Limousin
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Suomen Limousinkasvattajat ry
on uusinut raaϐisen imeens¡Ǥ unnistat mei¡t t¡st¡ ¡tien uuesta oostaǤ

Limousin emolehmätilat
avasivat ovensa ympäri Suomea
Juhlavuoden 2013 kunniaksi Limousin pihvilihatuotantoon pääsi tutustumaan neljällätoista
tilalla ympäri Suomea 25.7.2013.

Mallia on otettu Tanskasta
Tanskassa kuluttajat pääsevät osallistumaan
vuosittain helmikuussa järjestettävään valtakunnalliseen Limousin -avoimet ovet tapahtumaan.
Tapahtuma on saavuttanut maassa suuren suosion.

Haluamme osaltamme
olla vaikuttamassa ruuan
jäljitettävyyteen
”Ruuan jäljitettävyys on tämän päivän puheenaihe ja iloksemme yli 1000 kuluttajaa kävi tutustumassa millainen on Limousin pihviemo
ja miten Limousin pihvilihaa tuotetaan”, Yhdistyksen puheenjohtajan Joel Puhakainen toteaa.
Tilaisuudet olivat onnistuneita ja tiedotus onnistunutta. YLE Pirkanmaa ja YLE Pohjois-Karjala
uutisoivat tapahtumasta ja paikallislehdet huomioivat tapahtuman jopa etusivun arvoisesti! ■

Avoimet ovet -tilat löytyivät
seuraavista kunnista:
Sauvo, Lammi, Ypäjä, Akaa, Juupajoki,
Ikaalinen, Jyväskylä, Elimäki, Ristiina, Juva,
Polvijärvi, Siilinjärvi, Ähtäri ja Haapavesi

Mira ja Toni Rentto kierrättivät vieraita laidunalueella ja pihatolla traktorin voimin
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Puheenjohtajan palsta

Tätä kirjoittaessa vuosi 2013 on loppumaisillaan.
Yhdistyksen juhlavuosi on takana. On ollut todella
ilo tehdä tätä vuotta teidän kaikkien kanssa. Olemme yhdessä toteuttaneet vuoden aikana hienoja tapahtumia, olleet monessa mukana ja näkyneet jokainen tahoillamme varmasti erittäin ansiokkaasti.
Farmari – näyttely, Avoimet Ovet ja vuosikokous
Hämeenlinnassa, siinä viralliset 30v juhlavuoden
tapahtumat, mutta varmasti Limousin on näkynyt
monessa muussakin edukseen.
On ollut hienoa nähdä niin monia jäseniä tapahtumissamme. Olemme yrittäneet kehittää toimintaa johon mahdollisimman moni voisi osallistua. Uskomme onnistuneemme siinä yhdistyksenä
hyvin. Uudet ideat ja ehdotukset ovat tervetulleita,
niitä voi jokainen ehdottaa.
Vuosi 2014 ei ole kuitenkaan mikään välivuosi
tai vuosi jolloin yhdistys lepäisi laakereillaan. Ulkomaille olemme taas suuntaamassa ja tapahtumia
on jo kesälle suunniteltu. Avoimien ovien onnistuminen viime kesänä herätti halun tehdä tapah-

tuma uudelleen. Toivottavasti mahdollisimman
moni tila harkitsee toteuttavansa tapahtuman. Toteutustapoja on useita jokainen tila voi tehdä siitä
näköisensä.
Oma kokemukseni viime kesän Avoimista Ovista oli erittäin hyvä. Tilalla kävi paljon vieraita joita
”en tuntenut”. Lomalaisia ja mökkiläisiä, joita en
paikkakuntalaisiksi tunnistanut. Monien lapset ja
lapsen lapset näkivät ensi kertaa elävän lehmä läheltä. Tapahtuma jäi minulle positiivisesti mieleen
ja uskon että vieraille myös. Uskon että sama kokemus on monilla muillakin järjestäneillä tiloilla.
Vuosi 2014 on ja tulee olemaan loistava Limousin vuosi ja tehdään siitä yhdessä meidän näköinen, siihen tekemiseen tarvitaan teitä, mahdollisimman monia. Olkaa aktiivisia, kertokaa mitä
haluatte tai mitä ette halua yhdistyksen tekevän ja
olkaa aktiivisia omilla alueillanne.
Iloa vuoteen ja karjaonnea.
Joel Puhakainen
puheenjohtaja

