
Epävakaista oloista 
rauhan aikaan 1918–1919
Siipikarjaliitto perustettiin 20.11.1918. Sisällissota 
oli päättynyt puoli vuotta aiemmin ja poliittisesti 
jännittyneessä ilmapiirissä kansaa koetteli myös 
elintarvikepula. Elintarvikkeiden säännöstely jatkui 
aina vuoteen 1921 saakka. 

Siipikarjaliiton 
perustaminen:
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Eläviä kanoja myytiin 
Helsingin kauppatorilla 
1919. (Helsingin kau-
punginmuseo)

Tuula Vuolle-Selki
FT, tietokirjailija



 Sodasta johtuen kevään 1918 kylvöt olivat 
tyrehtyä siemenviljan puutteeseen.  Lisäksi 
työväkeä oli vankileireillä. Siemenviljaa oli 
huvennut talven aikana syömäviljaksi ja 
valtion viljankeruuoperaation tavoitteena 

oli saada kylvöt suoritettua ajoissa.
Elintarvikelautakunnan oli puolestaan ilmoitus-

ten perusteella laskettava, minkä määrän yksityiset 
henkilöt saivat pitää omaa kulutustaan ja siemen-
tarvetta varten ja mikä osa viljasta oli luovutettava 
valtiolle. Tuontiviljasta suurin osa hupeni kaupun-
kien ja kulutuskeskusten tarpeisiin. 

Rehun puutteen vuoksi moni maanviljelijä har-
kitsi karjansa teurastamista. Myös kanankasvattajat 
teurastivat siipikarjaansa, kun rehua ei ollut. Siipi-
karjanhoito oli ollut pitkään järjestäytymätöntä ja 
tuotto vähäistä runsaan ulkomaisen tuonnin vuoksi.

Siipikarjan asialla 1890-luvulta lähtien
Siipikarja-asian suomalainen uranuurtaja, kauppa-
neuvos ja pankinjohtaja Victor Forselius, perusti 
Suomen Siipikarjanhoidon Ystävät -nimisen yhdis-
tyksen ja myöhemmin 1890-luvulla Siipikarjanhoito-
lehden, joka ilmestyi kerran kuukaudessa. Varsinais-
Suomen Korsnäsissä toimi hetken aikaa myös kana- 
ja mehiläishoitokoulu. Yhdistyksen toiminta päättyi 
Forseliuksen kuolemaan vuonna 1905.

Suomen Siipikarja- ja Mehiläishoitoyhdistys perus-
tettiin Turussa 1909. Yhdistys palkkasi neuvojia sekä 
julkaisi kerran kuussa ilmestyvää Siipikarjan- ja Mehi-
läishoitolehteä. Kun valtionapu lakkautettiin 1918, 
yhdistyskin lopetti toimintansa.

Kun sekä Suomen Siipikarjanhoidon Ystävät että 
Suomen Siipikarja- ja Mehiläishoitoyhdistys toimi-
vat pääasiassa Lounais-Suomessa, niin sisällissodan 
jälkeen perustetun Suomen Siipikarjanhoitajain Lii-
ton keskuspaikkana oli Hämeenlinna ja toiminta-
alueena koko maa. 

Siipikarja-asiaa ryhdyttiin ensimmäisenä ajamaan 
Lounais-Suomessa. Alueella oli luonnon puolesta 
paremmat mahdollisuudet ylijäämäviljan tuotta-
miseen kuin muualla Suomessa. Mehiläishoidolle-
kin alue oli oiva paikka niin mesikasvien kuin läm-
pötilan puolesta.  

Painetta kotimaisen kanatalouden edistämiseen 
esiintyi jo 1900-luvun alussa, koska siipikarjatuot-
teita tuotiin runsaasti ulkomailta. Muun muassa tästä 
syystä Kuopion ja Mikkelin läänin sekä Kajaanin kih-
lakunnan alueelle perustettiin 1906 Savon Siipikar-
janhoitoyhdistys.  Se toimitti Kananhoitaja-nimistä 
lehteä, joka ilmestyi vuoden verran.

Suomen Siipikarjanhoitajain 
Liitto perustetaan
Suomen Siipikarjanhoitajain Liiton perustamisko-
koukseen 1918 saapui noin kaksikymmentä maanvil-
jelysseurojen, Martta-Yhdistysten ja munanmyynti-
osuuskuntien edustajaa. Lisäksi mukana oli kanan-
hoidon harrastajia. Liiton ensimmäiset toimihen-
kilöt olivat hämeenlinnalainen Valion konsulentti 

Siipikarja-lehden etusivu 
10.4.1919
Vuoden 1919 aikana lehdessä 
kirjoitettiin muun muassa 
seuraavista aiheista:

Kaniininhoito lihanpuutteen 
poistajana
Hanhien hoito talvella
Ankat ja hanhet syyskesällä
Kanojen ruokintalista
Tuberkuloosi kanoissa
Siitosmunien myynti
Kuivikeaineista kanalassa
Matokuoppia kanoille
Mitä puita ja pensaita istuttaisin 
kanatarhaani?

Siipikarjan- ja Mehiläishoitolehden numero vuodelta 1910 (1.2.1910).



keän kannan; aiemmat yhdistykset olivat olleet vah-
vasti ruotsinkielisten hallussa. Nyt perustettavaa 
yhdistystä johtivat suomenkieliset.

Kanatarhasta tulikin Siipikarja
 Liiton perustamiskokouksessa päätettiin lehdestä, 
jonka ensimmäisen numero ilmestyi alkuvuodesta 
1919. Lieneekö kiire uuden lehden julkaisemiseksi 
sekoittanut nimivalintaa. Enemmän kannatusta saa-
neesta Kanatarhasta tulikin yllättäen Siipikarja, kun 
lehden kustantaja Arvi A. Karisto oli ehtinyt vahvistaa 
lehden nimeksi viimeksi mainitun. Koska postitaksa-
kin oli jo maksettu, lehden nimeä ei enää muutettu.

Siipikarja-lehden ensimmäinen numero ilmes-
tyi suunnitellusti tammikuussa 1919. Aluksi tilaus-
hinta oli 8 markkaa vuosikerralta; munaosuuskuntien 
jäsenistä suurin osa sai kuitenkin lehden ilmaiseksi. 

Ensimmäisissä kirjoituksissa käsiteltiin kanankas-
vatuksen ohella kanalintujen ja kaniinien hoitoa:

Siipikarjassa ”tullaan käsittelemään kanojen, ank-
kojen, hanhien, kalkkunoitten ja mahdollisesti muit-
tenkin siipieläinten sekä kaniinien hoitoa. Tärkeim-
män sijan tulevat luonnollisesti saamaan kanat”. (Sii-
pikarja-lehti 10.1.1919)

Lehdestä välittyi huoli sodan jälkeisestä elintar-
vikkeiden riittävyydestä: ”Elämme vielä parhaillaan 
tätä monessa suhteessa tukalaa aikaa. Saamme tänä-
kin talvena kamppailla ja kaikesta päättäen entistä 
enemmän elintarvikepulan kanssa. Nyt kysytään 
kekseliäisyyttä ja taitoa, miten päästä ensi kesään…”

 Siipikarjassa annettiin ohjeita kanojen oikeaoppi-
sessa ruokinnassa ja kanaloiden rakentamisessa. Kir-
joittajat neuvoivat myös munanmyyntiosuuskuntien 
perustamisessa, etenkin yhteistyöstä Valion kanssa. 
Lehden toimittamisesta vastasi viipurilainen mais-
teri Väinö Kuikka avustajanaan Hilja Henriksson.

Vaikeat alkuvuodet
”Munakauppa ei ole saanut osakseen sellaista huo-
miota kuin se olisi ansainnut. Tämä on varmaan joh-
tunut suureksi osaksi siitä, että meidän maanviljeli-
jäimme keskuudessa on väheksytty munakaupan edel-
lyttämää kananhoitoa. Sitä on pidetty ilman muuta 
kannattamattomana ja kohdeltu vähän yliolkaisesti 
mitättömänä ’naisten hommana’.” (K.M.Soininen 
Suomen osuustoimintalehdessä 1922, nro 1–2)

Kananhoito oli ollut naisten työtä, mutta miten 
miehet saatiin mukaan? Olihan kananhoito saatuun 
palkkioon nähden vaivatonta ja helppoa: ”Kanat tule-
vat toimeen melkein ilman hoitoa, ja niiden tuot-
teita on helppo muuttaa rahaksi. Eikö tämä ilmei-
sesti viittaa siihen, että näiden pikku eläinten jär-
jellinen hoitaminen on työtä, josta saapi palkakseen 
muutakin kuin kalanpään ja leivänkuoren. ”(Siipi-
karja-lehti 10.1.1919)

Jaakko Kivi, urjalalainen opettaja Matti Järvi sekä 
maanviljelijä Eino Rantala Hämeenlinnan Vanajalta. 
Ensimmäisiksi puheenjohtajiksi valittiin Jaakko Kivi 
ja Alastaron pastori Albin Hukkanen. Kirjurina 
toimi Matti Järvi.  

Kananmunien kysyntä oli sodan jälkeen nopeasti 
kasvanut ja mikä parasta, hinnatkin nousivat. Siipi-
karjanhoidolla oli siis varsin hyvät näkymät huoli-
matta siitä, että maahan oli tähän mennessä tuotu 
kananmunia useiden miljoonien markkojen arvosta. 
Tämän vuoksi Suomen oli seurattava muuta Euroop-
paa ja perustettava valtakunnallinen siipikarjaliitto. 
Jäseniksi toivottiin niin paikallisyhdistyksiä kuin 
munaosuuskuntia. Kielikysymykseen liitto otti sel-

TÄRKEITÄ 
VUOSIA

1891 
Suomen Siipikar-
janhoidon Ystävät 
perustetaan.

1906
Savon Siipikarjanhoi-
toyhdistys syntyy ja 
julkaisee Kananhoi-
taja-lehteä.

1909
Suomen Siipikarja- 
ja Mehiläishoitoyh-
distys perustetaan 
Turussa. 
Martat palkkaavat 
ensimmäisen kanan-
hoidonneuvojan, 
Olga Autereen. 

