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Maidontuottajien ammattimatka Italiaan 4-7.12.2019  
  

Maitoyrittäjät ry järjestää maidontuottajien ammattimatkan Italiaan. Matkalla 

perehdytään Italian maidontuotannon vahvuuksiin ja haasteisiin. Kohdemaa valikoitui 

jäsenäänestyksen perusteella. Matkaohjelman toteutukseen osallistuu EDF:n Star- ja 

Council-jäsenistöä. 

Matkaan sisältyy 4-6 tilakohdetta, jotka ovat alueensa johtavia maidontuotantotiloja. 

Tyypillisesti tiloilla on 120–500 lypsylehmää. Lisäksi ohjelmaan on suunniteltu luento 

Italian maataloudesta ja sen tulevaisuuden suunnasta. Matkaan sisältyy myös vierailu 

Sekon tehtaille (www.seko.com) ja ehdimme viettää myös vapaa-aikaa Italiassa. 

Luonnollisesti iso osa matkaa on sosiaalinen kanssakäyminen muiden viljelijöiden kanssa 

ja tietotaidon jakaminen. Tunnetusti seura on parasta AAA-ryhmää! 

Ainakin osan matkaa meillä on mukana paikallisia yhteyshenkilöitä ja suomalainen opas, 

joka on toiminut pitkään Italiassa ja tuntee paikallisen kulttuurin erittäin hyvin. 

Alla löytyy alustava matkaohjelma ja tarkempia tietoja matkasta. 

Keskiviikko 4.12.2019  

Lähtö tapahtuu aamulla tai edellisenä päivänä maakunnista mahdollisilla liityntälennoilla, 

junilla, busseilla tai kimppakyydeillä Helsinkiin. 

06:30 Kokoontuminen Helsinki-Vantaa lentoasemalla. Liityntälennoilla tulevat saavat

 laukut suoraan Milanon koneeseen ja heidät tavataan vasta Milanon lennon portilla 

 Helsinki-Vantaalla. Liitynnät voi varata erikseen ilmoittautumisen yhteydessä ja ne 

 lähtevät seuraavasti. 

 Kokkola AY400  05:30 
 Joensuu AY350  05:40 
 Oulu AY450   05:50 
 Jyväskylä AY290 05:50 
 Kuopio AY 380  06:00 
 Vaasa AY322  06:00 
 Turku AY 230  06:15 

08:05 Lento Finnair AY 1751 lähtee Milanoon 

10:15 Perillä Milanossa  

 Lentokentältä matka jatkuu bussilla ensimmäiselle tilakohteelle. Alustavasti kohteeksi on 

sovittu Bandiolin tila Piubegan lähellä. Tilalla on tällä hetkellä lypsyssä 500 lehmää ja 
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käytössä on Lelyn robotit. Päivämaito on tällä hetkellä 40 kg. Tila suunnittelee laajennusta 

700 lehmään vuosina 2020–2021. Tilalla on käytössä israelilainen viilennysjärjestelmä ja 

Lely Vector -ruokintajärjestelmä. 

 Alla on muutama linkki, joissa kerrotaan tilasta. 

 https://www.youtube.com/watch?v=VIj7fdejoiU 

 https://www.dairyglobal.net/Articles/General/2016/8/Robert-Bodde-2853548W/ 

 http://www.cool-

cows.com/articles/eng/29_Cooling%20cows%20in%20robotic%20farm%20-

%20the%20case%20of%20Bandioli%20farm%20Italy.pdf 

 Mikäli aikataulu mahdollistaa sen vierailemme vielä toisella kohteella ennen hotellille 

siirtymistä. 

18:00 Arvioitu saapuminen hotellille lähellä Veronaa.  

 Illalla meillä on yhteinen illallinen hotellilla tai lähellä olevassa ravintolassa. 

Torstai 5.12.2019 

– 08:00 Aamiainen hotellilla 

08:00 Lähtö hotellilta kohti tila- ja tehdasvierailua. 