Oleskelulupa /Oleksandr
Maaliskuu 2012:

Maaliskuussa myöhemmin:

Päivää, onko poliisin lupapalveluissa? Kyllä on, mitähän asianne koskee?
Kielitaidottoman, ukrainalaisen
työntekijämme puolesta kysyn, miten kauan uuden oleskeluluvan saaminen kestää? Asia on pantu vireille helmikuun alussa ja vanha lupa
umpeutuu huhtikuussa. Työntekijä
on peloissaan, jos joutuu olemaan
luvatta maassa.
Olette hyvissä ajoin liikkeellä, kyllä sen pitäisi kahdessa kuukaudessa
tulla. Työlupahan on voimassa niin
kauan kuin päätös uudesta on tullut,
on se sitten kielteinen tai myönteinen.
No mutta kaksi kuukautta on jo
kulunut sormenjälki- ja muitten papereitten jättämisestä. Oleksander
osaa vain muutaman sanan englantia,
me emme osaa ukrainaa yhtään. Asian selittäminen tuottaa vaikeuksia.
Te voitte tietenkin kysyä työlupayksiköstä, mikä syy tässä tapauksessa viivästyttää työlupaa. Ilman
heidän harkitsemaansa työlupaa
emme voi antaa oleskelulupaa.

Päivää, onko Työ- ja elinkeinotoimiston työlupayksikön Länsi-Suomen työvoima- ja työlupa-asioitten
työvoimaneuvoja? Kyllä.
Missähän työntekijämme jatkooleskelulupa viipyy? Vireille pano-,
palkka-, vero-, vakuutus-, ja työterveyspaperit ovat kunnossa. Oleksandr
on ollut vuoden töissä Suomessa.
Meillä on kova jonotilanne. Hakemukset odottavat 8 kuukautta käsittelyvuoroaaan. Käsittelemme hakemukset vireillepanojärjestyksessä.

Kiitos ystävällisyydestä. Ryhdyn
etsimään yhteystietoja sinne TET
….. mikä se olikaan.

Joku Muu puhelimessa. Ai, työluvan kiirehtiminen. Sitä pitää kysyä
TET toimiston työlupayksiköstä.
Vai niin, kiitos.

Päivää, onko ulkoministeriön matkustusasiakirjaosastolla? Kyllä, miten voin palvella?
Voitteko kirjoittaa ukrainalaiselle
työntekijällemme viisumin, jotta hän
pääsee lomallaan perheensä luo?
Voin kyllä kirjoittaa viisumin, totta kai, mutta hän ei sillä viisumilla
pääse takaisin Suomeen.
Ahaa, ei se sitten käy, kiitos ystävällisestä palvelusta.

Päivää, onko poliisin lupa-asioitten
ammattihenkilö? Puolen vuoden
puhelinruljanssi on käyty eikä oleskelulupaa kuulu. Onko minkäänlaista mahdollisuutta, että työntekijämme pääsisi käymään kotimaassaan
vuosilomallaan?
No ottakaapa sähköpostitse yhteyttä Suomen suurlähetystöön Kiovaan ja selostakaa asia heille.
Kiitos neuvosta, teen niin.
Sähköpostin lähettämisestä kului
alle puoli tuntia ja suurlähetystö vastasi: kirjoitamme täällä ilman muuta työntekijällenne paluuviisumin
ja hän noutaa sen meiltä. Työluvan
viipyminenhän ei ole Teidän syynne.

Toukokuun alku:

Toukoaika:

Kesäkuu, heti
sähköpostin tultua

Päivää, onko työministeriön työlupa-asioitten asiantuntija? En valitettavasti ole, mutta yhdistän tarkastajalle, Kuka Lie.
Päivää, oletteko Kuka Lie? Osaatte varmaan neuvoa EU:n ulkopuolelta tulevan työntekijän työlupaasiassa?
En osaa, mutta yhdistän kolmannelle henkilölle, ehkä tarkastaja Joku
Muu tietää.

Päivää, onko TET työlupayksikössä? Voisitteko mitenkään kiirehtiä
työntekijämme työlupa-asiaa, että
hän pääsisi kotiinsa vuosilomallaan?
Voimme antaa tilan työrytmin mukaisesti vuosiloman kesä- heinäkuussa.
Meille eivät kuulu kenenkään loma-asiat. Ruuhka on edelleen kahdeksan kuukautta. Kiirehtiminen ei auta,
emmekä tee yhtään jonon ohituksia.