1918
Suomen Siipikar-
janhoitajain Liitto 
perustetaan 20. mar-
raskuuta.

1919
Ensimmäinen Siipi-
karja-lehti ilmestyy 
10. tammikuuta.

1923
Liiton sihteerin toimi 
vakinaistetaan.

Kananhoitoa Pylkönmäen Manni-
sella Keski-Suomessa 1900-luvun 
alussa. (Keski-Suomen museo)

Pohjoismaiden osa-
kepankin Turun kont-
torin johtaja ja kaup-
paneuvos Victor For-
selius (1838–1905). 
(Museovirasto, 
kuvaaja Daniel Nyb-
lin 1894)

Savon Siipikarjanhoitoyhdistyksen Kananhoitaja-
lehti (15.10.1908) mainostaa Vuoksen kanalan sii-
tosmunia sekä maatalouskauppa P. Sidorowilta 
saatavia hautomiskoneita ja kanalatarpeita.
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Lehdet
Kananhoitaja-lehti 15.10.1908
Martta-lehti 5.6.2015 
Naisten Ääni 2.11.1912 (Olga Aute-
reen haastattelu)
Pellervo-lehti 1.7.1901 (Kananmu-
nien laadusta ja mausta)
Siipikarja-lehti: vuosikerrat 1919–
1923
Siipikarja- ja Mehiläishoitolehti 
1.2.1910
Siipikarjaliiton historiaa ovat koon-
neet Otto Kallela Siipikarjassa 
6/1958, Krister Eklund Siipikarjassa 

1–2/1988 ja Jarmo Sipilä Siipikar-
jassa 6–7/1993
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Internet-lähteet
Kanatalouden historia. Kanatalous-
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?tila_id=1&ohjemappi&kategoria_
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www.marttaperinne.fi /aika-
jana/1910/kanojen-kasvatusta-ja-
muita-ansaintakeinoja/index.html, 
Martta-lehti 5.6.2015

Maaseudun työnjako oli 1900-luvun alkupuolen 
Suomessa perinteinen. Ruokatalous, puutarhanhoito 
ja kananhoito olivat naisten työalaa, kun taas vastuu 
karjataloudesta, maitotaloudesta sekä maanviljelyk-
sestä kuului miehille. Työnjako ulottui myös neu-
vontaan. Marttojen vastuulla oli kananhoito, kun 
taas muun karjan ja maatalouden neuvonnasta vas-
tasivat miesvaltaiset maamiesseurat.

Siipikarjanhoitajain Liiton toiminnan alkuvuodet 
olivat vaikeuksien täyttämiä. Rahasta oli puutetta, 
sillä valtionapu oli vaatimatonta. Vuonna 1923 val-
tionapu nousi 42 000 markkaan. Tällöin myös lii-
ton sihteerin toimi vakinaistettiin. 

 Johtokunnan jäsenistä opettaja Matti Järvi, kirjai-
lija Mikko Ilkka, konsulentti Jaakko Kivi ja maan-
viljelijä Eino Rantala tekivät alkuvuosina merkittä-
vää työtä siipikarjatietouden ja -neuvonnan hyväksi. 
Vuonna 1918 perustetulle Kordelinin rahastolle teh-
tiin hakemus siipikarjakirjallisuuden levittämiseksi ja 
opintomatkojen tukemiseksi. Kauppa- ja teollisuus-
komissionin toivottiin tukevan kanaloita hautoma-
koneissa käytetyn paloöljyn saamiseksi. 

Kanakanta oli vähentynyt kymmenesosaan siitä, 
mitä se oli ollut ensimmäisen maailmansodan alka-
essa 1914. Samaan aikaan kaupoissa myytiin venä-
läisiä kananmunia pilkkahinnalla. Tästä säikähtä-
neenä moni siipikarjanomistaja ryhtyi teurastamaan 
kanojaan. 

Sodan aikana vallitsi myös rehupula ja kanojen 
ruokinta oli huonolla kannalla. Vuonna 1919 kanan-
munien hinta oli kysynnän lisääntyessä noussut kor-
keaksi . Koska Venäjän suunnastakaan ei ollut odo-
tettavissa kilpailua lähivuosiin, kehotti liitto kasvat-
tajia haudottamaan kesän aikana niin monta poiku-
etta kuin mahdollista.

Kanankasvatuksen lisäämiseksi Suomen Siipikar-
janhoitajain Liitto ehdotti mallikanaloiden perus-
tamista meijerien yhteyteen. Munien yhteismyyn-
nin Suomessa olivat aloittaneet Martta-Yhdistykset, 
jonka jälkeen Valio ryhtyi rakentamaan munakaup-
paa osuustoiminnan pohjalle.  Pellervo-Seura jul-
kaisi Munanmyyntiosuuskunta-käsikirjan 1913 sekä 
mallisääntöjä osuuskuntien perustamiseksi. Valion 
palkattua ensimmäisen munakonsulenttinsa 1913 
lähti munaosuuskuntien toiminta kunnolla käyn-
tiin, ensimmäisenä Lounais-Suomessa.

LÄHTEITÄ

• Alastaron munanmyyntiosuuskunta perustettiin tou-
kokuussa 1913. Noin 20 siipikarjanhoitajaa liittyi osuus-
kuntaan.  Hanke oli tyrehtyä läänin kuvernöörin evät-
tyä säännöt. Osuuskuntaa vetivät naiset, joiden lain 
mukaan olisi pitänyt pyytää aviomiehiltään valtakirja 
tai ainakin selvitys siitä, hallitsevatko osuuskunnan hal-
litukseen valitut emännät itse omaisuuttaan.

Emännät pitivät kokouksen, jossa yksimielisesti päät-
tivät olla lähettämättä valtakirjoja. He olivat kanaloi-
densa hoitajia ja myös sen hallitsijoita. Kuvernöö-
rin oli taivuttava naisten tahtoon ja hyväksyttävä Alas-
taron itsenäisten emäntien osuuskunnan säännöt. 
Ehdoksi asetettiin yhden miespuolisen henkilön hyväksyminen jäseneksi. 
”Peräänkatsojaksi” valittiin pastori Albin Hukkanen, joka toimi myös 
munanmyyntiosuuskunnan isännöitsijänä. 

Naisvetoisen Alastaron munaosuuskunnan toiminta jatkui lähes kes-
keytyksettä, vaikka keväällä 1918 punakaartilaiset anastivat Helsinkiin 
matkalla olleen munalähetyksen laatikkoineen. Sodan jälkeen 1919 mer-
kittyjen osuuksien lukumäärä oli 2 676. Munia otettiin vastaan viikoit-
tain ja heikoimpina tuottoaikoina vuoroviikoin. Munien lisäksi osuus-
kunnan kautta myytiin teurastettua siipikarjaa. (Siipikarja-lehti 10.4.1919 
ja Suomen osuustoimintalehti nro 1–2 1922. Kirjoittanut K. M. Soininen)

Vuonna 1899 perustetun Martta-Yhdistyksen mielestä naisten tuli 
saada omaa rahaa. Kanojen kasvattaminen ja munien myyminen oli mitä 
parhain rahanhankkimiskeino.

Martat palkkasivat Olga Autereen ensimmäiseksi kananhoidonneu-
vojaksi vuonna 1909. Autere oli käynyt opintomatkalla Tanskassa. Suo-
meen palattuaan opettajatar Autere ryhtyi pitämään esitelmiä kanan-
hoidosta. Lisäksi hän järjesti noin viikon kestäviä kananhoidonkursseja 

ympäri Suomen. Samaan 
aikaan munaosuuskuntien 
ja kanaloiden määrä kasvoi; 
kun vuonna 1911 kanaloita 
oli 250, niin vuonna 1914 
oli Martta-Yhdistyksen toi-
mesta perustettujen pien-
kanaloiden määrä nous-
sut lähes kuusinkertaiseksi. 
Emäntä-lehti jakoi neuvoja: 
kanojen ravinnon piti olla 
vaihtelevaa – ei ainoastaan 
jyviä. Sen ohella kala, liha ja 
luut lisäsivät munimista.

Maaseudun topakat emännät

Kananhoi-
donneuvoja 
Olga Autere 
(Naisten ääni 
2.11.1912)

Alastaron Munanmyyntiosuuskunnan 
ensimmäinen toimipaikka 1910-luvulla. 
Naisten keskellä pastori Albin Hukkanen.
(Alastaron kotiseutumuseo)



Vakaan kehityksen 
vuodet 1921–1939

Siipikarjanhoidossa elettiin 
sotien välillä vakaan 
kehityksen kautta. Vuonna 
1921 maamme kanaluku 
ylitti miljoonan. Kolmeen 
miljoonaan yllettiin 
1930-luvun alussa. 

Minustako 
siipikarjanhoitaja?
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Yksinäinen 
kanaperhe 
tepastelee.
(Kersantti 
T.Aunio, 
SA-kuva)

Tuula Vuolle-Selki
FT, tietokirjailija

 K ananmunien tuotantoa edisti vuonna 
1929 voimaan tullut kananmunien 
vientipalkkiolaki, joka muodostui 
tuottajille elintärkeäksi varsinkin 
1930-luvun lamavuosina. Vientipalk-

kion ansiosta syntyi monia uusia kanaloita, myös 
maataloudesta erillisiä liikekanaloita.

Siipikarjanhoidon menestyksen takana oli tarmo-
kas valistustyö. Samaan aikaan panostettiin kanan-
jalostukseen ja myynnin keskittämiseen osuus-
kuntien kautta. Kaupparekisterissä oli 113 munan-
myyntiosuuskuntaa vuonna 1924. Suurin osa sijaitsi 
Turun ja Porin, Hämeen ja Vaasan lääneissä. Muu-
tamien liikevaihto lähestyi kahta miljoonaa mark-

kaa. Munanmyyntiosuuskunnat perustivat oman 
keskusliikkeen, Vientikunta Munan, vuonna 1922. 

Siitoskeskustoiminta aloitettiin kolmessa 
kanalassa ja kantakirjaa alettiin ylläpitää. Kanaloissa 
ryhdyttiin pitämään kirjanpitoa ja untuvikkoja 
lajiteltiin sukupuolen mukaan. 

Liiton munintatarkastusasema aloitti Hämeen-
linnassa Vanha-Lapion tilalla 1926. Vuonna 1938 
siellä aloitettiin kukkojen jälkeläisarvostelu. Tämän 
jälkeen kaikki liiton jäsenet saivat ilmoittaa kano-
jaan munintatarkastukseen ja liiton siitoskeskuk-
set velvoitettiin osallistumaan siihen. 

Suomen Siipikarjanhoitajain Liiton sääntöjä 
uusittiin 1930-luvun puolivälissä ja liiton uudeksi 3



• Suomessa oli 1800-luvulla mm. seuraa-
via kanarotuja: tavallinen kana, Englan-
nin kana, Saksan tai Venäjän kana sekä 
kerikana. 1900-luvun alussa oli ainakin 
italialaisista maatiaiskanoista kehitettyä 
Leghorn-kanaa sekä Amerikassa kehitet-
tyä Plymouth Rock -rotua, joiden ristey-
tystä pidettiin hyvänä munijana.

Kun   eri   kanarotuja   suositeltiin   
käytettäväksi   risteytyksiin, niin van-
hempien maatiais- tai talonpoikaiskano-
jen puhtautta ei erityisesti vaalittu. Kai-
kenlaisia yhdistelmiin suorastaan roh-
kaistiin, sillä   siitosmunien   saatavuus   
oli   heikkoa. Maatiaisrotuisilla emoilla 

sai hyvin haudottua muita, ’arvokkaam-
pia’ siitosmunia. 

• Kanankasvattaja ja Siipikarjaliiton 
johtokunnan jäsen Mikko Ilkka jalosti 
eteläpohjalaista, sinertävän harmahtavan 
ruskeaa sekä satakuntalaista, hiilenmus-
taa tai silkkimustaa maatiaiskanaa.   

• Jalostuskanalanomistaja Erkki Tiitola 
kehitti 1930-luvulla Hämeen mustan. Tii-
tola pyrki edistämään myös kanojen tuo-
rerehun käyttöä ja laiduntamista.

• llmajokelainen kanankasvattaja Oiva 
Jääskeläinen ja maanviljelijä Vihtori 
Kosola Lapualta jalostivat ruskeaa maati-
aiskanaa.

nimeksi vahvistettiin Siipikarjanhoitajain Liitto. 
Yhteistyötä neuvontajärjestöjen kanssa tiivistettiin, 
ja liitosta tuli Maatalousseurojen Keskusliiton jäsen. 
Maatalous- ja karjaneuvontaa tarjoavan keskusliiton 
perustivat 1900-luvun alussa paikalliset maamiesseu-
rat ja pienviljely-yhdistykset.

Siipikarjaliiton sihteerinä 10 vuotta toiminut Matti 
M. Ilkka erosi vuonna 1932. Hänen tilalleen tuli 
myöhemmin yliopiston professorina vaikuttanut 
Nils Westermarck. Eero E. Toivonen Pornaisista 
valittiin sihteeriksi 1934. Hän oli liiton toiminnassa 
mukana aina 1970-luvulle saakka.

Liiton ensimmäiset konsulentit 
Liitto palkkasi konsulentikseen Siiri Siikaniemen 
vuonna 1920. Ilmari Relander aloitti agronomikon-
sulenttina neljä vuotta myöhemmin. Ensimmäiselle 
siipikarjanhoitokurssille osallistui maatalouden neu-
vontajärjestöjen konsulentteja ja neuvojia.

Siiri Siikaniemen selviytymistä työtaakkansa alla 
voi vain ihmetellä. Vuonna 1922 esitelmäkutsuja tuli 
niin runsaasti, ettei kaikkia voitu toteuttaa. Matka-
päiviä oli yhteensä 215; pelkästään esitelmätilaisuuk-
sia oli 168. Erityisen paljon tuli kyselyitä kanaloiden 
perustamisesta. Kananhoitajat, niin tuottajat kuin 
harrastajat, kaipasivat kipeästi neuvoja. 

1920-luvun alussa järjestettyjen kananhoitokilpai-
lujen tarkoituksena oli kannustaa pitkäjänteiseen sii-
pikarjanhoitoon. Kirjanpitoa jatkettiin aina mar-
raskuusta toukokuulle saakka, ja moni luopui lei-
kistä kesken. Kilpailijoiden kanaloiden koko vaih-
teli noin kymmenen kanan pienkanaloista yli 70 
kanan kanaloihin.

Konsulentin ansiosta liitto sai runsaasti uusia jäse-
niä. Kenttää kiertäessään Siiri Siikaniemi myi alan 
kirjallisuutta. Tarvittaessa hän myös auttoi siitos-
eläinten ja -munien myynnissä.

Kanakoulu Hämeenlinnaan 
Kananhoitoa pidettiin helppona, naisille soveltu-

Tiitolan jalostuskanala myi poikasia ja eläi-
miä siitokseen ja tuotantoon. Mukaan sai 
myös 24-sivuisen selostusvihkon. (Siipikarja 
23/1926).

Kanarotujen kulta-aikaa

vana puuhana ja arvostus oli sen mukaista. Taidot 
sekä tiedot olivat alkeellisella tasolla. Liiton tehtä-
vistä tärkein oli tietojen ja -taitojen kartuttaminen. 
Siipikarjanhoitajia koulutettiin mm. Hollannissa, 
Saksassa ja myös Ruotsissa. Vuonna 1926 avattu Sii-
pikarjanhoitokoulu oli silti lajissaan Pohjoismaiden 
ensimmäinen.

Mikko Ilkan hanke Ikaalisten siipikarjanhoitokou-
lusta tyrehtyi Ilkan mukaan silloisen ryssäläismieli-
sen senaatin vastustukseen 1912. Seitsemän vuotta 
myöhemmin perustettiin Lopen Santamäen kar-
tanoon pienkarja-hoidollinen, käytännöllistieto-
puolinen oppilaitos, jonka opettajina toimivat isä 
ja poika, Mikko ja Matti M. Ilkka. Lyhyet kurssit 
eivät kuitenkaan tyydyttäneet lisääntyvää tarvetta ja 
ammattikoulun perustamista harkittiin ensimmäi-
sen kerran vuonna 1923. Varojen puutteessa unel-
masta oli luovuttava. 

Konsulentti Siiri Siika-
niemi, josta tuli myö-
hemmin liiton kunnia-
jäsen. (Siipikarja-lehti 
11/1923)

Munimispesien raken-
tamista Keuruulla 1931. 
(Siipikarja 18/1931)

Lähde: MTT/Eläinjalostus. Maatiaiskanan säi-
lytysohjelma. Tiedote 3 2004: Tarja Niemelä: 
Kanan historiasta



TÄRKEITÄ 
VUOSIA:

1920
Liitto palkkaa ensim-
mäisen konsulent-
tinsa.
1922
Vientikunta Muna 
perustetaan hoita-
maan munien myyn-
tiä kotimaassa ja jär-
jestämään vientitoi-
mintaa. 
1923
Kantakirja pannaan 
alulle.
1924
Liitto palkkaa ensim-
mäinen agronomi-
konsulentin.
1925
Neuvontajärjestöjen 
konsulenteille pide-
tään ensimmäinen 
kurssi.
1926
Siipikarjanhoito-
koulu aloittaa toi-
mintansa.
1927
Laki kananmunien 
maasta viennistä ja 
maahan tuonnista 
astuu voimaan.
1929
Kananmunien vienti-
palkkiolaki astuu voi-
maan.
1932
Kirjanpitotoiminta 
alkaa tuotanto-
kanaloissa.
1934
Untuvikkojen suku-
puolilajittelu aloite-
taan.
1935
Liiton säännöt uusi-
taan ja uudeksi 
nimeksi tulee Sii-
pikarjanhoitajain 
Liitto.
1936
Liitto liittyy jäseneksi 
Pohjoismaiseen sii-
pikarjanjalostajain 
yhdistykseen.
1938
Kukkojen jälkeläisar-
vostelu aloitetaan 
munintatarkastus-
asemalla Hämeen-
linnassa.

3

Hautomakoneet

Ohiolaisen Buckeye 
Incubator Companyn 
valmistamalle ns. jät-
tiläishautomakoneelle 
myönnettiin patentti 
vuonna 1918.

Suomalainen Kauttua 
Ideal hautomakone.
(Kansalliskirjasto, Kaut-
tua, 1924)

Kolme vuotta myöhemmin Suomen Siipikarjan-
hoitajain Liiton johtokunnan puheenjohtaja Eino 
Rantala luovutti kotinsa, Vanha-Lapion tilan sii-
pikarjanhoitokouluksi. Koulu sijaitsi Kankaantaan 
kylässä Hämeenlinnassa. Johtajaksi nimettiin Ilmari 
Relander. Opetusta antoivat Matti M. Ilkka ja Siiri 
Siikaniemi sekä vaihtuvat luennoitsijat. Kurssille 
voitiin ottaa kerrallaan 25–30 oppilasta.

