Viikkokokous nro 24/2015-2016
4.2.2016
Presidentin sijainen sihteeri Kaarlo Koskiniemi avasi viikkokokouksen ja toivotti
tervetulleeksi 17 omaa veljeä.
Klubivierailu Tallinnaan 12.-15.03.2016. Sitovat ilmoittautumiset pitää tehdä sähköpostitse
sihteerille mahdollisimman pian osoitteeseen kaarlo.koskiniemi@ylitaloky.com
Pantiin arvontalista kiertoon ja sihteeri esitteli palkintopullon, joka oli Ranin Cognac.
Veli Antti Lahdensuo esitteli Kurikkaan tulevaa kampusta, jossa Sedu ja Kurikan lukio
ovat sulassa sovussa keskenään. Pitäisikö Lapuan ottaa mallia Kurikasta. Viimeistään
viiden vuoden kuluessa valtiovalta yhdistää kaikki toisen asteen opiskelut samaan
paikkaan. Eli nyt olisi otettava se paljon puhuttu lusikka kauniiseen käteen.
Veli Antti Mantere piti esitelmän maidontuotannosta. Huomattavaa on että vaikka
maitotilojen määrä on jatkuvasti vähentynyt ja samaten lehmien lukumäärä on tuotetun
maidon määrä lisääntynyt. Vuonna 1972 yksi lehmä tuotti keskimäärin 3900 litraa
vuodessa, mutta vuonna 2011 jo 7900 litraa. Antin mukaan suurin syy tuotosten kasvuun
on AIV-rehu ja ehkä hieman lehmien jalostus. Kymmenen vuotta sitten Suomessa oli
vielä 400 000 lypsylehmää ja nyt vain 283 000. Lehmistä 70 % on ayrshirerotuisia ja
30 % holstein-friisiläisiä. Maitotilakoot ovat jatkuvasti suurentuneet ja lukumäärät
vähentyneet. Vuonna 1965 keskitilakoko oli 5 lehmää ja nyt 33 lehmää. Tilakokojen suurentumisen myötä tilojen tuotos on kasvanut rajusti. Vuonna 1965 tilat tuottivat keskimäärin
12 000 litraa maitoa ja nykyisin jo 267 000 litraa.
Nyt on maidontuotannossa noin 8 000 tilaa ja määrä vähenee jatkuvasti ollen ennusteiden
mukaan vuonna 2020 vain 4 500 tilaa. Kovimmat maidontuottajapaikkakunnat ovat
Kokkola, Kuopio ja Kiuruvesi. Suomessa on todella vähän todella suuria maitotiloja.
Yli 100 lehmän tiloja Suomessa on vain muutama prosentti. Esimerkiksi Virossa on yli
100 lehmän tiloja jo 70 % tiloista. Virossa on jopa 2 000 lehmän navetta. Ylistarossa on
kuitenkin jo 700 lehmän navetta.
Maidon tuottajahinta EU:ssa muualla on noin 30 % pienempi kuin Suomessa. Suomen
tuottajatuki on noin 7 senttiä litralta. Suomessa tuottaja saa maitolitrasta noin 38 senttiä
ja Virossa noin 25 senttiä. Lopuksi voisin sanoa että ”milk drinkers are better lovers”.
Seuraavassa viikkokokouksessa 11.02. esitelmän pitää veli Markku Muilu ja sitä
seuraavassa 18.02. veli Timo Nyrhilä.
Arvonnan toimitti veli Antti Manter ja palkinnon pokkasi veli Timo Nyrhilä.
Presidentin sijainen Kaarlo Koskiniemi kiitti veljiä sekä päätti kokouksen.
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