Päivää taas TET Työlupayksikön
työvoimaneuvoja.
Työntekijämme matkustuslupa ratkesi nopeasti
Suomen Ukrainan suurlähetystön
kautta. Voisitteko informoida asian
muille työlupaa odottaville?
Emme me ole täällä puhelinnumeroitten ja yhteystietojen jakajia.
Aha, ajattelin vain työtä tekeviä
jonottajia.
SKS ■

Toukokuun
toinen viikko:

Huhtikuu:
Päivää taas työlupayksikön neuvoja.
Milloin työntekijämme saa päätöksen lupa-asiassaan ja tuleeko siitä
suomenkielinen ilmoitus?
Meillä on edelleen 8 kuukauden
jono ja tällaiset kiirehtimis- ja jonon
ohittamispyynnöt vain viivästyttävät
työtämme. Meille kuuluvat kaikki
Länsi-Suomen rakennustyömaat, telakat ja atomivoimalat.
Ei ihme, että kestää, jos Suomeen
ensikertaa tulevat ja täällä jo töissä
olleet henkilöt ovat samassa jonossa. Pitänee kysyä eduskunnan oikeusasiamieheltä, onko tämä hyvän
hallintotavan mukaista toimintaa.
Hyvää päivänjatkoa.

Kesäkuun alku
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Sait juuri kaksi puutarhatuolia!
Näin sanoi Peter, kun oli tilalta lähdössä.
Teurasnoudon ajankohta oli ilmoitettu: ma 26.8. haetaan kahdeksan a
la carte sonnia. Tiesin odottaa jotain
erikoista; olihan auto tulossa suoraan
Ruotsin näyttelystä (Mantorp, Nordic
Trophy). En kuitenkaan osannut etukäteen kuvitella ihan sitä, mikä pihaan
ajoi. Upea auto, mahtavine maalauksineen ja viimeistä päälle suunnitellut
yksityiskohdat, sekä uutta tekniikkaa.
Kyseessä oli siis Peter Björkin
”Bullﬁghter” , ensimmäinen lastaus
ja työajo. Sonnit astelivat hienosti uuden uutukaiseen autoon, ensimmäiset
neljä karsinaan ja toiset neljä odottivat lastausrampilla mallikelpoisesti. Eläimet autossa, sitten alkoi pieni
mietintä: minne mahtuu kaikki tavarat näyttelyreissusta? Tikapuille löytyi
paikka, mutta puutarhatuolit tuottivat
päänvaivaa, eihän niitä sonnien karsinoihin voinut laittaa. Niinpä Peter
jätti ne meille. Tämän kaiken pakkaamisen ja suunnittelun aikana oli minulla aikaa ihastella autoa, maalausta
ja yksityiskohtia: Latoon pakenevasta
henkilöstä näkyy vain jalka, kysyin:
”Onko tuo kuski vai kasvattaja?”, Peter tokaisi pilke silmäkulmassa: ”Sen
voi jokainen miettiä itse…”
Metsä-Paavolasta siis alkoi Bullﬁghterin virallinen työsarka, ensimmäisessä kuormassa lähti laadukasta
limousinia laatukyydillä!
Siitä on yli 30 vuotta, kun Peter
Björk aloitti eläinkuljetusten parissa.
Vuonna 1987 hän käynnisti oman
liiketoiminnan ja vuonna 2002 perustettiin osakeyhtiö P. Björk Transport
Ab. Peterin yritys, mihin kuuluu kolme autoa, hoitaa myös osan Snellmanin eläinkuljetuksista. Peter kertoo,
että itse auto, Scania R500, valmistui
elokuussa 2012, mutta rekan vetovau-

nu valmistui vasta nyt elokuussa
2013. Hytin ja vaunun kehikon Peter on ostanut, mutta kaikki muu
kuten sisustus, metallityöt ja maalaus on tehty jälkikäteen käsityönä.
Tämä on kiinnostuksen kohde ja
harrastus, joka on ollut olemassa
jo kauan, mutta kokonaisen rekan
uudelleen kunnostaminen vaatii
enemmän kuin vain yhden ihmisen panostuksen. En pystyisi siihen
yksin, Peter sanoo. Apunaan Peterillä on ollut mm. Tom Bodbacka,

joka myös työskentelee kuskina
Peterin yrityksessä. Sekä auton että
vaunun maalauksen suunnittelun
ja toteutuksen on tehnyt Johnny
Sjöblom. Tekstiilitöistä hytissä on
vastannut Paula Sandström ja Jari
Lehtimäki on auttanut hitsaustöiden kanssa.
Tekstit: Johanna Jantunen,
Heidi Heino,
kuvat: Saara Rantanen ■

Peterin auto oli erityinen
kiinnostuksen kohde
Snellman messuilla Pietarsaaressa.

Peterin auto pysäyttää katsomaan siihen maalattuja upeita yksityiskohtia

Limousin näyttelymenestys Britanniassa jatkuu
Britanniassa järjestetään syksyisin
kolme merkittävää karjanäyttelyä:
English Winter Fair, Welsh Winter
Fair ja Scottish Winter Fair. Perinteisesti lihakarjojen valtarotu on menestynyt näyttelyissä erinomaisesti ja
tänä vuonna voittoputki oli kulunutta
sanontaa käyttäen veret seisauttava.
Welsh Winter Fair-näyttelyn palkintopöydältä lähti limousin-tiloille
viiden luokkavoiton lisäksi koko
näyttelyn Supreme Cattle Championtitteli.
Myös English Winter Fair näyttelyssä Overall Champion ja Reserve
Overall Champion tittelit matkasivat
limousin-tiloille.
Todellinen menestys koettiin Scottish Winter Fair-näyttelyssä limousineläimet pokkasivat 17 jaossa olleesta
20sta palkinnosta (Champion/varaChampion), mukaan lukien koko
näyttelyn Champion ja vara-Champion.
TuR ■

Limousin – Britannian suosituin pihvirotu
Jo 40 vuotta on Limousinrotua kasvatettu Brittein
saarilla. Tästä ajasta viimeiset 16 vuotta rotu on ollut
suosituin isärotu. Vuonna

2012 30% vasikoista rekisteröitiin isärodun perusteella
Limousineksi, määrän ylittäessä kahden seuraavaksi
yleisimmän rodun vasikoi-

den yhteismäärän ja ollen
kaksi kertaa suurempi kuin
seuraavaksi suosituin Aberdeen Angus.
TuR ■

Limousin
Irlannin ykkönen

Vuoden 2012 tilastojen mukaan Irlannissa oli noin 1.070.000 emolehmää, joista 343.000 (32%) oli limousin-rotuisia. Samojen tilastojen mukaan keinosiemennyksiä liharoduilla
tehtiin noin 212.000, joista limousinrodulla 61.000 (28,8%). Molemmissa
tilastoissa limousin-rotu oli selvä numero 1.
TuR ■
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Suomen Limousin kasvattajat ry 30 vuotta Suomessa
Limousin juhlaväki kokoontui 2.11. Hämeenlinnaan viettämään 30-vuotis juhlaa.
Päivä alkoi kokoontumisella Hotelli Vaakunassa, josta bussilastillinen yhdistyksen nykyisiä jäseniä ja
kutsuvieraita lähti kohti Mäntsälää,
Ylikartanoa, konsuli Mustakallion
tilaa. 1980-luku on ollut merkittävää
aikaa koko Suomen pihvilihatuotannolle, mutta erityisesti Limousinrodulle.
Ensimmäinen Limousin-tuttavuus suomalaisessa karjankasvatuksessa oli Fanfaron-niminen sonni
jonka spermaa tuotiin keinosiemennysosuuskunnalle 1970-luvun
lopulla. Vuonna 1981 toi konsuli
Antti Mustakallio ensimmäisen Limousin-sonnin Tanskasta Suomeen.
”Hammel Pirat”-sonnista tuli ensimmäinen Suomessa elävänä kantakirjattu Limousin. Vain hetkeä myö-

Kuvassa Mira ja Toni Rentto, Turkka Rantanen sekä Torben Eg Østergaard, Jan Winum Poulsen ja Jakob Ravn.

kejä, joista hopeinen myönnettiin
Arto Isomäelle ja pronssinen Turkka
Rantaselle.
Antti Mustakallion elämäntyö inspiroima kiertopalkinto jaettiin ensimmäistä kertaa. Palkinnon myöntämiselle on yhdistys määrittänyt
kriteerit. Palkinnon saivat Saara ja
Turkka Rantanen rodun hyväksi tekemästään työstä. Palkintona jaettiin taulu, jonka agronomi AnnaKaarina Winquist-Jaakkola on maalannut Champion Backwood Virgil
tunnetumpana Ylikartanon Ville –
nimisestä sonnista. