
        

                     
 

                                                    

Pro Ruis yhdistys etsii 

RUISMESTARIA vuodelle 2022 

Kilpailun tavoitteena on lisätä viljelijöiden kiinnostusta rukiin 
viljelyyn, kannustaa tavoittelemaan korkeita satoja ja tuomaan 

esille hyviä rukiin viljelyn käytäntöjä. 

Rukiin viljelijöille suunnatussa kilpailussa kilpaillaan vuoden 
2022 puitavasta ruissadosta.   

 
Voittoon vaikuttavat: 

 viljeltävän ruisalan keskisato 
sadon laatu 

hyvät viljelykäytänteet 
 

Vuoden 2022 Ruismestarin valitsee Pro Ruis ry:n nimeämä raati. 
Kilpailun 1. palkinto on WECKMAN WS180KG -perävaunu sekä 

2.  ja 3. sijoittuneille Jopo-pyörät. 
 

 
 

Viljelijä ilmoittaa kilpailun järjestäjälle tilan viljeltävän rukiin 
kokonaispinta-alan, josta kilpailusääntöjen mukaiset sadon 

määrän ja laadun määritykset sekä pisteytykset suoritetaan. 
Viljelykäytänteet arvioidaan lohkokirjanpidon muistiinpanoista 
ja raadin arviona. Ruissadon toimituksien aikatauluista sovitaan 

erikseen teollisuuden ja raadin kanssa.  
  

 Tulokset arvioi ja pisteyttää ruiskilpailuraati, jossa ovat 
edustettuina: Pro Ruis ry, Weckman Steel Oy, Fazer Mylly, Boreal 
Kasvinjalostus, Hankkija, KWS, Raisio, Tilasiemen, Viljelijän Avena 

Berner, Bayer, Yara, Nordkalk, Luke ja viljelijä. 
 

Lisätietoa kilpailusäännöissä ja osoitteessa 
www.proruis.fi/ruismestari  

 
Kilpailun järjestäjä: Pro Ruis ry  

(Pasilankatu 2, 00240 Helsinki,  info@proruis.fi) 
 

                

 

Kilpailusäännöt 
Sadon määrän ja laadun pisteytykset 

Kilpailun voittaa korkeimman pistemäärän saavuttanut viljelijä.  

Kilpailun maksimipisteet ovat 100 p. Osa-alueiden painotukset: 
sato 40 %, laatu 30 %, viljelykäytännöt 20 % ja tilan ruisala 10 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Ilmoittautuminen 
Kilpailuun voi ilmoittautua 1.-15.10.2021. Ilmoittautuminen 
on vahvistettava 30.4.2022 mennessä Pro Ruis yhdistykselle 
(info@proruis.fi). Kilpailuun voivat osallistua Suomessa ruista 
viljelevät viljelijät. Edellisten kilpailuiden (Ruismestari 2015, 
2017 ja 2019) voittajat eivät voi osallistua kilpailuun. 
 

Pro Ruis ry pidättää oikeuden rajata osallistujien määrää 
ilmoittautumisjärjestyksessä siten, että ilmoittautumisissa 
huomioidaan kilpailun valtakunnallisuus ja rukiin viljelyn 
tuotantotapa. Kilpailuun otetaan max. 30 osallistujaa. Pro 
Ruis ry varaa oikeuden tarkentaa sääntöjä kisan edetessä. 
 

Palkinto 
Kilpailun 1. palkinto on WECKMAN WS130KG -perävaunu ja 
2.  ja 3. palkinnot Jopo-pyörät. Kilpailun palkinto on saajalle 
veronalaista tuloa, koska palkinto on saatu sijoituksen tai 
suorituksen perusteella. Kilpailun järjestäjä ilmoittaa 
palkinnon verottajalle. Palkinnon saajan on ilmoitettava 
palkinto veroilmoituksessa.  
 

Kilpailun sponsorit: Fazer Mylly, Weckman Steel Oy, Boreal 
Kasvinjalostus Oy, Hankkija Oy, KWS, Raisio Oyj, Tilasiemen 
Oy, Viljelijän Avena Berner, Bayer, Nordkalk Oy, Yara Suomi 
Oy. Pääpalkinnon valmistuksessa yhteistyössä ovat Tikkurila, 
NurmiHydro, Suomen Vesileikkaus Oy, FAD ja Alliance 
 

Sato, tilan ruisalan 
keskisatona (max 40 p) 
alle 5000 kg: 0 p 
5000 – 6000 kg: 5 p 
6001 – 7000 kg: 10 p 
7001 – 8000 kg: 15 p 
8001 – 9000 kg: 20 p 
9001 – 10 000 kg: 30 p 
Yli 10 000 kg: 40 p 
 

Laatu (max 30 p) 
Hehtolitrapaino: 
Alle 71 kg: 0 p 
71- 73,9 kg: 5 p 
74- 79,9 kg: 10 p 
Yli 80 kg: 15 p 
Sakoluku: 
Alle 65: 0 p 
65 – 150: 10 p 
150,1 – 200: 15 p 
Yli 200: 5 p 
 

Kilpailusadon tulee aina täyttää 
laadun osalta myllyrukiin 
kauppakelpoisuusvaatimukset. 

Viljelytekniikka (max. 20 p) 
Kylvö, lannoitus ja kasvinsuojelu / hyvät viljelykäytänteet (10 p) 
KYLVÖ (muokkaus, kylvöaika, kylvösiemenmäärä), LANNOITUS (syys, 
kevät, hiven-/täydennys), KASVINSUOJELU (rikkatorjunta, 
tautitorjunta, korrensäädekäsittely) 
Raadin arvio (10 p) 
tuotantopanokset, tuotannon taloudellisuus, ympäristönäkökulma 
 
Kilpailuun osallistuminen edellyttää lohkokorttitiedot ja 
yhteydenpitovelvoitteen sekä raadin jäsenten vierailun tilalla. 
 

Tilan ruisala (max 10 p) 
Alle 15 ha: 0 p 
15 – 30 ha: 5 p 
Yli 30 ha: 10 p  
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