TORSTAINA 16. HUHTIKUUTA 2015  SÄHKÖPOSTI: uutiset@koillis-savo.ﬁ

Koillis-Savon
Sähkö Oy
Juankoski
Puh. 017
612 911

M
AIRA EN
IN
OPT ROITIN
VA
PALO

€
0
9
,
7

Ekosavo
LVI Oy
Nilsiä
Puh. 017
369 8800

PIRJO MONONEN

Avustusta ja
kauppoja
PALOSUOJELURAHASTO on
myöntänyt 250 000 euron
avustuksen Tuusniemen paloaseman peruskorjaukseen.
Enimmäisavustukseen oikeuttavat kustannukset ovat
enintään 731 600 euroa.
Tuusniemen kunnanhallitus hyväksyi Ruskilan koulun
myynnin Maarit Miettiselle. Hinta on sama 10 000 euroa, jolla kunta oli myymässä koulua helsinkiläiselle Ulla
Santaselle. Kunta ja ostaja eivät saaneet kuitenkaan sovittua kaupan yksityiskohdista.
Kauppa menee vielä valtuuston hyväksyttäväksi.
Ruskilan koulurakennus
on puurakenteinen, huoneistoala on 420 neliöä. Koulurakennus on rakennettu vuonna 1959.
Kiikkukallio-nimisestä tilasta myydään 500 neliön
suuruinen määräala Asunto
Oy Tuusniemen Rantakuja
3:lle 750 euron hintaan. Taloyhtiö rakentaa määräalalle
autokatoksen.

Juankoski:
Tolvasen
talousvalitus
perusteeton
Kaire ja Samuel Hallikainen nauravat, että heidän vappujuhlansa taidetaan viettää navetassa, sillä virallinen omistajanvaihdos tapahtuu toukokuun alussa. Pienessä kuvassa Sirpa de Jong hoitaa
Kuopion kaupungille meneviä pelakuuruukkuja Muuruveden puutarhalla.

Luomunavettaan uudet
omistajat vappuna
PIRJO MONONEN

SAMUEL Hallikainen on viljellyt maata, muokannut, kylvänyt ja korjannut satoa toistakymmentä vuotta. Toukokuun alussa hänestä tulee ”oikea” maatalousyrittäjä, kun
Muuruveden koulutilan navetta siirtyy hänen ja hänen vaimonsa Kairen nimiin. Savon
koulutuskuntayhtymä on halunnut jo pitemmän aikaa ulkoistaa navetan ja viljelykset ja
saada sitä kautta aikaan kustannussäästöjä ja paremmat
edellytykset opetuksen jatkumiselle Muuruvedellä.
”Navetan ja viljelysten ulkoistamisesta alettiin puhua
pari vuotta sitten. Nyt asia
oli sitten kypsä päätettäväksi”, kertoo Samuel Hallikainen ja perustelee omaa päätöstään pitkälti sillä, että toimenpiteellä taataan ainakin
tältä osin koulutuksen jatkuminen Muuruvedellä.
Savon koulutuskuntayhtymä on painiskellut viimeiset
vuodet mittavan kiinteistöomaisuutensa kanssa. Muuruvedellä osa vanhoista rakennuksista on purettu ja tul-

laan vielä purkamaan. Kasvihuoneet on jo vuokrattu ulkopuoliselle yrittäjälle ja niistä
haluttaisiin kokonaan eroon.
Samalla on ruvettu etsimään
navetalle ja viljelyksille uutta
yrittäjää.
Tämän kuun lopulla Sakky
ja Hallikaiset allekirjoittavat
kaupan, jolla Hallikaisille siirtyy viiden hehtaarin määräala
Kauniskangas-nimisestä tilasta ja määräalalla olevat rakennukset. Samassa kaupassa Hallikaisille siirtyy koneita, kalustoa ja kotieläimet. Kokonaiskauppahinta on 805 000 euroa. Oppilaitokselle jäävät pellot, noin 67 hehtaaria vuokrataan Hallikaisille 15 vuodeksi.
Koulutilan luomunavetassa on 60 lypsylehmää, ja kun
kyseessä on itseuudistuva karja, on päitä kaikkineen toista
sataa. Koulun omien peltojen
lisäksi koulutilalla on vuokrapeltoja toinen mokoma. Niidenkin vuokrasopimus siirtyy
Hallikaisille. Luomupelloilla
kasvaa heinän lisäksi vehnää,
hernettä ja härkäpapua.

