liukkonen
perunanviljelijä Saija Peltomaa
toimitusjohtaja Satu Raiski
myyntipäällikkö Marko Hovinmäki
toimitusjohtaja Jussi Karjula

Lue lisää www.properuna.fi 
ja lähde mukaan toimintaan.
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Siementuottaja luo perustan 
asiakasviljelijän onnistumisille

Siemenperunaviljelijä elää puolentoista 
vuoden sykleissä. Siemenviljelijä Juha Ta-
vasti Kalajoelta toteaa, että edellisen vuo-
den lopullinen tulos selviää usein vasta tal-
ven jälkeen huhtikuussa, mutta ajatukset 
ja valmistelut uuden sadon saamiseksi on 
käynnistetty jo edellisenä syksynä. 

Juha Tavasti viljelee Hietala–nimistä suku
tilaansa Kalajoen Tyngän kylässä. Siemen
tuotantoa on reipas 20 hehtaaria. Siemen
tuotantoa tilalla on ollut vuodesta 1988 
lähtien, aluksi Raision tuottajana ja nyt jo 
kolmannen kasvukauden sato on varas
tossa Pohjoisen Kantaperuna Oy:n sopi
musviljelijänä.

Yksinkertaistettuna siemenviljelijä elää vuo
denaikojen mukaista järjestystä. Keväällä 
ovat istutustyöt, kesällä hoitotyöt, syksyl

lä sadonkorjuu ja talvella lajittelu ja mark
kinointi. Vuoden kierto ei kuitenkaan ole 
näin yksinkertainen, kun työt, suunnitelmat 
ja ajatukset puretaan yksitellen.

Pohjoisen Kantaperuna Oy on tehnyt tähän 
saakka viljelysopimukset vuosittain kevääl
lä. Juha Tavasti kertoo, että nyt valmistel
laan sopimuksia, jotka ovat voimassa tois
taiseksi ja irtisanomisaika on molemmin 
puolin syksyllä. 
”Näin viljelijä tietää suunnitella seuraavan 
vuoden työt ja tehdä tarvittavat hankin
nat.”
”Ennen seuraavan vuoden suunnittelua 
nostan kesän sadon varastoihin ja teen 
sen jälkeen johtopäätökset määrän ja laa
dun perusteella.”
”Ajatuksissani olen kuitenkin sitoutunut ai
nakin kahden vuoden kiertoon, koska vil

jelyä ei voi hoitaa kovin lyhyellä sihdillä. 
Kahden vuoden kierto johtuu siitäkin, että 
samalla lohkolla voi viljellä viljelykiertoon 
sopien samaa lajiketta.”

”Kesän taloudellinen tulos, tuotot ja kus
tannukset selviävät lopullisesti vasta seu
raavana kevättalvena tai keväällä, kun edel
lisen kesän sato on kokonaan lajiteltu ja 
mennyt ostajille”, kertoo Tavasti.

Kevät ja kesä
ratkaisevat tuloksen

Kevään siemenviljelijä aloittaa kylvötöillä. 
Siemenet ja lannoitteet kylvetään peltoon 
viljelykierron ja suunnitelman mukaises
ti. Lannoitusta varten täytyy tehdä ainakin 
viiden vuoden välein ravinneanalyysit. Juha 
Tavasti kertoo, että hän teettää analyysit 
usein lyhyemmällä aikavälillä, jotta peru

nat saavat varmasti oikean määrän ravin
teita, ei liikaa eikä liian vähän.

Kylvön jälkeen penkit muotoillaan ja torju
taan rikkakasvit. Saman tien tehdään an
keroistestit. Se on ensimmäinen tarkastus, 
jotta tuleva sato on puhdasta. Seuraavat 
hoitotyöt ovat ruton torjunnat. ”Samalla, 
kun ruiskutan, katson, että varsistot ovat 
kokonaisuudessaan terveitä ja tauteja ei 
esiinny. Usein käyn myös jalkapelillä penk
kien väleissä”, kertoo Tavasti.

Kesällä ovat Eviran tarkastajat valppaina. 
He käyvät useita kertoja tilalla, koska eri 
lohkot ja eri lajikkeet kasvavat eri vauhtia. 
Tavasti kertoo, että tarkastajat käyvät jo
kaisen lohkon tarkasti läpi. 
”Jokaista perunantainta ei katsota, mut
ta tarkastuksessa tautiset he varmasti ha
vaitsevat.”
”Tärkeää on sadon kehityksen ja vesitilan
teen seuranta. Kaikkia lohkoja minulla ei 
ole mahdollisuus kastella, mutta tärkeim
mille alueille kasteluletkun olen vetänyt”, 
hän kertoo.
Kesä on myös puhdistamisen aikaa. 
”Perunalaatikot ja varasto pestään tarkas
ti ja kaikki desinfioidaan. Myös työkoneet 
käydään läpi, viat korjataan ja koneille an
netaan desinfioiva kylpy.”
 

Sadonkorjuu tarkkaa työtä
Periaatteessa sadonkorjuu alkaa, kun peru
noitten varret katkaistaan tai tuhotaan. Sil
loin tulevan kesän siemenet alkavat kasvat
taa vahvaa kuorta ympärilleen niin, että ne 
kestävät noston, lajittelun ja kylvöt seuraa
vana keväänä. Tässä välissä niiden täytyy 
säilyä terveinä koko talvikauden.
”Jotta mahdolliset taudit eivät pääse leviä
mään lohkolta toiselle, puhdistamme nos
tokoneet aina lohkojen välillä”, kertoo Ta
vasti.

Siemenviljelijä tutkailee korjuukelejä aivan 
samalla tavalla kuin muutkin viljelijät. Hyvil
lä keleillä perunannosto on sadonkorjuun 
juhlaa ja perunat päätyvät kuivina varas
toon. Toki varastojen hyvällä tuuletuksel
la saadaan perunoiden pinnat kuivumaan 
ja sato säilymään kosteammissakin nosto
olosuhteissa. Kun perunat ovat varastossa, 
tulevat sen jälkeen taas tarkastajat ja tes
tavaat virustaudit ja rengasmädän labora
toriokokeilla. 

Lajittelu ja markkinointi
Siemenviljelijän talvisydän kuluu siementen 
lajittelussa. Sertifioidut siemenet täytyy la
jitella hyvin, koska siemenperunoita viljele
vien viljelijöiden asiakkaat ovat hyvin vaa

Maanviljelijä Juha Tavasti Kalajoelta (oik.) tarkastelee syksyn satoa ja mittaa milloin perunat ovat sopivan kokoisia markkinoitavaksi siemen-
perunoina. Tarkastuksessa mukana Pohjoisen Kantaperuna Oy:n tuotantopäällikkö Mika Paassilta.

tivia. Viimeistään siementen laatu mitataan 
sen jälkeen, kun niistä on tuotettu ruoka
perunoita ja ne ovat kuluttajien lautasella. 
Se on todellinen ja viimeinen testi. Palaut
teen täytyy olla hyvä.