 Uudet opiskelijat syventyivät siipikarjanhoidon 
perusteisiin. Teoriaopetusta oli kaksi kuukautta, jonka 
jälkeen alkoi varsinainen harjoittelu. Kursseille pääse-
miseksi vaadittiin vuoden harjoittelu alalla. Käytän-
nössä opiskelemaan pääsivät kaikki, joilla oli pereh-
tyneisyyttä siipikarjanhoitoon. Harjoittelupaikkoja 
liitolla oli tarjota kymmenkunta, lähinnä siitoskes-
kuskanaloissa. Ensimmäiset siipikarjanhoitokoulun 
oppilaat saivat todistuksensa 28. marraskuuta 1926.

Hämeenlinnassa oli mahdollisuus opiskella myös 

mehiläishoitoa. Lisäksi opiskelijoita perehdytettiin 
lypsykarjan, sikojen ja lampaiden hoitoon. Syy oli 
yksinkertainen: kanataloutta harjoitettiin muun kar-
janhoidon ohella ja kanalanhoitajan tuli tarvitta-
essa auttaa navetassa. Vuonna 1929 valmistui uusi 
koulurakennus ja seuraavana vuonna aloitettiin ns. 
asianharrastajakurssitus ammattikoulutuksen ohessa.

Kanat pelastivat pula-ajan viljelijän 
Yleismaailmallinen pulakausi vuosina 1929–1932 
koetteli koko talouselämää. Varsinkin pienviljelijät 
joutuivat vaikeaan asemaan. Tällöin ryhtyivät monet 
viljelijät kokeilemaan kananhoidolla vaurastumista. 
Toisten esimerkki innosti ja niin kananhoito laajeni 
tavattoman nopeasti. 

Siipikarjanhoitoon pula heijastui kohonneina kus-
tannuksina ja alentuneina tuotteiden hintoina. Vaikka 
kananmunien kysyntä väheni, kanatalous ei kuiten-

Maanviljelijä Eino 
Rantala.

Santamäen pienkarjan-
hoidon harjoittelulaitos 
vuonna 1923. Työtä har-
joiteltiin niin kanalassa 
kuin kaniinilassa sekä 
mehiläispesillä ja aluksi 
myös sikalassa. (Siipi-
karja-lehti 11/1923).

• Suomessa hautomakoneet alkoivat yleistyä itse-
näisyyden alkuvuosina. 

Ensimmäiset hautomakoneet olivat lämminil-
makoneita, joissa lampun lämmittämä ilma kulki 
putkistossa koneen läpi ja lämmitti koneen. Vesi-
lämmityskoneissa lämmityksen hoiti kupariput-
kistossa kulkeva vesi. Kaappi- eli moottorihauto-
makoneissa oli moottoroitu tuuletin, joka puhalsi 
lämmitetyn ilman munahyllyjen läpi.

Kaappihautomakoneita oli Suomessa ennen 
sotaa vain muutamia kappaleita. Aluksi maa-
han tuotiin amerikkalaista Buckeye-merk-
kistä 1 000–4 000 munan konetta, jonka mallin 
mukaan Suomessa alettiin valmistaa samantapaisia 
kaappikoneita.

Lähde: Maatalousmuseo Sarka: https://www.sarka.fi /cate-
gory/kuukauden-esine/page/10/
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kaan kärsinyt niin raskaasti kuin muut maatalouden 
tuotantoalat. Kananmunien vientipalkkio oli elin-
tärkeä monelle tuottajalle. 

Tärkeä kansainvälinen kauppatavara 
Vielä 1930-luvun lopussa siipikarjanhoitoa harjoi-
tettiin muun maatalouden ja karjanhoidon ohessa. 
Vaativin ja työläin kuukausi oli toukokuu, jolloin 
haudonnan ja poikaskasvatuksen ohella tarhoja oli 
laitettava kuntoon ja siivottava. Tähän ajankohtaan 
osui muitakin maatalouden kevättöitä. 

Harvassa olivat ne tilat, jotka saivat elantonsa pel-
kästään kananhoidosta. Liiton mukaan erityisesti 
pienviljelijät oli saatava runsaammin joukoin osal-
listumaan munanmyyntiosuuskuntien toimintaan. 
Pientilalliset, joilla resurssit vaativampaan karjan-
hoitoon ja viljanviljelyyn olivat heikommat, nosti-
vat elintasoaan kananhoitoa laajentamalla.

Kananmunista tuli tärkeä kansainvälinen kauppa-
tavara 1930-luvun loppupuolella. Maataloustuotteista 
vain voita vietiin raha-arvollisesti enemmän. Vuonna 
1934 munien vienti ylitti 10 miljoonaa kiloa. Myös 
kotimainen kysyntä alkoi kasvaa. Kananmunien 
ravinto-opilliset arvot tiedostettiin laajasti.

Kanojen lukumäärä oli suurimmillaan ja munien 
vienti suurinta vuosina 1933-1934. Vuosikymmenen 
loppua kohti suunta jälleen muuttui: munien vienti 
väheni, mutta kotimainen kulutus kasvoi. 

Myös teurassiipikarjan osuus kasvoi, vaikka kehi-
tettävää oli runsaasti: ongelmana olivat kevyet ja pie-
net teuraskanat, kalan maku ja haju sekä liiasta mais-
sin syönnistä aiheutuva lihan keltainen väri. Hyvällä 
teurassiipikarjalla oli kysyntää ulkomaillakin, totesi 
maatalousministeri Pekka Ville Heikkinen Helsingin 
siipikarjanäyttelyn avajaisissa 1936. Samana vuonna 
liiton jäsenmäärä oli noussut tuhanteen.

LÄHTEITÄ

• Alkuperäisessä Kananhoitokirjassa oli ohjeita 
niin pienviljelijöille kuin suurkanaloiden 
omistajille. Mäkitupalaisella ei ollut juuri 
viljelysmaata, joten hänen oli joko turvauduttava 
maan vuokraukseen tai tyydyttävä pieneen 
kanamäärään. Maanviljelijällä ei ollut aikaa 
suuren kanatarhan hoitamiseen. Kananmunia ja 
-lihaa tarvittiin omiksi tarpeiksi ja ehkä vähän 
myyntiin. Kanat sijoitettiin muiden eläinten 
tilaan eräänlaiseen kanahuoneeseen ”jostakin 
joutavasta tilasta”.

Kirjan ensimmäisessä painoksessa kanaloiden 
kokoa rajoitettiin 200 kanaan; suurempia 
kanamääriä uhkasivat erilaiset kulkutaudit. 
Vuoden 1922 painoksessa suurkanaloiden 
kanamäärää rajoitettiin viidestäsadasta 
tuhanteen. Suurkanaloita oli lähinnä sellaisilla 
paikkakunnilla, joissa tuoreille munille ja 
kananlihalle saatiin hyvä menekki ja joissa muutkin olosuhteet olivat 
edulliset kananhoidolle. Tuotantoyksiköissä oli päivä- ja yöosastot, 
hautomakanojen ja poikasten osastot, munakellari, kalustovaja, 
rehulato, ruokien säilytyshuone sekä hoitajan huone hautomakoneineen 
ja lämmitys- ja vedenkeittolaitoksineen. 

Vuorineuvos Gösta Serlachius tutustui Pohjois-Amerikan matkallaan 
1926 sikäläiseen siipikarjanhoitoon ja halusi uudistaa suomalaisen 
kanankasvatuksen. Tehokkuutta arvostava mies innostui Kanadassa 
lämmittämättömistä kanaloista. Serlachius otti oitis asiakseen 
kanadalaisen asiantuntijan F. C. Elfordin opaskirjan käännättämisen 
suomeksi. Julkaisemisesta kiinnostui kustannusyhtiö Otava, joka oli 
aiemmin julkaissut Matti M. Ilkan oppikirjan. 

Ilkka ei vakuuttunut Elfordin opeista. Erityisenä ongelmana hän piti 
lämmityksen puuttumista, mikä pienensi kananmunien tuotantoa ja 
lisäsi rehun kulutusta. Ilkan kanta vaikutti siihen, että Otava käänsi 
kelkkansa julkaisemisasiassa. 

Omaan kanalaansa  Serlachius hankki Kanadasta Elfordin itsensä 
valitsemat kuusi valkoista Leghorn-rotuista kananpoikaa ja neljä 
kukonpoikaa. Kylmä kanala osoittautui toimivaksi: sekä kotimaiset 
että tuontikanat viihtyivät ja munivat ahkerasti myös kylmään 
vuodenaikaan. Hyvät kokemukset saivat vuorineuvoksen propagoimaan 
entistäkin innokkaammin maahantuomansa innovaation puolesta.

Mikko Ilkan Kananhoitokirja

Siipikarjassa opastettiin mm. kananmunien oikeaop-
pisessa kuljettamisessa kesällä 1939.

Matti Mikael Ilkka oli 
Suomen Siipikarjan-
hoitajain Liiton sih-
teeri aina vuoteen 
1932 saakka ja jat-
koi isänsä työtä Siipi-
karja-lehden toimit-
tajana.

Mikko Ilkan Kananhoitokirjan ensimmäinen 
painos vuodelta 1909 myytiin muutamassa 
kuukaudessa loppuun. Viides ja viimeisin painos, 
vuodelta 1922, oli tekijän pojan, Matti M. Ilkan 
täydentämä ja korjaama. 
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Kanoja ruokitaan 
todennäköisesti Elannon 
Backaksen tilalla 1959. 
Skattmansby, Helsingin 
maalaiskunta (Vantaa).

