6.4.2020
Tervehdys Leppävirran Soinilansalmelta!
Poikkeuksellinen kevät tuo uusia toimintatapoja myös meidän työskentelyymme maatalouskoneurakoinnissa. Alle olemme keränneet toiveita omalta osaltamme. Otamme kiitollisina
vastaan myös teidän toiveenne toimintatavoista.
Koronavirus on tottakai tällä hetkellä päällimmäisenä kaikkien mielessä, mutta lisäksi tautipaine tarttuvien eläintautien osalta on valitettavasti Suomessa koko ajan lisääntymässä.
Vaikka riski tautien leviämiseen kauttamme on pieni, niin haluamme omalta osaltamme olla
tekemässä kaikkemme, ettemme levitä esimerkiksi koronaa, salmonellaa, virusripulia,
kryptosporidioosia, hukkakauraa ym. ei-toivottuja vieraita tilalta toiselle.
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Emme ota traktorin hyttiin ketään ulkopuolisia, emme edes rappusille.
Emme ole tulleet ylpeiksi, mutta emme kättele.
Olemme omissa eväissämme, emme tule kahville.
Yhteiset autoajelut peltojen katseluun ei ole tässä tilanteessa hyvä tapa.
Lietteen sekoitus tilan toimesta hyvissä ajoin, jotta meidän ei tarvitse käydä tilan
traktorin hytissä.
Ohjeet lietteen levitykseen ja kylvöön toivomme mietittävän hyvissä ajoin etukäteen ja
toimitettavan sähköpostin, Whatsappin, AgriSmartin tms kautta tai paperiversiona
ennalta sovittuun paikkaan. Puhelimessakin pystymme selvittämään asioita paljon,
varsinkin jos kyseessä ovat tutut lohkot. Kuljettajien yhteystiedot ovat kirjeen lopussa.
Ohjeiden tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:
− lohkot, joilla työ tehdään
− pinta-alat
− levitys-/kylvömäärä (jos eri siemenseoksia, niin mitä millekin lohkolle)
− suojakaistat ja alueet, joille ei saa levittää lietettä tai joita ei kylvetä
− mistä siemenet löytyvät (mielellään ei navetan tai rehuvarastojen yhteydessä)

Teemme tarvittaessa koneiden pesun tilalta lähdettäessä. Tilan painepesurin olisi oltava
käytettävissä, mielellään muualla kuin maitohuoneen tai rehuvaraston edessä. Lietevaunun
säiliön huuhtelua varten olisi oltava paikka, josta saa vettä imukärsällä myös kuivana aikana.
Esimerkiksi rumpuputken päähän kaivettu vesipesä tien varrella on toimiva ratkaisu.
Tärkein asia kaikista on tiedottaminen! Jos tilalla on ollut, on tai havaitaan lähdettyämme
jokin tarttuvista taudeista tai hukkakaurasta, ilmoita siitä meille heti. Vain näin voimme estää
tautien leviämisen ja toimia viranomaisilta saamiemme ohjeiden mukaan.
Kiitos jo etukäteen, terveyttä ja hyvää alkavaa kasvukautta
toivottaa Traktoriurakointi Voimaa -väki
Yhteystiedot:
Heikki Huovinen

040 5400 712 heikki.huovinen@traktoriurakointi.fi
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Minna Huovinen
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Pertti Jatkola
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Juha Piiparinen
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