Eviran tekee syksyllä varastossa rengas
mätä ja virustarkastuksen. Tavasti kertoo, 
että syksyinen tarkastus ei vielä riitä, vaan 
varastotarkastuksessa tarkastajat käyvät 
katsomassa ja tutkimassa jokaisen lajit
teluerän. Erän koko saa olla enintään 50 
tonnia.
Lisäksi hän muistuttaa, että Pohjoisen Kan
taperuna Oy selvittää viljelijän varastoon 
tulleet ja myyntiin menevät erät. 
”Viljelijät tuovat omat näytteensä viljeli
jöiden yhteiseen laatuanalyysiin, joka on 
samalla sosiaalinen tapahtuma sopimus
kumppanin ja muiden viljelijöiden kans
sa.”
Pohjoisen Kantaperuna Oy on tehnyt yh
teistyösopimuksen Pro Agria maaseutukes
kusten kanssa. Keskuksilla on perunanvilje
lyyn erikoistuneita neuvojia. Tavastin peru
nat menevät ruokaperunaviljelijöille Kanta

Maanviljelijä Juha Tavasti pitää tärkeänä, että siemenperunoiden laatu kestää myös ruoka-
perunoiden viljelijöiden vaatimukset ja antaa laatutuotteita aina kuluttajan lautaselle saakka.

peruna Oy:n markkinoimana ja raha virtaa 
tilille sitä mukaa, kun perunat on viety ja 
ne ovat uuden isännän varastossa.

Seuraava kesä suunnittelussa

Kun syksyllä perunat ovat varastossa, al
kaa seuraavan satokauden suunnittelu ja 
tarvikkeiden hankinnat. Tavasti ottaa tarjo
ukset lannoitteista ja torjuntaaineista. Hän 
tuumii, että Suomessa on alalla liian vähän 
kilpailua ja sen vuoksi todellinen kilpailut
taminen on hankalaa.
Sitä vastoin koneiden hankinnoissa on 
myyjiä ja sen vuoksi konemarkkinoilla kil
pailu toimii. Vain nostokoneiden merkkejä 
ja kilpailua on liian vähän.
”Uusien koneiden hankinta on kuitenkin 
kiinni siitä, miten on mahdollista sijoittaa 
uusiin koneisiin ja onko tarve hankkia uu
sia vai korjataanko jo käytössä olevia ko
neita.”
Tavasti muistuttaa, että koneiden hoito on 
tärkeää, jotta ne toimivat juuri silloin, kun 
niitä tarvitaan kovaan työhön.

Vilho Kinnunen

Sertifioidun siemenperunan hyödyt viljelijälle

• Keskimäärin suurempi ja terveempi sato
• Ei erillisiä viljelytoimenpiteitä omalle siemenperunalle
• Säästät varastointi ja lajittelukustannuksissa
• Vähemmän työtä
• Koko viljelyala päätuotannollesi
• Siemenen toimittajan vastuu
• Suuret ostomäärät oikeuttavat edullisempiin hintoihin
• Uutuuslajikkeet nopeammin kaupalliseen käyttöön
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Viestiä lähiruoasta
Kolmatta kertaa järjestetty valtakunnallinen 
lähiruokaviesti starttasi elokuun viimeisenä 
päivänä Muhokselta kohti Helsinkiä. Lähi-
ruokaviestin teemana oli tänä vuonna ”Suo-
si sesonkia” ja pääasiallisena viestinä kes-
tävät valinnat sekä erityisesti luonnonmu-
kaisten, sesonginmukaisten kasvisaterioi-
den suosiminen julkisissa ruokapalveluis-
sa. Pyöräillen taittuvalle 460 kilometrin tai-
paleelle oli ilmoittautunut lähes kolmesa-
taa polkijaa mm. kansaedustajista ja kun-
tapäättäjistä ruoantuottajiin. Viestin suo-
jelijana toimi Tasavallan Presidentti Tarja 
Halonen. Kantaperuna polkaisi myös pari 
osuutta hyvän asian puolesta.

Lähiruoka on maa ja metsätalousministe
riön määritelmän mukaan ruoantuotantoa 
ja kulutusta, joka käyttää oman alueen
sa raakaaineita ja tuotantopanoksia edis
täen oman alueensa taloutta ja työllisyyt
tä. Lähiruoalla ei ole vielä omaa tunnusta, 
mutta lähitilojen, torien ja kauppojen elin
tarvikkeet, jotka on tuotettu oman kun
nan, maakunnan tai talousalueen sisällä 
ovat lähiruokaa. 

On perusteltua ostaa 
lähellä tuotettua ruokaa

Lähiruoka herättää positiivisia ajatuksia ku
luttajissa, mutta silti se tuppaa jäämään lii
an usein kaupan hyllylle. Ruokakulttuuri
asiamies Jaakko Nuutila kertoi tämän joh
tuvan monestakin syystä. ”Kauppojen suuri 
valikoima on silloin ongelma, kun kulutta
jat eivät löydä helposti tuotteita tai lähiruo
ka ei erotu joukosta. Lisäksi ei osata etsiä 
lähiruokaa, koska ei yksinkertaisesti tiede
tä mitä se on, joten tiedottamisen määrää 
tässä kohti ei voi liikaa korostaa. Kulutta
ja pitäisi saada myös ymmärtämään, mitä 
lähiruoka on ja miksi sitä kannattaa ostaa. 
Ostamalla lähiruokaa kuluttaja luo ympäril
leen epäsuorasti hyvinvointia ja työllisyyt
tä, lisäksi lähiruokaa käyttävä kuluttaja voi 
nauttia ruokansa turvallisin mielin tuotteen 
puhtautta ja alkuperää ajatellen”, muistut

taa Nuutila. Nuutila kantoi huolta myös ko
timaisen tuotannon suosimisesta yleensä. 
”On erittäin tärkeää saada ihmiset ymmär
tämään, että jos suomalaisella tuotteella ei 
ole kysyntää, kohta ollaan tilanteessa, jos
sa tarjolla ei ole muita kuin ulkomaisia tuot
teita. Nyt meidän pitäisi viimeistään alkaa 
olemaan suomalaisia ja ajatella, mitä kau

pasta valitsemme. Kun tuodaan ulkomailta 
hinta voi olla halpa, mutta tuote sen mu
kainen”, huomauttaa Nuutila.

