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Hyvä yhdistyksemme jäsen, 

Yhdistyksemme vuosikokous pidetään torstaina 17.11. klo 16:30. Paikkana on Forssan keskustan Villa 

ravintolan Retonki kokoustila hotellin toisessa kerroksessa. Ravintola Villan osoite on Hämeentie 7. 

Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja erovuoroisten tilalle hallitus on löytänyt 

halukkaat uudet jäsenet. 

Ennen kokousta Forssan Seudun Hippos ry:n toiminnanjohtaja Elina Hirvonen päivittää 

käsityksemme Pilvenmäen toiminnasta niin tapahtumapaikkana/järjestäjänä kuin tietysti 

hevostaloustoimijana. 

Ravintola toivoo ennakkoilmoittatumista tarjoilun järjestämiseksi. Kertokaa myös mahdolliset 

erityisruokavaliot sihteeri Tarja Mäenpäälle, puh. 0405824262 tai sähköpostilla 

tarja.maenpaa@hkscan.com. 

 

KESÄRETKI 12.8. VIIKKIIN 

Lähdimme 11 jäsenen ja 7 avecin voimalla loppukesän retkelle Rajalan linja-autolla perjantaina 12.8. 

klo 11 Jokioisilta kirjaston pihalta ja ajoimme Forssan linja-autoaseman retkipysäkin kautta kohti 

Viikin campusta. Söimme Bello ravintolassa kevyen lounaan omakustanteisesti. Ajelimme 

tutkimustilalle. 

Klo 14 Viikin tutkimustilaa esitteli johtaja Tapani Jokiniemi. Olimme puutarhassa, sillä sää oli lämmin.  

Tapani kertoi, että Viikin tutkimustilaan kuuluu 150 hehtaaria viljelymaata, navetta ja 65 

lypsylehmää. Navetassa on yksi robotti. Noin puolet peltoalasta on säilörehu- ja laidunnurmena. 

Loppuosalla pelloista viljellään viljaa ja valkuaiskasveja, kuten härkäpapua. Pelloilla on vuosittain 

myös lukuisia koealoja, joilla tehdään mm. kasvintuotanto- ja maaperätieteisiin liittyvää tutkimusta. 

Peltoalasta on 20 ha kaavoitettu jälleenrakennukseen, joten tilan viljelty ala vähenee. Tilalla on 

kolme harjoittelijaa. Tällä hetkellä suunnitellaan biokaasulaitosta. 
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Esittelyn jälkeen Anneli Partala kertoi Viikin alueesta ja Luken tutkimuksesta. Teimme kiertoajelun 

Viikin teitä pitkin. Tiet olivat kapeita ja ahtaita linja-autolle. Vierailimme Viikin A-talossa, joka oli 

pysynyt paikallaan. Muuten alueelle oli rakennettu paljon asuintaloja ja lisää on kuulemma tulossa. 

Kierroksen jälkeen matka jatkui kohti Helsingin keskustaa ja Kauppatoria. Kauppatorilla Kolera-altaan 

reunalla katsomme risteilyn lähtöpaikan, minkä jälkeen oli vapaata aikaa risteilyn lähtöön 18:45 asti. 

Kieltolaki- illallisristeilyllä olimme klo 19-21:30. Risteilyn ruokapöydässä oli kalaa monessa 

muodossa. Sää suosi meitä edelleen ja kannella pystyi osan aikaa katselemaan saaristomaisemaa.    

Kotiseudulle palasimme klo 23. 

Ryhmäkuvaan ehti osa porukasta ennen risteilyä. 

  

SEMINAARI JA VUOSIJUHLA 

Agronomiliiton seminaari ja vuosijuhla järjestettiin lauantaina 29.10. Helsingissä. Sihteeri lähetti pari 

kertaa muistutuksen asiasta, mutta ilmoittautuneita iltajuhlaan saatiin 3 jäsentä. Nämä menivät 

juhlaan omalla autolla yhteiskyydillä. 

Tervetuloa yhdistyksen vuosikokoukseen ja mukavaa syksyn jatkoa        

hallituksen puolesta Tarja Mäenpää, sihteeri 



 