Tuula Vuolle-Selki
FT, tietokirjailija
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Munien säännöstelystä 
ylituotantoon 
1940–1969
Toisen maailmansodan aikana 
Siipikarjanhoitajain Liiton vastuulla 
oli kananmunantuotannon 
säännöstely, lähinnä haudonta-
petrolin ja rehuerien lisenssien 
jakaminen. 

 Siipikarjakoulun päärakennuksessa koottiin 
joukkoja. Lisäksi perustettiin sotasairaala 
ja myös sotaylioikeus tarvitsi koulua teh-
täviänsä varten. Siipikarjakoulu oli keskey-
tyksissä koko talvisodan sekä osittain myös 

jatkosodan aikana. Munintatarkastusasema oli koko 
sodan ajan suljettuna rehupulan vuoksi. 

Uudet säännöstelymääräykset tulivat voimaan tou-
kokuussa 1942. Käytännössä kananmunien tuottajat 
velvoitettiin kananmunien luovutukseen sekä huo-
nojen kanojen teurastamiseen. Liiton puheenjohtaja 
Erkki Tiitola kirjoittaa Siipikarjassa, miten munien 
salakauppa oli lisääntynyt huolestuttavasti. Toisaalla 
oli harkittu koko kanakannan teurastamista. Tiitolan 
mukaan harmia herätti etenkin kaurojen jakaminen 
kanojen rehuksi, samaan aikaan kun maan elintarvi-
ketilanne oli hälyttävä. ”Työvelvollisia” sodan aikana 
olivat myös kanat. Munimattomille kanoille ei tulisi 
jakaa ihmisille kelvollisia elintarvikkeita. 

Siipikarjaliitto halusi siis estää kanakannan lopet-
tamisen. Julkiseen kauppaan oli saatava munia sekä 
niitä tuottaville kanoille riittävä rehuannos. Lisäksi 
munista tuli saada hinta, joka vastasi nousseita tuo-



Erkki Tiitola
1930- ja 1940-luvuilla liiton puheenjohta-
jana vaikuttanut pälkäneläinen Erkki Tiitola 
oli monipuolinen siipikarja-alan asiantuntija, 
kananjalostaja ja liiton kunniajäsen. P älkäneellä 
ja lähiseuduilla yleisesti tunnetun Kana-Tiitolan 
jalostuskanalassa myytiin poikasia siitos- ja tuo-
tantotarkoituksiin. Kananpoikasia kuljetettiin 
lähitiloille pyörän tarakalla ja poikasilla oli hyvä 
menekki, sillä Tiitolan kanat tiedettiin hyviksi munijoiksi. Erkki Tiitola 
kehitti Hämeen mustan maatiaisrodun.

Vuonna 1952 Erkki Tiitola toi Suomeen lihantuotantoon soveltuvan 
New Hampshire -kanarodun. Suomessa kanoja oli totuttu pitämään 
kananmunien takia, mutta nyt ryhdyttiin edistämään myös siipikarjan-
lihan tuotantoa. Tiitola oli myös tuomassa broilereita, eli teuraspoikasia 
Suomeen. Siipikarjanhoitajain Liitto pyrki ohjaamaan broilerituotantoa 
niin, ettei suomalaisille myytäisi munivan kanan poikasia broilerina.
Lähde: http://www.siipi.net/index.php/siipikarjaliitto/historia, https://www.kuusi-
korpi.fi /kanat, Puutarhuri Seppo Vuolle muisteli lapsuuttaan kotimaatilallaan ja 
kananpoikasten hakumatkoja Tiitolan jalostuskanalasta 1940-luvulla, 10.9.2017 

E. E. Toivonen 
Siipikarjaliiton yksi pitkäaikaisimpia toimihen-
kilöitä oli maanviljelysneuvos Eero Ensio Toi-
vonen (1929–1983). Hän oli aloittanut Siipi-
karjanhoitajain Liiton sihteerinä 1934. Vuosina 
1935–1941 hän johti siipikarjanhoitokoulua. Toi-
vonen oli liiton toiminnassa mukana lähes neljä 
vuosikymmentä, sillä hän toimi vuoteen 1973 
saakka liiton johtokunnan jäsenenä.

Toivonen aloitti uransa Pienviljelijäin Keskusliiton karjatalouskonsu-
lenttina 1930-luvulla. Merkittävän työuran Toivonen teki munakaupan 
kehittämisessä toimien pitkään Vientikunta Munan hallintoneuvoston 
jäsenenä. (Siipikarja 6/1963)

tantokustannuksia. Munakauppaa ja jakelua kos-
kevien säännösten tuli vähentää väärinkäytöksiä. 

Munien luovutuspakon vastineeksi tuli taata luo-
vutettua tuotantoa vastaavan rehukauran osto- ja 
varausoikeus. Yli-ikäisten ja huonojen kanojen pak-
koteurastus oli välttämätöntä, se turvasi rehellisen 
tuottajan edut ja kukisti rehottavan salakaupan.Tuot-
tava kana säilytti henkensä ja kuluttaja sai munia. 

Liikemiehen kyvyt ja tiedemiehen taidot
Rehujen saanti oli suurin ongelma. Sodan aikana kar-
sittiin huonoja kanoja, jolloin säästyi rehuja tuotta-
ville munijoille. Rehupula opetti, mitkä rehut ovat 
valkuaisrikkaita ja suosittavia. Kuivarehut loppui-
vat, samoin soija. Myös kaikki öljykakut hupeni-
vat. Kotimaasta oli löydettävä korvikkeita. Tällai-
sia olivat mm. kuorittu maito tai piimä sekä luuli-
hajauho. Hernettäkin voitiin pieninä määrinä antaa 
samoin juuston jätteitä. Apilanodelmasta valmistet-
tua AIV-rehua voitiin antaa myös kanoille. Apilanvil-
jelyn lisääminen varmisti kanojen rehujen saannin.

Leipäviljalla ruokittiin kansaa. Osa viljasta oli varat-
tava kylvösiemeneksi. Heikosti munivia kanoja teu-
rastettiin yhä enemmän. Arvokas rehu oli varattava 
hyville munijoille. Rehuvilja oli tarkasti säädelty ja 
ensisijaisesti oli huolehdittava nautakarja- ja sikata-
louden ylläpitämisestä. Siipikarja-lehti kirjoitti 1941: 
Kanojen rehujen hankinta edellyttää liikemiehen 
kykyjä ja ruokkiminen tiedemiehen taitoja. Esimer-
kiksi vuonna 1943 rehuja varattiin tarkoin säännelty 
määrä: kuusi kiloa kauraa kanaa kohti. Maamme 
kanaluku putosikin sota-aikana yhteen miljoonaan, 
kunnes se taas 1948 ylitti kahden miljoonan rajan.

Sota- ja pula-ajan ruokavaliota täydensivät kaniinit, 
joita siirtoväki ja sotainvalidit saivat Ruotsista lah-
jaksi. Kesäisin kaniinit tulivat toimeen heinillä ja rik-
karuohoilla, mutta lisäksi tarvittiin heinää ja kauraa. 

Sokeripula puolestaan lisäsi mehiläishoitoa. Kato-
vuodet pelloilla aiheuttivat katoa myös mehiläistar-
hoilla. Mehiläisharrastajien Mehiläinen-lehteä julkais-
tiin sodan aikana Siipikarjan yhteydessä. Tällä pyrit-
tiin kartuttamaan mehiläishoitajien tietoutta ja tai-
toja. Siipikarjaliiton toimistolta oli saatavissa mehi-
läishoidossa tarvittavia välineitä sekä kirjallisuutta.

Eläinlääkäri M. Huovila tekee valkovatsuri- ja tuberkuloositutkimusta Tarkas-
tusaseman kanasta. Avustajana kananhoitaja Liisa Ketola. (Siipikarja 6/1968)

1950-luvun alkupuolen kanaloissa esiintyi suo-
linkaisia lähes joka toisella kanalla. Niiden tor-
jumiseksi käytettiin koviakin myrkkyjä, kuten 
DDT:tä. (Siipikarja 5/1954)



TÄRKEITÄ 
VUOSIA

Sotavuodet 
Siipikarjakoulu on 
keskeytyksissä ja 
munintatarkastus-
asema rehupulan 
vuoksi suljettuna.
1942
Uudet säännöstely-
määräykset tuovat 
kananmunien luo-
vutusvelvollisuuden 
ja tuottamattomien 
kanojen teurastus-
pakon. 
1945
Kananmunan kaupan 
säännöstelystä luo-
vutaan. Lisäyskanalat 
tulevat uusina siitos-
keskuksina käyttöön.
1948
Liiton toimisto-
talo rakennetaan 
Hämeenlinnan 
Hätilään.
1949
Agronomi Eino E. 
Toivonen valitaan lii-
ton puheenjohtajaksi.
1952
Ensimmäiset untu-
vikkojen sukupuolila-
jittelukoneet tulevat. 
Liitto rakentaa uuden 
poikaskanalan.
1955
Annetaan asetus koti-
maassa myytävien 
kananmunien laa-
dusta ja myynnin 
yhteydessä toimitet-
tavasta valotarkas-
tuksesta. Otto Kal-
lela valitaan johtokun-
nan puheenjohtajaksi 
ja agronomi Ensio 
Toivanen toiminnan-
johtajaksi. Palkataan 
ensimmäinen siitos-
keskus- ja jalostus-
konsulentti.
1957
Rakennetaan uusi 
poikaskasvattamo sii-
pikarjanhoitokoulua 
vastapäätä, rehun-
tarkkailuasema aloit-
taa toimintansa. Lii-
ton tunnukseksi ote-
taan tyylitelty kukon-
kuva.

Jalostusta ja laadun tarkkailua
Sodan jälkeen kananmunantuotanto vapautui sään-
nöstelystä. Kun vuonna 1948 maassamme oli 7 jalos-
tuskanalaa ja 48 siitoskanalaa, niin kymmenen vuotta 
myöhemmin jalostuskanaloiden määrä oli noussut 
18:aan ja siitoskanaloitakin oli peräti 115. Siipikar-
janhoito kasvatti suosiotaan ja uusia kanaloita syntyi 
vauhdilla. Etenkin tehokas jalostus kanojen hoidossa 
ja rehujen tarkkailussa alkoi tuottaa tulosta: vuonna 
1954 maassamme oli kanoja jo yli neljä miljoonaa. 

Oppia haettiin Tanskasta; ensimmäinen untuvik-
kojen koneellisen sukupuolilajittelun kurssi järjestet-
tiin siipikarjanhoitokoululla 1950-luvun alussa tans-
kalaisten opettajien johdolla. Siipikarjanhoitajakoulu-
tus pidentyi kahdesta kuukaudesta puoleen vuoteen.

Siipikarjanhoitajain Liitto rakennutti 1950-luvulla 
uuden koekanalan ja kaksikerroksisen poikaskasvat-
tamon sekä rehuntarkkailuaseman. Lisäksi Toivo Jau-
hiainen aloitti siitoskeskus- ja jalostuskonsulenttina 
1955. Kananmunien laadun tarkkailua varten annet-

tiin asetus kotimaassa myytävien kananmunien laa-
dusta ja myynnin yhteydessä toimitettavasta valo-
tarkastuksesta. Munintatarkastusasema suljettiin ja 
Rehuntarkkailuasema aloitti toimintansa 1963.

Edellisenä vuonna oli Valtion Eläinlääketieteelli-
selle laitokselle perustettu siipikarjaeläinlääkärikon-
sulentin virka. Per Anderssonin opastuksella luotiin 
vakaa pohja ennaltaehkäisevälle kanasairauksien tor-
junnalle, joka on edelleen tärkeä osa liiton toimintaa.

Ylituotantoa jo 1940-luvun lopussa
Kananmunatuotannon lisääntyminen johti nopeasti 
ylituotantoon. Maailmantilanne oli toinen kuin sotien 
välillä ja viennin kasvattamisella ei tilannetta enää 
korjattu. Munien ylituotantoa alkoi esiintyä 1940-
luvun lopussa ja tilanne paheni 1950- ja 1960-luvuilla. 

Ylituotanto painoi hintoja alas. 1950-luvun alussa 
kanoja oli enemmän kuin koskaan; vuonna 1953 niitä 
oli maassamme noin neljä miljoonaa. Samaan aikaan 
kiinnostus kalkkunan- ja hanhenhoitoon kasvoi. Sii-
pikarjanlihan kysyntä oli nousussa koko 1950-luvun. 

Liiton neuvontaa tarvittiin, jotta työ siipikarjan 
parissa olisi mahdollisimman kannattavaa. Tuotan-
nossa esiintyi kausivaihtelua vähemmän kuin aiem-
min ja liitto teki työtä sen eteen, että poikasia hankit-
taisiin nimenomaan alkuvuonna. Keväällä ja kesällä 
syntyneet untuvikot aloittivat munintansa vasta sil-
loin, kun hinnat olivat alimmillaan. 

Alalla vallitsevan kilpailun ja myynnin hajanaisuu-
den vuoksi kananmunien laatuun ei kiinnitetty riit-
tävästi huomiota. Talven ylituotannosta vapaudut-
tiin viennin avulla, ja siksi kananmunien laatutasoa 
oli kohennettava. Vain ensiluokkainen kananmuna 
kelpasi vientiin. Kotimaisen kulutuksenkin lisää-

Johtokunnan puheenjohtaja Otto Kallela esittelee presidentti Urho Kekkoselle kerroskeinoemoa Laitilan 
maatalousnäyttelyssä 1957. (Siipikarja 6/1968).

Untuvikkojen sukupuolilajittelukone Sortisex vuo-
delta 1955. (Siipikarja 1–2/1955)
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miseksi laatua oli parannettava. Kuluttajamainon-
taa harjoitettiin yhdessä kauppaliikkeiden kanssa.

Kananmunia oli markkinoilla runsaasti, ja niiden 
hinta jäi jopa alle tuotantokustannusten. Munien 
hintakehityksen syynä oli järjestäytymätön ja kehit-
tymätön munakauppa. Toinen yhtä tärkeä syy oli 
munien huono, osittain ala-arvoinen laatu. Mai-
don laatuun oli jo vuosien ajan kiinnitetty huomi-
ota, mutta munien käsittely oli vielä osittain alkeel-
lista. Ennen sotaa munanmyyntiosuuskunnat mak-
soivat ns. laatuhyvitystä, mitä sodan jälkeiset osuus-
kaupat eivät tehneet. Tämän vuoksi kananmunan-
tuottajat myivät munia sekalaiselle ostajakunnalle.

Siipikarjanhoitajain Liitossa panostettiin 1950-lu vulla 
hyvänlaatuisen munan tuottamiseen, jonka uskottiin 
vaikuttavan myös hintatasoon. 

Vuonna 1955 saatiin vihdoin asetus kotimaassa myy-
tävien kananmunien laadusta ja myynnin yhtey dessä 
toimitettavasta valotarkastuksesta. Laadun perusteella 
maksettava palkkio kuului liiton mielestä kananhoi-
tajille. Ennen sotaa tämä käytäntö oli jossain mää-
rin vallalla – kiitos munaosuuskuntien, mutta sodan 
jälkeen tilanne oli muuttunut. Uusi asetus kosketti 
vain vähittäiskauppaa eli kananmunat tarkastettiin 
vasta ostajien nähden.

Korjausliikkeitä 
kannattavuuden kohentamiseksi
1950-luvun suomalaisissa kanaloissa oli keskimäärin 
14 kanaa, joten niistä ei ollut pääasialliseksi tulon-
lähteeksi. Muuhun maahan nähden kanataloudella 
oli vankka asema Varsinais-Suomessa, Satakunnassa 
ja Pohjanmaalla, joilla alueilla kanaloiden keskikoko 
oli suurempi kuin muualla Suomessa. Kanatalouden 
merkitys tasaisen tulonlähteen tuojana oli yhä ajan-
kohtaisempi. Vielä 1960-luvulla maatilojen keski-
koko kasvoi hitaasti. Kanataloudella alkoi silti olla 
yhä isompi rooli ympärivuotisena työn ja toimeen-
tulon antajana. Teollisesti hoidettujen kanaloiden 
aikakauteen oli vielä matkaa.

1960-luvun loppuun mennessä siipikarjatalou-
den kannattavuus oli koko ajan laskenut. Rehujen 
ja munien hintasuhde oli kehittynyt tuottajien kan-
nalta epäedulliseen suuntaan. Toisaalta liiton valis-
tustyö oli parantanut munija-ainesta. Myös hoito-
työ oli mennyt isoin harppauksin eteenpäin. Yksi-
lötuotos oli noussut voimakkaasti.

1960-luvun lopussa oltiin kuitenkin tilanteessa, 
että kananmunantuotantoa oli supistettava. Siipi-
karjanhoitajain Liitto uskoi, että tuotannon rajoitus 
yhdessä kulutuksen nousun kanssa korjaisi tilannetta.

Otto Kallela
Kunnallisneuvos Otto Kallela syntyi 9.4.1900 
Ahlaisissa Kallelan lampuotitilalla. Aviolii-
ton hän solmi 16.12.1921 Ida Haapalan kanssa. 
Perhe muutti vuonna 1925 Vihdin Vanhalan 
Karlsbergin (Kallelan) tilalle.

Tila erikoistui siipikarjatalouteen ja toimi 
maatalouden, siipikarjatalouden ja kotitalou-
den harjoittelutilana. Siellä toimi Siipikarjalii-
ton siitoskeskus vuodesta 1936 ja jalostuskanala 
vuodesta 1938.  

Ahkera kirjoittaja ja esitelmöitsijä Otto Kal-
lela toimi Pienviljelijäin Keskusliiton siipikar-
jatalousneuvojana vuosina 1925–1933 ja johto-
kunnan puheenjohtajana vuodesta 1955 läh-
tien. Hän kirjoitti Kananhoidon oppaan 1946 
ja Kanatalouden oppaan 1965.

Kolme sukupolvea tarkastamassa Plymouth rock 
-kukkoa Kallelan kanalassa 21.3.1960. Otto Kal-
lelalla pojanpoika sylissä, Matti Kallelalla kukko. 
(Lähde: Museovirasto)

Siipikarjanhoitajain Liitto koki nyt tekevänsä mitä 
suurimmassa määrin edunvalvontatyötä ja toivoi 
50-vuotisjuhlavuonnaan 1968 saavansa runsaasti uusia 
jäseniä. Vuonna 1964 säädetty neljänneksen alen-
nus tuottajahintaan oli ollut tuottajille musertava.

Suunta oli kohti kanatalouden erikoistumista. Myös 
eläinten tuotantokykyä tuli parantaa. Kananmunien 
ylituotanto jatkui koko 1960-luvun ja vienti osoit-
tautui ongelmalliseksi. Munien kotimaisen mene-
kin lisäämiseksi harjoitettiin tehokasta mainontaa. 
Kananmunien käyttöä lisättiin armeijan muonituk-
sessa ja koulujen ruokailuissa. Kampanja antoikin 
hyviä tuloksia ja opetti nuoret ihmiset kananmu-
nien säännölliseen käyttöön.