Lähiruoan suosimisella 
monet vaikutukset

Lähellä tuotetun ruoan edut ovat kiistatto
mat. Pääsihteeri Marja Innanen MMM:sta 
oli sitä mieltä, ettei lähiruoan makua, tuo
reutta ja laatua voita mikään. ”Huomionar
voista on myös se, että Suomessa on pal
jon ihmisiä, jotka ajattelevat kestävää ke
hitystä ja ruoan ympäristövaikutuksia. Ter
veysvaikutukset kuuluvat myös niihin asioi
hin, joita ei välttämättä hetkessä saavuteta, 
mutta lisäaineiden vähentäminen ei voi olla 
vaikuttamatta hyvinvointiimme. Kun käy
tämme lähellä tuotettua ruokaa, se on kuin 
laittaisi rahaa pankkiin. Suurimmat tulokset 
on nähtävillä kymmenien vuosien kuluttua” 
Innanen sanoo. Valtiokin on tehnyt tärkeän 
kannanoton kestävän kehityksen puolesta. 
”Julkisissa ruokapalveluissa on suuri mah
dollisuus, sillä valtioneuvosto on hiljattain 
antanut periaatepäätöksen, joka vaatii se
songin mukaista ruokaa tarjottavan vähin
tään viikoittain ja vuonna 2015 kaksi ker
taa viikossa. Tämä on velvoite valtion lai
toksille ja suositus kunnille”, iloitsee Inna
nen päätöksestä. 

Tarjonta lähikaupoissa vielä niukkaa
Viestiä seuraamaan tulleet kyläläiset har
mittelivat, ettei kaupoista saa tällä hetkel
lä monipuolisesti lähiruokaa. Tarjolla on 
usein ainoastaan perunaa ja leipomotuot
teita. Sitten, kun tuoretta ruokaa olisi tar
jolla, niin tiedottaminen ei toimi ja tuotteet 
jäävät hankkimatta. Lisäksi lähiruokaa pi
detään hieman kalliimpana vaihtoehtona, 
mutta kun kysyntä saataisiin kasvamaan, 
niin hinnatkin tulisivat alas. Yleisö oli kui
tenkin ehdottomasti sitä mieltä, että tällai
set viestitempaukset edistävät asioita ja ne 
muistuttavat kuluttajia hyvistä ja kestävistä 
valinnoista – meidän valinnoistamme.

NL-K

Jaakko Nuutilaa hymyilytti hetkeä ennen pol-
kemisurakkaa.

Marja Innanen iloitsi viestin runsaasta osan-
ottajamäärästä.
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Synninpäästö ranskanperunalle
Käsi ylös, kuinka moni syö ranskalaisia pe-
runoita hyvällä omatunnolla?  Todennäköi-
sesti kovinkaan monen käsi ei noussut.  Te 
mietitte, että koska ranskanperunoissa on 
niin paljon rasvaa, ne eivät kuulu terveel-
liseen ruokavalioon. Lisäksi te todennä-
köisesti ajattelitte, että jos niitä on pakko 
syödä, olisi parempi valita niitä pakastet-
tuja ranskanperunoita, joissa on vain ihan 
vähän rasvaa.  

Minä olen eri mieltä.  Minun mielestäni sen 
sijaan, että yrittäisimme tehdä ranskalai
sista perunoista jotakin, mitä ne eivät ole, 
meidän tulisi tehdä niistä niin hyviä kuin 
suinkin osaamme. Ja mikä tärkeintä – sen 
sijaan, että ahmisimme huonosti valmistet
tuja tekeleitä suuren lautasellisen puoliksi 
salaa ja huonolla omallatunnolla, söisim
mekin ajatuksella ja rakkaudella valmistet
tuja perunoita kohtuullisen määrän hyvällä 
mielellä ja nautiskellen.

Täydelliset ranskalaiset perunat ovat pin
nalta rapeita ja kullanruskeita, mutta sisältä 
kuohkeita ja ilmavia.  Niissä pitää olla jon
kin verran rasvaa, mutta taitavasti valmis
tettuina rasvan määrä on kuitenkin kohtuul
linen. Ne tarjoillaan aina höyryävän kuumi
na ja pinnalta kevyesti suolattuina. Valmis
tin äskettäin tällaisia grillipihvin seuraksi, 
ja tulos oli niin hyvä, että ajattelin jakaa 
sen teidän kanssanne. Valmistuksessa on 
monta vaihetta, mutta jokaiselle on olemas
sa hyvä peruste.

ERINOMAISET 
RANSKALAISET PERuNAT  

4–6 hengelle  

Aineet
1,2 kg kuorittuja ja huuhdeltuja perunoi
 ta, valitse hyvä sopivan jauhoinen 
 perunalajike (esim. keltainen väri
 koodi)
1 l  hyvälaatuista kasviöljyä
 suolaa

Tarvikkeet
• Terävä keittiöveitsi
• Uppopaistolaite tai esimerkiksi 
 rautapata, joka soveltuu uppopaistoon

• Reikäkauha tai vastaava, jolla siirrellä 
 perunoita kypsennyksen eri vaiheissa

Ohjeet ja niiden perustelut
Leikkaa perunat suorakaiteen muotoisik
si ja pilko ne sitten 1 cm paksuiksi rans
kanperunoiksi. Käytä mahdollisimman terä
vää veistä, jotta rikkoisit mahdollisimman 
vähän perunan solukkoa ja tärkkelysjyvä
siä. Tee kaikista perunoista saman paksui
sia (1 x 1 cm), jotta kypsyminen olisi mah
dollisimman tasaista. Perunat voivat olla 
eripituisia.

Huuhtele perunat runsaalla juoksevalla ve
dellä, jotta kaikki irtonainen tärkkelys pe
seytyisi pois perunoiden pinnalta.  Irtotärk
kelys nimittäin kypsyy perunoiden pinnal
le pehmeäksi tahnaksi, jolloin niiden ra
peus kärsii.

Kuumenna kasviöljy 130asteiseksi ja kyp
sennä perunoita siinä noin viiden minuu
tin ajan.  Tässä vaiheessa lämpö siirtyy hi
taasti kohti perunoiden sisustaa, jossa vesi 
alkaa höyrystyä, kun lämpötila nousee 100 
asteeseen. Kuuma vesi ja erityisesti vesi
höyry kypsentää perunoiden sisustan siten, 
että jauhoisen perunalajikkeen tärkkelysjy
väset pysyvät irtonaisina ja sisustasta tu
lee kuohkea. Vesihöyry haihtuu perunoiden 
pinnalta, johon muodostuu kuiva (ja tuleva 
rapea) kerros. Tässä vaiheessa ei saa vielä 
muodostua väriä perunoiden pintaan.

Nosta perunat reikäkauhalla pois öljystä ja 
kuivaa ne välittömästi talouspaperin pääl
lä.  Jos jätät ne vain valumaan, etkä imey
tä perunoiden pinnalta ylimääräistä öljyä 

paperiin, öljy imeytyy nopeasti jäähtyvien 
perunoihin sisälle, jolloin tuloksena on lii
an rasvainen tuote. Tällä tavalla jopa 3/4 
öljystä saadaan pois perunoista.

Tässä vaiheessa voit myös laittaa perunat 
jääkaappiin odottamaan lopullista kypsen
nystä. Tähän saakka voit siis hyvin tehdä 
esimerkiksi esivalmistelut vaikka edellise
nä päivänä, ja tehdä lopullisen kypsennyk
sen juuri ennen ruokailua.

Kuumenna öljy 180asteiseksi ja kypsennä 
perunat kullanruskeiksi. Jos perunat ovat 
jääkaappikylmiä, kypsennys saattaa kes
tää jopa kymmenisen minuuttia.

Nosta pois öljystä ja kuivaa jälleen ylimää
räinen öljy talouspaperiin. Mausta suolal
la. Tarjoile kuumana ja nauti.

Anu Hopia

Vieraskynän kirjoittaja professori 
Anu Hopia on kirjoittanut mm. 
Kemiaa keittiössä -kirjan.

Potato machinery for professionals.

                                                   
        

- Tarkat ja nopeat yhdistelmävaa’at ja 
pakkauskoneet
- Vaakoilla viranomaishyväksyntä punnitus-
tarkkuudelle
- Huolto ja perusvaraosat Suomessa

Pakkausratkaisut

Perunakoneet ammattiviljelijöille.

www.konekanta.com

Arttu Pisilä 040 5314333
Eero Pisilä 040 5046433

Maahantuonti ja myynti:
S.G. Nieminen Oy
Juurakkokuja 4 puh. 030 650 50
01510 Vantaa fax 030 650 5403

GNA 
-fl ow-pakkauskoneet

SKALS AM 522 -vaaka SKALS Set 604C -lajittelija SKALS KSF 650 -laatikon-
täyttölaite

UPMATIC 2110/2110D -vaaka

UPMATIC 2002 -pakkauskone SKALS VT715 -pesu-
kone

ODENBERG perunoiden ja 
porkkanoiden optiset lajit-
telijat 

WYMA -harja-
kiilloituskone

HANKI KERRALLA
KUNNON KONEET

JUURESTENKÄSITTELYYN
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Pottumiesten tietotoimisto
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Pottumiesten

Tietotoimisto PTT

ottaa mielellään 

vastaan hyviä 

perunajuttuja 

sähköpostiosoitteessa 

aki.aunola@kantaperuna.com

Per una 
– trenditietoisen pottunaisen valinta

Nyt voit unohtaa burberryt ja guccit. Todellisen pottunaisen 
valinta löytyy brittiläisen Marks & Spencer tavarataloketjun 
hyllyltä: Per Una.

Saksalaiset ovat tyhmiä
 

Suomessakin uutisoitiin heinäkuussa huija

reista, jotka liikkuivat ympäri Saksaa myyden 

elektroniikkaa. Yhteensä ilmeisesti 40 ihmis

tä huijanneet veijarit väittivät säkeissään ole

van tietokoneita ja kännyköitä. Todellisuu

dessa säkit olivat täynnä perunoita. 

Millainen ihminen oikeasti luulee tietoko

neita myytävän säkkitavarana? Vastaus on: 

saksalainen. 

Kerrassaan mahtava lajike! Belgialainen siementalo ja jalostaja Binst ei 

pidä kynttiläänsä vakan alla. Heidän mainok

sessaan luvataan isoilla kirjaimilla satoa 100 

t/ha. Lajike olisi Tebina myöhäinen, kaikkeen 

käyvä ja isomukulainen peruna. On mainoksessa toki suurennuslasilla luetta

va kohta, jossa mainitaan, että menneet tuo

tot eivät ole tae tulevasta ja pellolla sekä vil

jelytoimillakin saattaa olla merkitystä.

Peruna ja voi riittää mainiosti

 
Kanadalaisen Brittilläisen Kolumbian yliopis

ton professori Nathan Nunn on tehnyt merkit

tävää tutkimusta perunan merkityksestä v
ä

entön kasvussa. Kunnon juorulehtien perin

teiden mukaisesti Pottumiesten Tietotoimis

to keskittyy kuitenkin vain yhteen tutkimuk

sen kannalta vähäpätöiseen Nunnin lausun

toon. Hän kertoo tutkimuksista, joissa ihmi

set ovat eläneet pelkällä perunalla ja voil

la. Kolmen vuoden seurannan jälkeen kaikki 

ovat olleet täysin terveitä. Ja t
aas laitetaan 

ruokaympyrää uusiksi.
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XANTIA

Parhaaseen ranskalaiseen tapaan tämä lajike on monikäyt

töinen ja tyylikäs. Valitett
avasti pakettiin kuuluu myös iso 

kasa pikkuvikoja.

PONTIAC 

General Motors aikoo lopettaa Pontiacin valmistuksen vuo

den 2010 loppuun mennessä. Samannimisen lajikkeen ja

lostajat tajusivat lopettaa jo aikaisemmin. Lajike on yksin

kertaisesti huono.

CARRERA 

Täydellinen varhaisperuna, joka kaasuttaa torille ennen kuin 

nostokone ehtii rivin päähän. Porschemaiseen tapaan lannoi

tetta kuluu reilusti perinteisiä perhelajikkeita enemmän.

OBAMA 

Aika vaalea on Obama tuossa 

kuvassa. Silvio Berlusconi sai 

valtavasti kritiikkiä t
ämän sano

misesta. Mitenkähän käy Pottu

miesten Tietotoimiston? Nyt pe

lottaa.

MarkkinakatsausYmpäri Eurooppaa kiirii tietoja alhaisista markki

nahinnoista. Samanaikaisesti epäillään alennus

myynnin olevan vailla pohjaa, sillä talviperunan 

sadosta ei ole tulossa tavallista parempi. Hinto

ja onkin painanut kesäperunan riittäminen nor

maalia pitempään hyvästä sadosta johtuen. Alla 

kerrotut hinnat ovat viljelijähintoja euroa/100 kg 

viikolta 37–37. Tiedot on kerätty vertailemalla eri 

maiden perunatoimijoiden raportteja. 
Hollanti ......... 8,10 / 12,50*

 
Saksa ................... 9,0–10,0

 
Ruotsi ..................15,5–17,5

 
Tanska ......................... 10,0

 
IsoBritannia .... 10,9 / 8,9**

* Termiinihinnat toimituksille 11/2009 ja 4/2010

** Kaikkien sopimusten keskihinta ja vapaan 

markkinan spothinta

Eteläinen naapurimaamme Viro on Suomes-
sa yllättävän tuntematon perunamaa. Tästä 
huolimatta maidemme välinen kauppa on 
ollut virkeää koko Viron uuden itsenäisyy-
den ajan. Peruna-alalla kauppaa on käy-
ty niin perunalla kuin myös siihen liitty-
villä koneilla.