SAMUEL Hallikainen on ollut koulutilalla vuodesta 2002

lähtien tilatyöntekijänä. Navetassa hän ei sano käyneensä
kymmeneen vuoteen, sillä hänen vastuullaan ovat olleet peltotyöt. Kaire Hallikaiselle navetta ja pellot ovat vielä toistaiseksi vieraampia asioita, mutta itse koulu on tuttu. Hän tuli opiskelemaan Muuruvedelle
vuonna 2004 ja on ollut sidonnan opettajana jo kymmenkunta vuotta. Molemmat ovat
kuitenkin maalaistalon lapsia.
Samuelin kotitila on Kaavilla,
Kairen taas Virossa.
”Kyllä meistä tulee isäntä
ja emäntä sanan varsinaisessa merkityksessä. Navettaan
jää yksi ulkopuolinen työntekijä, mutta muuten pyrimme hoitamaan karjan kahdestaan. Navetta toimii kuitenkin
myös jatkossa opetusnavettana eli opiskelijoilla on edelleen navettaviikot”, kertoo Samuel Hallikainen.
Hän kehuu tilan karjaa hyväksi ja hyväsukuiseksi. Keskituotos on 9 000 kilon luokkaa,
mikä on luomukarjalle keskimääräistä parempi. Luomussa ei päästä perinteisen tehotuotannon maitomääriin, johtuen ihan siitä, ettei luomure-

hu vastaa valkuaisen ja energian saannissa ihan sitä mitä väkirehuilla saadaan aikaan. Pienen osan tuotoksesta juo myös
vasikka, luomuvasikkaa juotetaan oikealla maidolla kolmen
kuukauden ajan.
”Luomumaidosta maksetaan kuitenkin 16 senttiä
enemmän litralle kuin perinteisestä maidosta. Sillä kompensaatiolla on merkitystä
etenkin nyt, kun maidon tuottajahinta on tullut niin paljon
alaspäin”, kertovat Hallikaiset.

HALLIKAISET suhtautuvat uuteen uraansa toiveikkaan realistisesti. Kokonaisinvestointi,
vaikka iso onkin, on kuitenkin korkeintaan samaa luokkaa kuin uuden navetan rakentaminen. Työmääräkään
tulee tuskin yrittäjäpariskuntaa yllättämään.
He uskovat luomun kysynnän jatkavan hienoista kasvuaan taantumasta huolimatta. Luomumaidon hintalisä on
sekin jonkinmoinen etu, vaikka Venäjä-pakotteet laskisivat
vielä maidon perushintaa.
Kaire ja Samuel Hallikainen
rakensivat joku vuosi sitten

uuden talon Kaaville.
”Vielä silloin ei navetta-asia
ollut edes vireillä. Nyt ainakin
alkuun koetetaan hoitaa navettaa Kaavilta käsin, mutta eiköhän tulevaisuudessa asuminen
pidä järjestää tänne äärelleen”,
kertovat Hallikaiset.

SAKKY on ilmaissut haluavansa luopua myös Muuruveden
yksikön kasvihuoneista. Kolmisentuhatta kasvihuoneneliötä on vuokrattu riistaveteläiselle Heimosen Puutarha
Oy:lle.
”Kyllä meillä on tieto, että ostotarjouksen voisi tehdä
minä päivänä tahansa”, sanoo
Sami Heimonen.
Hänen mukaansa kasvihuoneet itsessään ovat varsin
hyvässä kunnossa ja sopivat
ryhmäkasviviljelyyn. Se mikä
mietityttää, on energian kallis
hinta. Kahden erillisen kasvihuoneviljelmän hoitaminen ei
ole sekään ihan yksiselitteinen
juttu. Heimosten puutarhayrityksen pääpaikka on Riistaveden Ryönällä.
”Tällä hetkellä tämä vuokrausvaihtoehto on meille paras.”

JUANKOSKEN kaupunginhallitus pitää perusteettomana
Pentti O. Tolvasen valitusta,
joka koskee tämän vuoden
talousarvion ja ensi vuoden
taloussuunnitelman hyväksymistä kaupunginvaltuustossa viime vuoden lopussa.
Kaupunginhallitus perustelee Itä-Suomen hallintooikeudelle antamaansa lausuntoa sillä, että talousarvio
ja -suunnitelma on laadittu
kuntalain ja Kuntaliiton suositusten mukaan. Päätös ei ole
syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Alijäämän kattamisessa kaupunki täyttää kuntalain velvoitteet.
Kaupunginhallituksen
mukaan vuoden 2013 tilinpäätöksessä ei ole havaittu
Tolvasen väittämiä virheitä:
tilintarkastaja ja tarkastuslautakunta eivät löytäneet huomautettavaa ja valtuusto on
hyväksynyt tilinpäätöksen ja
myöntänyt tili- ja vastuuvapauden.

Servican
johtoon
28 hakijaa
ITÄSUOMEN huoltopalveluiden eli tutummin Servican toimitusjohtajan virkaa on hakenut 28 henkilöä. Viranhakijoiden joukossa on muun muassa
Tuusniemen kunnanjohtaja Toni Auvinen sekä aiemmin Juankosken ruokahuoltopäällikön virkaa hoitanut Jari Korhonen.