Kukkologo lanseerat-
tiin 1957

TÄRKEITÄ 
VUOSIA

1962
Urjalaan valmistuu lii-
ton Kanatalouskoe-
asema. Valtion Eläin-
lääketieteellisen Lai-
tokseen perustetaan 
siipikarjaeläinlääkäri-
konsulentin virka.
1963
Munintatarkastus-
asema suljetaan.
1965
Toiminnanjohta-
jaksi valitaan Kris-
ter Eklund, josta tulee 
myös Maailman Sii-
pikarjatiedejärjestön 
presidentti.
1967
Kalkkunakerho perus-
tetaan.
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Nopeiden muutosten 
vuosikymmenet 
1970–2010

Siipikarjataloudessa elettiin 
muun maatalouden tapaan 
voimakkaan rakennemuutoksen 
aikaa 1960-luvulta lähtien 
ja uudet tuotteet, kuten 
broilerit, nostivat suosiotaan 
kuluttajien keskuudessa. 
Siipikarjanhoitajain Liitto ja 
Saarioinen Oy toivat Tanskasta 
Suomeen White Rock -rotuisia 
broileriuntuvikkoja 1959.

Tuula Vuolle-Selki
FT, tietokirjailija

1970-luvulla häkkikanalat alkoivat yleistyä. 
Kanaloiden määrä väheni, mutta koko kasvoi. 



 Siipikarjanhoitokoulu eli kanakoulu toimi 
Hämeenlinnassa vuoteen 1989 saakka. 
Oppilasmäärä oli pienentynyt koko ajan, 
kuten oli käynyt 1980-luvulla monessa 
muussakin maatalousoppilaitoksessa. Lii-

ton valtionavun niukkeneminen johti koulun lak-
kauttamiseen syksyllä 1989. Myös kannattamaton 
koetoiminta sekä asutuksen tiheneminen koulun 
ympärillä Hämeenlinnan Kankaantaustassa vaikut-
tivat koulun lopettamispäätökseen.

Vielä 1970-luvun lopussa Maatalouden tutkimus-
keskuksessa ei ollut ainoatakaan tutkijaa kanatalou-
den koe- ja tutkimustoimintaa varten. Tämän vuoksi 
liitto päätti luopua omasta jalostuskanalatoimin-
nasta, jolla liiton toimintaa rahoitettiin. Yhteistyö 
Maatalouden tutkimuskeskuksen kanssa oli koko 
alan kannalta tärkeätä, ja tämän vuoksi liiton toi-
misto siirrettiin Hämeenlinnasta Jokioisille syksyllä 
1990. Valtionapua liitto oli saanut neuvontatyöhönsä 
1980-luvulle tultaessa koko ajan vähemmän. Käytän-
nössä liiton oli pakko rahoittaa toimintaansa jäseniä 
verottamalla ja lainaamalla.

Lokakuussa 1987 Siipikarjanhoitajain Liitosta tuli 
Suomen Siipikarjaliitto. Nimen muutosta oli poh-
dittu liitossa jo 1960-luvulla, mutta vasta kansainvä-
lisen yhteistyön lisäännyttyä aika oli kypsä nimen-
muutokseen. Sääntömuutoksella haluttiin samalla 
lisätä maakuntien ääntä. 

Pitkään kestänyt munanhinnan lasku vaikeutti 
koekanalatoimintaa. Myös poikastuotannon val-
vonta ja rekisterinpito oli lopetettava. Uuden vuo-
situhannen kynnyksellä liiton palveluksessa oli enää 
viisi henkilöä. Toiminnan jatkaminen niin, että sii-
pikarjatalous siitä hyötyy, oli askarruttanut Siipi-
karjaliittoa jo silloin, kun siipikarjanhoitokoulu 
oli siirtynyt Jokioisten maatalousoppilaitoksen eri-
koistumislinjaksi ja liiton toimisto Hämeenlin-
nasta Jokioisiin. 

Vuonna 1991 liiton palveluksessa oli vielä 13 henki-
löä, joista neljä piirikonsulenttia ja neljä kanalanhoi-
tajaa. Humppilaan alettiin rakentaa uutta koekana-
laa, joka valmistui 1992. Koetoiminta jatkui hybri-
divertailuilla uudessa kanalassa ja vanhassa Urjalan 
koekanalassa tehtiin ruokintakokeita yhteistyössä 
rehuteollisuuden kanssa vuoteen 1998 asti. 

Myös siitoskeskustyö konsulenttien tarkastuskäyn-
teineen jatkui 1990-luvun alkuvuodet. Liitto järjesti 
Siipikarjapäiviä ja muita tilaisuuksia sekä käynnisti 
ns. tehokkuustarkkailua, tavoitteena valmistaa alaa 
eurooppalaisille yhteismarkkinoille siirtymiseen. 

Kiristyvän maatalouspolitiikan armoilla
Liiton toiminnan kuudes vuosikymmen oli ollut 
ylituotannon varjossa vilkasta jalostustoiminnan 
aikaa, mutta 1970-luvulla valtion ote ylituotantoon 
tiukkeni. Vuonna 1975 tulivat voimaan tuotannon-
rajoitukset sekä markkinointimaksut. Lain tavoit-
teena oli kanatalousyritysten koon kehittäminen ja 
tuotannon ohjaaminen siten, että tuotanto perustui 
perheviljelmätyyppiseen maatilatalouteen.

Munaviikko
Munien kotimaisen kulutuksen edistämiseksi on 1930-luvulta läh-
tien vietetty Munaviikkoa, aluksi suurimmissa kaupungeissa. Viikon 
aikana mainosplakaattien, kauppaliikkeisiin jaettavien reseptivihkos-
ten, lehtikirjoitusten ja radioesitelmien avulla tehtiin propagandaa 
munien ja siipikarjanlihan hyväksi. Toukokuun ensimmäisellä viikolla 
1932 Helsingissä kierteli reklaamikulkue. 

Myös kananmunantuottajat ovat järjestäneet 1950-luvulta alkaen 
munan kulutusta lisääviä kampanjoita. Näistä tunnetuin on Mene 
munalla töihin. Nykyään Suomen Siipikarjaliitossa toimii Kananmu-
natiedotus, ja sen toiminnassa on mukana koko kananmunaketju, eli 
eläinaineksen maahantuojat, tuottajat, rehutehtaat sekä kananmuna-
pakkaamot. Tiedotuksen tehtävänä on kertoa ajankohtaisista asioista 
kananmunasta, sen tuotannosta, kulutuksen kehityksestä sekä tutki-
mustuloksista niin meillä kuin maailmalla. 



TÄRKEITÄ 
VUOSIA

1970
Kanatalouskoease-
malla aloitetaan eri-
koiskoe puhtaiden lin-
jojen vertailulla.
1971
Suomen Broileryh-
distys perustetaan, 
liitto toimii sen apuna 
sopimuspohjalta.
1972
Linjayhdistelmien tut-
kimusohjelma aloi-
tetaan ja hautomo-
rakennus peruskor-
jataan.
1974
Liitolla neuvonnassa 
kuusi henkilöä.
1975
Antti Keskisen 
kanalassa Sahalah-
della aloitettiin koe-
isäntävertailut, joilla 
selvitettiin eri jalos-
teiden käyttäytymistä 
normaalissa tuotan-
toympäristössä. 
1976
Käytössä 12 rekisteröi-
tyä hybridi-kanamerk-
kiä ja viisi erikois-
luvalla. Tuotannon-
ohjauslaki astuu voi-
maan.
1977
Jalostusohjelman 
säädökset koottiin 
yhdeksi kokonaisuu-
deksi ja otettiin käyt-
töön ankara valinta-
karsinta ja lyhytaika-
tarkkailu. Poikastuo-
tannon valvontalaki 
astuu voimaan.
1978
Agronomi Eino T. 
Uusitalon tilalle joh-
tokuntaan valitaan 
maanviljelijä Kalle 
Nikula.
1987
Liiton sääntömuutok-
sen yhteydessä myös 
nimi muuttuu Suo-
men Siipikarjaliitoksi.
1990
Liiton toimisto siirtyy 
Hämeenlinnasta Joki-
oisille. 

lisääntymiseen. Suunta oli kanaloiden määrän vähe-
nemiseen ja kanalakoon kasvamiseen.

1980-luvun alkupuolella oltiin munamarkkinoilla 
vaikeammassa tilanteessa kuin moniin vuosiin. Suomi 
vei tuolloin runsaan kolmanneksen vientitarpeestaan 
Neuvostoliittoon. Ongelmana oli, että vaikka Neuvos-
toliitto oli valmis Suomesta kananmunia ostamaan, 
ei lisenssejä kuitenkaan saatu. Neuvostoliiton varaan 
ei ylituotannon markkinointia voitu enää rakentaa. 

Myös Keski-Euroopassa vallitsi jatkuva ylituotanto. 
Lähi-idän maista etenkin Iranin merkitys kananmu-
nien viennin kohteena oli 1980-luvun alussa kasva-
nut, mutta sielläkin öljyn hinnan ja määrän lasku 
olivat aiheuttaneet taloudellisia ongelmia. Merkit-
tävintä oli kuitenkin USA:n tulo maailmanmarkki-
noille, mikä vaikeutti Suomen asemaa entisestään.

Siipikarjanlihan kulutus Euroopan talousyhteisössä 
eli EEC-maissa oli lähes kaksinkertaistunut vuosien 
1963 ja 1977 välillä. Keskimääräinen kulutus oli 12,5 
kiloa asukasta kohden. Suurin kulutus oli Italiassa 
ja Ranskassa. Alankomaissa ja Tanskassa kulutettiin 
vähiten siipikarjanlihaa asukasta kohden.

Kananmunien vaikea markkinatilanne 1980-luvun 
alussa korosti entisestään tarvetta panostaa kulu-
tuksen edistämiseen ja markkinointiin myös liiton 
työssä. Tuottajilla ei kuitenkaan ollut rahaa tuottei-
den mainostamiseen.