Alat laskussa – satotasot nousussa
Viron perunasektorin tarina on samanlainen 
kuin monessa muussakin Euroopan maas
sa. Perunan tuotantoala on tullut Virossa 
alaspäin koko uuden itsenäisyyden ajan. 
Vuonna 2007 perunaa tuotettiin Viron Maa
talousministeriön mukaan n. 10 300 heh
taarilla. Laskua voisi kutsua hurjaksi, sillä 
vuonna 2004 tuotantoala oli noin 17 000 
ha, 2005 14 000 ha ja 2006 11 300 ha. Neu
vostoliiton hajoamista edeltäneistä ajoista 
on turha edes puhua. Tällöin hehtaareja oli 
valtavasti, mutta niiden tuotto heikko. 

Samanaikaisesti laskevan tuotantoalan 
kanssa hehtaarisadot ovat kasvaneet vuo
den 2004 14 000 kilosta kesän 2007 yli 
21 000 kiloon hehtaarilta. Tämä kuvaa hy
vin perunantuotannon ja maatalouden ke
hittymistä ammattimaisempaan suuntaan.

Tilakoot kasvussa
Entisen Neuvostoliiton maissa pals taviljely 
oli arvossaan. Tätä kuvastaa myös Viron 
perunaalan jakauma. Oheisesta taulukosta 
nähdään, että alle hehtaarin tiloja oli vielä 
2003 yli puolet tuotantoalasta. Palstaviljely 
on kuitenkin selkeässä laskussa ja suuret 
tilat valtaavat markkinoita. Yli 30 hehtaarin 
tilojen osuus tuotantoalasta onkin kasva
nut jo yli 10 %:iin. Viron oma tuotanto on 
riittänyt viime vuosina n. 90 %:iin kaikes
ta perunankulutuksesta. Käytännössä tämä 
tarkoittaa, että Viroon tuodaan perunaa yli 
20 000 tonnia vuodessa. Tärkeimmät tuon
timaat ovat Suomi, Ruotsi, Hollanti, Tanska 
ja Saksa. Vientiä ei juuri ole.

Ammattimaisia toimijoita
Kuten oheisesta taulukosta voidaan lukea, 
on tuotanto selvästi kahtiajakautunut am
mattimaiseen tuotantoon ja palstaviljelyyn. 
Siinä missä palstaviljely laskee, ammatti
maistuu muu tuotanto vauhdilla. Suurim
mat tilat ovat uudistaneet kalustoaan ja vil
jelytekniikkaa merkittävästi viime vuosina. 
Myös uusia varastoja on rakennettu korvaa
maan Neuvostoliiton aikaisia valtavia beto

Tuttu, tuntematon Viro

nivarastoja. Tämä on parantanut perunan 
laatua ja saatavuutta myös keväällä.

Kuorinta merkittävä osa toimialaa
Virossa on markkinan kokoon nähden pal
jon kuorimoita, jotka palvelevat lähinnä 
suurtaloudet ja vähittäiskaupat. Yksittäinen 
kuorimo käyttää vuodessa noin 500 tonnis
ta 3 000 tonniin raakaainetta. Markkinaa 
laajentaa se, että Virossa kuorittuja peruna
tuotteita voi ostaa myös lähikaupasta. Toi
saalta maassa ei ole juurikaan perunateol
lisuutta. Ainut isompi toimija on Saarioisen 
omistama AS Meleco, joka toimii Tallinnas
sa ja rakentaa uutta tehdasta Raplaan. 

Lajikevalikoimassa 
isoja eroja Suomeen

Virossa on perinteisesti ollut vahva jalan

sija saksalaisilla lajikkeilla. Yksi syy tä
hän on Saksan läheisyys ja pitkät perin
teet kaupankäynnistä KeskiEuroopan suun
taan. Merkittävää on myös se, että Saksas
ta on saanut hyviä keltamaltoisia lajikkei
ta, joista virolaiset pitävät. Tällä hetkellä 
lajikekenttä on hyvin pirstaloitunut. Suo
sittuja ovat esimerkiksi Princess, Marabel, 
Secura ja Laura. Suomalaisille tutuimmis
ta lajikkeista monet kuorimot ovat käyttä
neet tuontitavarana Asterixia, Victoriaa ja 
Van Goghia. Aikaisemmista lajikkeista Rikea 
on herättänyt kiinnostusta. Tulevaisuudes
sa Viron lajikevalikoimassa saattaakin olla 
useita myös Suomessa viljeltäviä lajikkei
ta. Tämä parantaa entisestään myös suo
malaisten yritysten ja viljelijöiden mahdol
lisuuksia Viron markkinoilla.

AA

Tilakokojen jakauma prosentteina tuotantoalasta 
Virossa 2001, 2003 ja 2005. (Lähde: Viron Tilastokeskus)

Suomalainen viljelijäryhmä tutustumassa Hansu-Kartulin pakkaamoon ja varastotiloihin 
Keski-Virossa.
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Markkinoilla on kymmeniä perunalajikkei-
ta, ja uusia tulee vuosittain lisää. Joukos-
sa on keltaisia ja punaisia, aikaisia ja myö-
häisiä, kiinteitä ja jauhoisia, kasvutavasta 
puhumattakaan. Miten niistä osaisi valita 
sopivimman? MTT Ruukin Siemenperuna-
biotekniikkaryhmä yhdessä alan yritysten 
kanssa tarjosi menneenä kesänä yhden ta-
van vertailuun. 

Lajikkeiden kasvuerot ovat parhaiten ha
vaittavissa, kun ne näkee vierekkäin. MTT:n 
Limingassa sijainneella lajikkeiden esitte
lykentällä kasvoi 28 ruokaperunalajiketta 
Pohjoisen Kantaperunan, Suomen siemen
perunakeskuksen ja Finpomin valikoimista. 
Mukana oli tuttuja lajikkeita Timosta Van 
Goghiin, mutta myös aivan uusia, vasta 
markkinoille tulossa olevia lajikkeita. 

Aikaisesta myöhäiseen
Yritykset saivat itse valita mukaan tulevat 
lajikkeet, ja ne myös toimittivat siemenpe
runat kenttää varten. Lajikkeet sijoitettiin 
kentälle rinnakkain, kaksi kymmenmetristä 

penkkiriviä kutakin. Kenttä istutettiin tou
kokesäkuun vaihteessa, ja kasvukauden 
aikaiset toimenpiteet tehtiin normaalin vil
jelykäytännön mukaisesti. 