 Päivän aikana meillä on suunnitteilla 1-2 tilavierailukohdetta ja tehdasvierailu Sekon 

 tehtailla lähellä Curtaroloa. Sekon tehtailla tutustumme heidän 

 aperuokintajärjestelmäänsä. 

18:00 Arvioitu saapuminen hotellille 

Perjantai 6.12.2019 

– 08:00 Aamiainen hotellilla 

08:00 Lähtö hotellilta 

Päivän aikana meillä on kaksi tilavierailua. Lisäksi EDF:n Star-jäsen Cristian Rota luennoi 
meille Italian maidontuotannon tunnusluvuista.   

  
Toinen tilakohde on 450 lypsävän Barbiselle Farm Cremonan maakunnassa. Tilaa emännöi 
EDF:n councilin Italian edustaja Elisabetta Quaini. Tilalla on myös ravihevosia ja lampaita. 
Tila on hyödyntänyt aurinkoenergiaa vuodesta 2010 lähtien.   
 
Lisätietoja: http://www.barbiselle.it/index.php/en/ (englanniksi) 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VIj7fdejoiU
https://www.dairyglobal.net/Articles/General/2016/8/Robert-Bodde-2853548W/
http://www.cool-cows.com/articles/eng/29_Cooling%20cows%20in%20robotic%20farm%20-%20the%20case%20of%20Bandioli%20farm%20Italy.pdf
http://www.cool-cows.com/articles/eng/29_Cooling%20cows%20in%20robotic%20farm%20-%20the%20case%20of%20Bandioli%20farm%20Italy.pdf
http://www.cool-cows.com/articles/eng/29_Cooling%20cows%20in%20robotic%20farm%20-%20the%20case%20of%20Bandioli%20farm%20Italy.pdf
http://www.barbiselle.it/index.php/en/
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18:00 Saapuminen hotellille lähelle Milanoa 

 Illalla meillä on tietenkin luvassa oma itsenäisyydenpäivän vastaanotto, vaadittavin

 juhlamenoin. ☺ 

Lauantai 7.12.2019 

-08:00 Aamiainen hotellilla 

9:25 Saapuminen Milanon lentokentälle 

11:25 Lento AY1752 lähtee kohti Helsinkiä 

15:30 Lentomme on perillä Helsingissä 

 Lentokentältä matka jatkuu kohti maakuntia joko omilla kyydeillä tai sitten 

 liityntälennoilla. Liityntälentojen aikataulu on seuraava: 

 Kokkola AY631 18:15–19:25 
 Joensuu AY345 16:10–17:15 
 Oulu AY443  17:00–18:05 
 Jyväskylä   Finnair ei tarjoa liityntää 
 Kuopio AY369  16:35–17:35 
 Vaasa AY315  16:30–17:35 
 Turku AY225  16:15–16:50 
 

Hinta ja ilmoittautuminen 

 Matkan hinnaksi on arvioitu tällä hetkellä n. 1000 € lähdettäessä Helsingistä, 

 liityntälentojen hinta on n. 190 €. Matkan hintaan sisältyy: 

• Lentoliput, verot ja viranomaismaksut. 

• Kuljetukset Italiassa 

• Suojavarusteet tilavierailuille 

• Tilavierailut 

• Majoitus 2 hh huoneessa 

• Osa ruokailuista 

 Ilmoittaudu matkalle viimeistään 2.10.2019 niin varmistat paikkasi! Tällöin 

 vahvistamme lentolippu varauksen kaikille ilmoittautuneille. Ilmoittautuminen onnistuu 

 täällä! 

 Lisätietoja:  Sampsa Husu, sampsa@husu.fi tai p. 0400 601 513. 
Henna Mero, henna.mero@maitoyrittajat.fi tai p. 040 5896202 

https://www.husu.fi/maitoyrittajat-italiaan-2019/
mailto:henna.mero@maitoyrittajat.fi