1980-luvun lopussa kanatalouteen vaikutti viisi-
vuotinen maataloustulolaki, joka antoi tuottajajär-
jestöille mahdollisuuden neuvotella tavoitehintata-
sosta vuosittain valtiovallan kanssa. Näkymät olivat 
vaikeat ja uusien yritysten perustaminen tai olemassa 
olevien laajentaminen oli mahdotonta. Tiukkenevat 
tuotantokatot ja vaikea vientitilanne merkitsivät, että 
munantuotantoa jouduttiin edelleen supistamaan. 

Suomen liittyminen Euroopan unioniin vuonna 
1995 aiheutti monenlaisia muutoksia Siipikarjalii-
tonkin työhön. Munantuotanto joutui vaikeuksiin 
tuottajahintojen pudottua rajusti ja ylijäämien tue-
tun viennin loputtua. Siipikarjanlihantuotanto sopi-
mustoimintaan perustuvana pärjäsi paremmin, ja lin-
nunlihan kulutuksen lisääntyessä broilerin- ja kalk-
kunantuotannon merkitys kasvoi. 

EU:n myötä Suomella oli jatkossa hyvin pienet 
mahdollisuudet kilpailla teho- ja massatuotannossa. 

Kananmunien tavoitehinta pysyi 1970-luvun puo-
livälistä samana aina vuoteen 1978 saakka. MTK:n 
rooli korostui kanataloudessa. Omia luottamusmie-
hiä oli saatava MTK:n portaisiin. Vuonna 1978 Suo-
messa oli 30 000–40 000 kanatalouden harjoittajaa.      

Suurin kananmunien ostajamaa oli Neuvostoliitto, 
minne vietiin vuonna 1974 noin 11,7 miljoonaa kiloa 
kananmunia. Länteen munia vietiin yhteensä noin 
miljoona kiloa enemmän. Lisäksi vietiin munamas-
saa lähes kaksi miljoonaa kiloa. 

Kananmunien hintataso kansainvälisessä kaupassa 
oli varsin alhainen. Vuonna 1974 keskihinta viennissä 
oli vain 2,33 markkaa kilolta. Valtiovalta maksoi vie-
dyistä kananmunista hinnanerokorvausta, jotta tuot-
tajille voitiin maksaa munista tavoitehinta. 

Kanatalouden kannattavuustutkimusta oli tehty 
Siipikarjaliitossa vuodesta 1932 alkaen, tosin epäsään-
nöllisesti ja supistettuna. Vuonna 1948 ajatus herä-
tettiin henkiin ja vuodesta 1949 kannattavuustutki-
mus jatkui yhtäjaksoisesti aina 1973 saakka. 

Vielä alkuvaiheessa oli kannattavuus melko hyvä. 
Vuosittaiset heilahtelut olivat kuitenkin melko jyr-
kät, koska kananmunille ei ollut olemassa varsinaista 
tavoitehintaa. Hintataso vakautettiin satovuodesta 
1953–1954 alkaen, jolloin kananmunille vahvistettiin 
tavoitehinnat. Vuosina 1963–1973 kannattavuus oli 
selvästi parempi kuin 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa. 

1970-luvulle tultaessa munien tuotto oli kannatta-
vuuden kannalta keskeisempi tekijä kuin itse munien 
hinta. Kanalayritysten koon kasvu liittyi häkkikanaloi-
den yleistymiseen sekä edullisempaan rehujen han-
kintaan ja käyttöön ja näin ollen työn tuottavuuden 

Siipikarja-lehti 7–8 1989

Munien 
pakkausta 
1980-luvulla.
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Suomalaisten tuotteiden markkinaetu oli niiden puh-
taus. Vuonna 1994 Suomi yhdessä Norjan kanssa kuu-
lui maailman ainoisiin salmonellasta vapaisiin mai-
hin. Tuotanto kehittyi kohti suurempia yksikköjä. 
Myös munantuottajien määrä tuli vähenemään. 1990-
luvun puolivälissä pelättiin, että jos kansallista tukea 
ei saada, myös munantuotanto loppuu Suomessa.

Broilereista merkittävä 
lihantuotannon ala
Broilereita kasvatettiin Suomessa ensin muutamia 
tuhansia kerrallaan navetoissa ja talleissa. Hoitaja 
annosteli rehun käsin ruokintakaukaloihin; automaat-
tiset ruokintalaitteet yleistyivät 1960- ja 1970-lukujen 
vaihteessa. Tässä vaiheessa broilerien hoito oli nais-
ten työtä, kuten se oli ollut kananhoidossa Suomen 
Siipikarjanhoitajain Liittoa perustettaessa.

Vuonna 1968 Kaino Jokela perusti Suomen Broi-
ler Oy:n, joka toi Suomeen Pilch-rotuisia broilereita. 
Suomen Broiler Oy yhtenäisti tuotannon periaatteet 
Suomessa. Suomen Broileryhdistys ry perustettiin 
vuonna 1971 sekä edistämään että yhdistämään alaa. 

Varsinaisen broilerituotannon aloittivat ensimmäi-
sinä Saarioinen Oy, Satakunnan Osuusteurastamo 
ja Lounais-Suomen Osuusteurastamo.

 Broileria myytiin kuluttajalle pitkään jäisenä kim-
paleena. Elintarviketeollisuus monipuolisti tarjon-
taa 1980-luvulla, jolloin broileria sai ostaa kaupasta 
tuoreena puolivalmisteena, marinoituina paloina 
sekä jalosteina. Valmisruokien käyttöä lisäsi yleisty-
nyt mikroaaltouuni. Lisäksi alettiin korostaa ruuan 
terveellisyyttä, ja kevyt broileri soveltui laihdutta-
jan ruokavalioon. 1990-luvun alusta broilerituotteet 
on tuotettu Suomessa kokonaan kasvisravinnolla.

Suomalaisille broileritiloille alettiin myöntää maa-
taloustukea muusta kotieläintuotannosta poiketen 
vasta vuonna 1995. Lisäksi Suomen EU-jäsenyys 
poisti myös broileritiloilta tuotantorajoitukset. EU-
aikana kaikilla kotieläintuotannon aloilla on tapah-
tunut tuotannon keskittymistä. Vuonna 2004 broi-
leritilan keskimääräinen yksikkökoko oli 39 800 kas-
vatuspaikkaa, ja broilerinkasvatukseen oli erikoistu-
nut Satakunnassa, Varsinais-Suomessa, Etelä-Pohjan-
maalla ja Pirkanmaalla yhteensä 210 tilaa.

Tärkeä asema alan yhdyssiteenä
Tänä päivänä Siipikarjaliitto on puolueeton keskus-
järjestö, joka toimii alan organisaatioiden ja tuotta-
jien sekä viranomaisten välisenä yhdyssiteenä. Kun 
aikaisemmin liiton toiminta pohjautui alueelliselle 

konsulenttiorganisaatiolle, niin tänä päivänä maata-
lousyrittäjät hyödyntävät sähköistä tiedonvälitystä. 

Tiedon hankinta on tuottajien omalla vastuulla. 
Tietoa on paljon, joten Siipikarjaliiton tehtävänä on 
ollut 2000-luvun alusta lähtien tietotulvan koordi-
nointi. Toiminnan tavoitteena on alan taloudellisen 
kilpailukyvyn parantaminen, eläinten hyvän terveys-
tilanteen ylläpito ja tuotteiden laadun kehittäminen. 
Siipikarjaliitossa toimivat Broileryhdistys, Kanan-
munayhdistys, Kalkkunajaosto, Luomujaosto sekä 
Kananmunatiedotus.

Unioniin liittymisen jälkeen kananmunantuotanto 
aleni. Vaikka tuotanto on vähentynyt reippaasti, 
se on kuitenkin ylittänyt kulutuksen. Ennen sotia 
kulutus oli noin 40 kananmunaa, eli kaksi ja puoli 
kiloa henkilöä kohti vuodessa, nykyään yli 12 kiloa 
vuodessa. Kananmunan kulutuksen lisääntyminen 
seuraa melko kiinteästi yleisen elintason nousua ja 
ruokatalouskulttuurin kohoamista.

TÄRKEITÄ 
VUOSIA

1995
Siipikarjaliitto aloit-
taa salmonellanäyte-
palvelun.
1998
Urjalan koekanala 
myydään. Marras-
kuussa kananmuna-
alan hahmottelema 
Rusko-sopimus yli-
tuotannon lopet-
tamiseksi kariutuu 
yhteisvastuun puut-
teeseen.
1999
Kananmunien tuot-
tajahintojen korotus 
eli ns. Laitila-sopi-
mus astuu voimaan.
2005
Siipikarjaliiton yhtey-
teen perustetaan 
luomusiipikarja-
jaosto.
2007 
Kananmunayhdistys 
perustetaan. 1970-luvun kaksikerroshäkkikanala. Lanta 

pudoteltiin suojalevyiltä keskeltä alas, rehu-
kouru täytettiin käsipelillä.LIITON 

TOIMINNAN-
JOHTAJAT 
1955–>

Ensio Toivanen 
1955–1964
Raija Oittila (vt.) 
1964–1965
Krister Eklund 
1965–1992
Jarmo Sipilä 
1992–1997
Jari Pärkö (joht. kon-
sulentti)1997–2000
Ilkka Raukola 
2000–2006  
Tiina Joutsjoki (vt.) 
2006
Lea Lastikka 
2007–2015
Hanna Hamina 
2015–

Yli 30 000 kanan Kiviniemen broilerikasvat-
tamo oli täysin automatisoitu jo vuonna 1975. 
Emäntä, agronomi Kaija Kiviniemi säätää hal-
lien ilmastointia ja lämpötilaa. ( Jalasjärven 
museo)
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