Lajikkeet pyrittiin sijoittamaan kentälle ai
kaisuusjärjestykseen. Siemenperunoiden 
erilaiset taustatekijät yhdistettynä osittain 
uusiin ja outoihin lajikkeisiin aiheuttivat 
jonkinlaista epätasaisuutta, mutta pääosin 
järjestys näytti onnistuneen hyvin. Ensim
mäisenä lajikkeena oli itseoikeutetusti Suo
men yleisin varhaisperuna, Hankkijan Timo. 
Myöhäisessä päässä perää piti niin ikään 
yleisimpiin lajikkeisiin kuuluva Asterix. 

Katselijoita riitti
Lajikekentän päätarkoitus oli tarjota peru
naalan eri toimijoille mahdollisuus tutus
tua perunalajikkeisiin ja verrata uusia tulok
kaita vanhoihin tuttuihin lajikkeisiin. Kenttä 
saavuttikin melkoisen suosion, ja erilaisia 
vierailuryhmiä kävi pitkin kesää. Joukossa 
oli niin viljelijä kuin opiskelijaryhmiäkin. 
Suurin yksittäinen tapahtuma oli PVYhank

Lajikkeet rinnakkain

K u u m a   P e r u n a   2 / 0 9 19

Tutkimus  &  Kehitys
Anna sipilä ja elina Virtanen, Mtt ruukki

Heinäkuun lopulla MTT:n lajikekokeisiin ja virusoirekenttään tutustui siementalojen edustajia.

keen oirekenttäpäivän yhteydessä heinä
kuun lopulla järjestetty lajikeesittely. 

Ensi vuonna uudestaan
Lajikekenttä on kerännyt kiitosta niin kä
vijöiltä kuin yrityksiltäkin. Kentän toteutta
mista voidaan myös pitää osoituksena alan 
hyvästä yhteistyöstä. Hyvien kokemusten 
saattelemana ensi kesäksi suunnitellaan 
järjestettäväksi vastaavanlainen lajikkeiden 
näytöskenttä. Palautetta tämän vuoden to
teutuksesta otetaan edelleen vastaan. 

Vuoden 2010 lajikekentän siemenperunat 
otetaan mahdollisuuksien mukaan tämän 
vuoden sadosta, joten nyt mukana ollei
den lajikkeiden osalta siemenen tausta tu
lee olemaan yhteneväinen. Uudetkin lajik
keet ovat toki tervetulleita joukkoon.

Tätä kirjoitettaessa nostokausi 2009 on 
kesken, ja lajikekentän perunat ovat vielä 
maassa. Koenostojen perusteella lajikkeista 
näyttäisi olevan tulossa hyviä satoja.

Nyt pelto puhuu:

Hyvin hoidettu maa tuottaa 
huippusatoa.

Kalkitse säännöllisesti Ruukin maanparannusaineilla, niin tehostat lannoitusta ja saat pellon kaikki           

ravinteet käyttöön. Maanparannusaineiden kalsium-arvo on jopa korkeampi kuin perinteisellä kalkilla        

ja tehdashintakin on edullisempi. Ruukin maanparannusaineet löydät lähimmältä maatalouskauppiaaltasi 

sekä alan erikoisliikkeistä. Lisätietoja www.ruukki.com/maatalous
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Svensk Resumé

SKöRDEuTSIKTEN 
FöR POTATISEN TuDELAD

Suupohjaområdet (1) har traditionellt haft 
dominerande position angående totalskör
den av potatis och prisnivån. Enligt Timo 
Hautaviita från Perunalaakso i Suupohja 
kommer skördenivån i år att vara ungefär 
på samma nivå som i fjol. Med andra ord 
kommer skörden att bli bra men inte sär
skilt stor. I föregående år var potatis mer 
jämn i storlek och av jämnare kvalitet en
ligt Hautaviita. Frosten i början av somma
ren har beskattat en del av skörden på om
rådet. Yttre skavanker som skorv, filtsjuka 
och växtsprickor har också märkts.

Norra österbotten (2) ser ut att vara i top
pen denna sommar när det gäller potatis
skörden i Finland. Situationen verkar vara 
helt motsatt jämfört med situationen året 
innan då skörden blev betydligt mindre hos 
de flesta gårdar. Enligt Antti Karjula från 
Perunakauppa Luonnosta har skördenivå
erna växlat mycket i Tyrnävä och närom
råden men trenden är uppåt jämfört med 
i fjol. ”Många odlare kommer att få bästa 
skörd i mannaminne”, konstaterar Karjula. 
I Himango och Kalajoki är situationen un
gefär densamma. Som helhet ser han inte 
att skörden skulle bli mycket större än nor
malt. ”Utöver de goda skördarna har det 
också varit svårigheter t.ex. med frost”, till
lägger han.

På Säkylä området (3) har kontraktsodling 
för industrin lyckats utmärkt med tanke 
på helheten. Enligt Matti Perttu från Apetit 
kommer kontrakten att uppfyllas och det 

kommer också bli mer potatis. Hos någ
ra gårdar har frostnatten i juli dock orsa
kat betydande skador. Dessutom har tor
kan minskat skörden på några ställen. ”Ur 
produktionsvinkel sett är det särskilt po
sitivt att kvaliteten på den inköpta pota
tisen är ypperligt god”, säger Matti Pert
tu. ”Skördeavkastningen kommer att stiga 
klart bättre än i fjol och det finns tillräck
ligt med stor potatis för fabrikens behov”, 
fortsätter han.

Upptagning av potatisen är i god fart även 
i Kymmenedalen (4). ”Upptagningen har 
kommit redan långt och kvaliteten verkar 
bli god”, berättar Lasse Hakala som od
lar potatis i Ahvio i Kouvola. Enligt honom 
mognade växtbeståndet ställvis för fort, vil
ket begränsade skörden en aning. Som en 
delorsak nämner Hakala den varma som
maren.

”I östra Finland (5) har skörden varit nor
mal eller litet större än vanligt”, berättar 
Kirsi Jaakkola från Liperin Juurespakkaa
mo. Om överproduktion kan det inte alls 
talas när det gäller östra Finland. Vad som 
gäller kvaliteten har man lyckats väl i öst
ra Finland enligt Jaakkola.

Med tanke på hela marknaden är budska
pet tydligt; relationen mellan prisnivån och 
den verkliga mängden potatis är inte rätt.

