
Tuotannonjohtamisen intensiivikurssi IV 

ALUSTAVA ohjelma/aikataulu (muutoksia voi vielä tulla): 

Ennakkowebinaari ke 3.11. klo 12:00 – 15:30 

1 päivä tiistai 9.11. 

Tapaaminen ja lähtö klo 9:30 Ylivieskan urheiluhallin parkkialue 

9:30 – 9:45 Matkalla tutustuminen ensimmäiseen tilakohteeseen  

9:45 – 12:45 Kotipellon tila, Sorvisto Marko ja Sari (Ängesleväntie 85, Ylivieska) Tilavierailun 
teemana on siirtymävaiheen lehmien ruokinta ja asiantuntijana Merja Holma ja Tiina Karlström. 
Aamukahvit alussa. 

12:45 – 13:00 siirtymä lounaalle 

13:00 – 13:45 lounas ravintola Pikkuveli, Ylivieska 

13:45 – 14:30 matka seuraavalle tilalle ja esittäytymiskierros sekä odotukset kurssilta 

14:30 – 17:30 Vinkki Mervi ja Jukka, Pirnestie 1271, Haapavesi, teemana poikiminen ja 
vastapoikineet lehmät, asiantuntijana Tiina Karlström ja Paula Orava. Kahvit lopuksi. 

17:30 – 19:00 Matka Siniseen Helmeen Kiuruvedelle, matkalla palautekeskustelua ja työkirjan 
täyttöä 

19:30 Päivällinen ja rantasauna  

2 päivä keskiviikko 10.11. 

7:00 – 7:30 Aamupala 

7:30 – 9:00 matka tilakohteeseen, matkan aikana tutustuminen tiloihin ja työkirjan täyttöä 

9:00 – 12:00 Tilavierailu Murtomäen tila, Paula ja Janne Kokkonen, Murtomäentie 111, Siilinjärvi. 
Teemana siirtymävaiheen lehmien tilat ja management kokonaisuutena sekä umpilehmät, 
asiantuntijana Virpi Kurkela. Alkuun kahvit. 

12:00 – 12:15 matka Viitos tuvalle 

12:15 – 13:00 lounas 

13:00 – 13:15 matka seuraavaan kohteeseen 

13:15 – 16:15 Tilavierailu Lappala Mty, Anna Lappalainen, Mikantie 20, Siilinjärvi.  Teemana 
hedelmällisyyden hallinta, asiantuntijana Iris Kaimio. Lopussa iltapäiväkahvit. 

16:15 – 17:30 paluumatka hotellille, mitä opimme päivän aikana ja työkirjan täyttöä. Kootaan ideat 
ja toiveet seuraavan päivän workshopiin.  



18:00 Päivällinen, sauna 

3 päivä torstai 11.11. 

7:00 – 7:30 Aamupala 

7:30 – 9:30 Matka tilalle. BM työpaja sekä tutustumista tulevaan tilakohteeseen.  

9:30 – 12:30 Vierailu Rauhalan tila, Palolaijantie 29, Alavieska (Miika ja Ismo Takkunen), teemana 
vasikat ja nuorkarja. Asiantuntijana Tiina Karlström ja Paula Orava. Alussa kahvit. 

12:30 – 14:00 Siirtymä hotelli Käenpesään ja lounas 

14:00 – 17:00 Workshop: Toimintasuunnitelma ja askelmerkit opittujen asioiden viemiseksi omaan 
työhön, keskustelu ja ideoiden sekä hyvien käytäntöjen jakaminen. Palautelomakkeen täyttö. 

17:00 Kotimatkalle       

 

HUOM! Tilakohteet ja aikataulut voivat vielä muuttua. Lopulliset aikataulut ja 

paikat kiinnittyvät syyskuun aikana. 

 

Tutustu tilakohteisiin ennakkoon! (bussissa jaetaan myös lisämateriaalia, esim. 

tilakohteiden kausiraportit) 

• Kotipellon tila Oy, Marko ja Sari Sorvisto, Ylivieska 
Karjassa syntyi viime vuonna 74 lehmävasikkaa ja poiki 37 hiehoa. Jokaista niistä hoidetaan 
alusta alkaen potentiaalisena 100-tonnarina, joita karjassa on lypsyssä useita. Hiehot ovat 
sopimuskasvatuksessa tilan työntekijän yrityksessä. Hiehojen mitattu päiväkasvu on yli 900 
g/pv ja poikimaikä 24 kk. https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/artikkeli-1.531809 
https://www.maitoyrittajat.fi/wp-content/uploads/2020/01/Viisi-satatonnaria-navetassa.pdf 

• Lähteen tila, Jukka ja Mervi Vinkki, Haapavesi 
Karjassa oli viime vuonna poikimisia yhteensä 137 kpl. USA:ssa nähty työ FreshCow-ryhmän 
kanssa motivoi kokeilemaan samanlaista työskentelytapaa myös omassa karjassa. 
Ryhmässä koko ajan 5-15 eläintä. Ylivoimaisesti ylivoimaisin juttu on ennaltaehkäisy - 
sairaan lehmän kanssa aikaa ja työtä kuluu monin verroin enemmän. 
https://www.proagria.fi/sisalto/johtaminen-lahtee-itsesta-10521 

• Murtomäen tila, Janne ja Paula Kokkonen, Siilinjärvi 
https://www.youtube.com/watch?v=PRnQzR41jvI 
https://www.youtube.com/watch?v=o1in62g3818 

• Lappala Mty, Lappalaisen perhe, Siilinjärvi 
Neljän robotin yksikkö, lehmien keskituotos on yli 12 000 EKM. Karjan poikimaväli on 382 
vrk. Navetassa syväkuivikeparret (separoitu lanta) ja eläinten olosuhteisiin on kiinnitetty 
paljon huomiota. https://eurodairy.eu/media/1706/maatalousyhtymae-lappalassa-tehtiin-
lehmille-pehmeaet-pedit.pdf 

• Rauhalan maitotila, Ismo ja Miika Takkunen, Alavieska 
https://www.facebook.com/rauhalanmaitotila/ 
https://www.youtube.com/watch?v=CYryTU09xHI&t=24s 
https://www.youtube.com/watch?v=m0QcwineduA 
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