NäRMATSTAFETTEN

Den riksomfattande Närmatstafetten som 
organiserades för tredje gången i år star
tade den 31 augusti från Muhos mot Hel
singfors. Temat för Närmatstafetten i år var 
”Välj enligt säsong” och huvudbudskapet 
var hållbara val och speciellt ekologisk, ve
getarisk och säsongbetonad mat i offentlig 
matservice. Jord och skogsbruksministeriet 
definierar närmat som matproduktion och 

konsumtion som använder råämnen och 
produktionsinsatser från den egna regio
nen och som på detta sätt främjar regio
nens ekonomi och sysselsättning. Närmat 
har inte ännu en egen symbol men livsmed
el som är producerade inom en egen kom
mun, ett eget landskap eller ett eget eko
nomiområde betraktas som närmat. 

Matkulturombudsmannen Jaakko Nuutila, 
som var med i stafetten, talar för inhemsk 
produktion. ”Det är mycket viktigt att få 
människor att förstå att om det inte finns 
efterfråga på finländska produkter, så mär
ker vi snart att det finns bara utländska 
produkter i butikerna. Importerade produk
ter kan vara billiga men detta syns också 
på kvaliteten”, påpekar Nuutila.

Genom att använda närproducerad mat sat
sar man på framtiden. ”De mest betydande 
resultaten kan synas om tiotals år”, säger 
generalsekreterare Marja Innanen från Jord 
och skogsbruksministeriet. Staten har ock
så tagit ställning till att främja hållbar ut
veckling. ”Den offentliga matservicen kan 
ses som en stor möjlighet eftersom statsrå
det nyligen har fattat ett principbeslut om 
att erbjuda säsongbetonad mat minst en 
gång per vecka och i år 2015 två gånger per 
vecka. Detta åligger statliga anstalter och 
är en rekommendation inom kommunerna”, 
glädjas Innanen över beslutet.

uTSäDESPRODuCENTEN SKAPAR 
BASEN FöR ODLARENS SuCCé 

Utsädesproducenten lever i perioder på 1,5 
år. Utsädesproducent Juha Tavasti från Kala

P E K K A 
T U O M I K O S K I

PERuNA ”SuOMEN KANSAN VANHOISSA RuNOISSA”
On yllättävää huomata, kuinka keskeistä osaa peruna näytte
lee suomalaisessa perinneaineistossa. Näin siitäkin huolimatta, 
että ensimmäiset perunaistutukset tehtiin Suomessa laajemmin 
vasta 1700luvun kuluessa. Suomen Kansan Vanhat Runot ai
neisto on vertaansa vailla oleva tietokanta. Vuonna 1850 syn
tynyt Juha Kurala kertoi seuraavan konstin Jokioisista:
”Perunain ylös otossa jotta hyvin paljo saadaan perunia teh-
dään sill lailla kun isäntä astuu ensimmäisnä peruna maahan 
ja vie sitä hevosta jolla vavot ajetaan ympäri sen maan kol-
meen kertaan vastoin päivää ja puhuu kullakin kerralla kier-
täissä:
- Mommo maasta mollahra, karhi pääksi kuoppahaan.
Ja niin rupee kyntämään sen aidan seipään kohdalta jossa on 
neljä sidettä - niin silloin pitäisi tulla paljon perunia.”

Sotken savia
Liisa Ruute kertoi hänen kotikylässään nuorten leikkineen 
”sotken savia”. Kun nuoriso kokoontui illoin ja sunnuntai
sin yhteen, niin ei silloin ollut mitään tanssiaisia, vaan silloin 
leikittiin kansalaisleikkejä. Sotkensavisilla leikittiin siihen ta
paan, että: Nuoriso asettui istumaan penkille vieritysten. Yksi 
oli sotkija, joka sotki savia. Leik[k]ijöillä oli lakki, esiliina tai 
joku sellainen helmalla. Sotkia kun kulki toisen luota toisen 
luo, pisti kätensä aina siinä helmassa olevan lakin tai esilii
nan sisään. 
Sotkialla oli peruna, kivi tai joku sen tapainen kädessään. Sii
nä sotkiessaan hän lausui: 
Sotken savia, kätken kiviä, 
Arvaappa, kellä, kulla kivi on. 
Ei ole omassa kukkarossa 
Eikä pikku kissan kaukalossa, 
Losa, losa, loukossa. 

Sotkia pudotti kiven jonkun helmaan, niin että sitä eivät kaik
ki huomanneet. Sitten kun hän pääsi ”losa, losa, loukon” koh
dalle, niin hän tätä ”loukkua” sanoessaan huitaisi kädellä louk

koon päin. Sitten hän arvautti, missä se nyt on. Kun satuttiin 
arvaamaan, kellä se oli, niin silloin sotkia meni hänen kans
saan toiseen huoneeseen. Siellä he yhdessä panivat niin mon
ta esinettä, kun oli leikissä olijaa. Jokaiselle esineelle he pa
nivat tytön tahi pojan, jos oli leikissä molempia. Sitten he tu
livat ja kysyivät ensin yhdeltä, sitten toiselta, otatko sen tai 
sen niistä esineistä, joita he olivat kahden panneet leikkiin. 
Sitten hän, jolta he kysyivät, sanoi sen, mitä hän halusi. Tä
män jälkeen nämä kysyjät sanoivat, mikä tunnettu henkilö oli 
sillä esineellä. Usein sattui joku poika tulemaan jollekkin ty
tölle ja joku tyttö jollekkin pojalle.

Peruna esiintyy myös ilmajokisessa lastenrallatuksessa. Se on 
kerätty arkistoon vuonna 1924:
Mikä kylpy? – vesikylpy. Mikä vesi? – pohjavesi. Mikä pohja? 
– peräpohja. Mikä perä? – kellonperä. Mikä kello? – tasku-
kello. Mikä tasku? – liivintasku. Mikä liivi? – silkkiliivi. Mikä 
silkki? – perhosilkki. Mikä perho? – kaaliperho. Mikä kaali? 
– ruokakaali. Mikä ruoka? – sianruoka. Mikä sika? – metsäsi-
ka. Mikä metsä? – koivumetsä. Mikä koivu? – asekoivu. Mikä 
ase? – sota-ase. Mikä sota? – nuijasota. Mikä nuija? – peru-
nanuija. Mikä peruna? – maaperuna. Mikä maa? – isänmaa. 
Mikä isänmaa? – Etkö sinä isänmaatasi tunne?

Myös monia muita leikkejä perunalla leikittiin. 1800luvun puo
lella syntynyt Simo Paavilainen Kaukolan Kaarlahdelta kertoi 
seuraavan ”kansan almanakan”:
”Jos sie tahdot talo olla, tok sie muista touko panna, 
kahto viikko kaheksais, selvempi on seitsemäis, 
kuuveis viikko kurja viikko, viijeis viikko viimeinen. 

Viidennellä viikolla piti viimeistään jo peruna ja pellavakin tul-
la kylvetyksi. Viikot luettiin takasin päin vanhasta Pietarin päi-
västä, joka tänä vuotena on heinäkuun 11. päivänä.”

Näin kansa pysyi laskuissa mukana ja maatyöt tuli tehtyä ai
kanaan.

1.

2.

3.
4.

5.
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joki konstaterar att det slutliga resultatet för 
föregående år framgår ofta först efter vin
tern i april men planeringen av och prepa
rationerna för den nya skörden har påbör
jat redan under föregående höst. 

Våren börjar med såningsarbete. Sättning 
av utsäde och gödsel sker enligt odlings
perioden och planen. Med tanke på göds
ling bör det göras en analys av näringsäm
nen åtminstone vart femte år. Juha Tavas
ti berättar att han utför analyser ofta inom 
en kortare period så att potatisen säkert får 
den rätta mängden av näringsämnen, inte 
för mycket eller för lite. ”Det är viktigt att 
följa skördens utveckling och vattenbalans. 
Jag har inte möjlighet att bevattna alla skif
ten men jag har vattenslangar på de vikti
gaste områdena”, berättar han. Sommaren 
är också en tid för rengöring. ”Potatislådor
na och lagret rengörs noggrant och allting 
desinficeras. Också arbetsmaskinerna kon
trolleras, felen repareras och maskinerna får 
ett desinficerande dopp.”

I princip börjar skörden när blasten skärs 
av eller dödas. Då börjar utsädet forma ett 
starkt skal runtomkring så att det tål upp
tagning, sortering och sättning på följande 
vår. Utsädet skall hålla sig friskt under hela 
vinterperioden. För att undvika spridningen 
av eventuella sjukdomar från ett skifte till 
ett annat rengör vi upptagningsmaskinerna 
alltid mellan skiftena”, berättar Tavasti.

På midvintern sorterar utsädesproducenten 
utsäden. Certifierat utsäde bör sorteras bra 
eftersom utsädesproducenternas kunder är 
mycket krävande. Kvaliteten på utsädet kon
trolleras senast efter det har producerats till 
matpotatis som hamnar på konsumenternas 

tallrik. Det är det verkliga och slutliga tes
tet. Responsen skall vara bra. Livsmedels
verket Evira utför en röt och virusgransk
ning i hösten. Tavasti berättar att det inte 
räcker med en granskning på hösten utan 
i lagergranskning kontrollerar och granskar 
inspektörer varje sorteringsparti.

SKOLELEVER 
LäR SIG OM POTATIS

Odla din egen potatis kampanjen för skole
lever kulminerade under september med en 
skörd. Nästan 500 elever på 16 orter del
tog i upptagningsarbeten. Stämningen var 
entusiastisk och energisk i början av sep
tember i Vik när nästan 50 elever samlade 
ihop deras egna Rikeaskörd.

Barnens verksamhet på en provgård i Vik 
leddes av projektchef inom föreningen Pro 
Potatis Hannele Kallio och föreningens ord
förare, akademiprofessor Jari Valkonen. Jari 
Valkonen berättade om skötselåtgärder som 
gjordes under sommaren och efter detta 
var det dags att skörda potatisen. Potati
sen hade växt bra och elevernas påsar blev 
snabbt full med potatis. Föreningen Pro Po
tatis har valt ”Potatis gör gott” som temat 
för höstens verksamhet. Detta budskap kan 
tolkas ur flera olika synvinklar: potatis sma
kar gott och den har mångsidiga bruksän
damål vid matlagning, potatis är en källa 
till många vitaminer och potatis är också 
ett ekologiskt gott val eftersom dess kol
fotspår är litet.

P e r u n a p a K i n a a

Siittä on jo viikkoja ku josaki telekkariuuti

sisa oli kokkolalainen koulukokki päästäny 

uutisankan lentoon. 

Oli päivitelly että oli se ennen niiin lähiruo

kaa ku paikkakunnan vilijelijät toimitti pe

runatki kouluille mutta ny kuuluu naapuri

pitäjäänki tulevan puolalaista vakuumipot

tua. Ankka lähti lentää reuhottaan.

Parin päivän päästä se oli jo etelämpänä 

perunafirmasa ja sieltä kyselivät Karjulan 

Jussilta että kuka, mitä, missä, paljoko. Jus

si selevitti muutamalla puhelinsoitolla että 

mistään ei löytyny semmoista  tuojaa tai asi

akasta joka ois tojellisuuesa asian takana.

Aika pian ankka kävi munimasa Helsingisä

ki ku maatalousministeri otti ansiokkaasti 

kantaa kotimaisen perunan ja ruuan puo

lesta.

Loppuviikosta olin muilla asioilla Oulaisisa. 

Ensimmäinen tuttava alako heti kättelysä 

ihimettelemään, että miksi Suomeen pittää 

tuua Puolasta perunaa. Rauhottelin ja oika

sin juttua että uutisankka se vain muutto

matkallaan seikkailee. Seuraava tuttava tuli 

keskuteluun ja sama lintu oli käyny niitten 

työpaikan kahviosa ku se kauhisteli, että 

eikö se oo törkiää että Oulaisten kouluisa

ki syötetään lapsille puolalaisia perunoita. 

Piti taas korjata.

Siinä vaiheesa oli sitte Maastullisa oikaisu

juttu mutta moniko sitä jakso lukia?

Meni viikko ja olin Helsingisä Viikin maata

lousyliopistolla käymäsä. Äkkiä luulis, että 

sielä on ihimisiä joita ankat ei jymäytä, mut

ta ei. Istuin hetken kahavipöydäsä muuta

man ihtiäni viksumman tohtorin ja tutkijan 

kans ja eiköpä siihen lentää päräyttäny uu

tisankka meijän pöytään. Oli se jo vähä re

susen ja voimattoman olonen, ku sitä oli 

ammuttu alas jo usiamman kerran erikalii

perisilla aseilla, mutta elossa se oli. Alako

vat kyseleen että miten suomalaisen peru

nan kilipailukyky oikein on kun suurtalou

detkin hankkivat tuontiperunaa…

Ei pitäs ainakaan tänä vuonna olla hinta 

esteenä kotimaisen perunan kulutuksen li

säämisesä.

Kannan Otto

Lintupongausta

Ordförande för föreningen Pro Potatis Jari Valkonen njuter av upptagningen.

Tekemällä kalkkitilauksen 31.12.2009 

mennessä, hyödynnät 4 %:n hintaedun.

Syys- ja lokakuussa toimitetut tilaukset 

saavat maksuaikaa marraskuun loppuun. 

Pyydä tarjous maatalouskaupasta!

TILAA SÄNKIKALKKI NYT!!

www.farmit.net/kalkitus
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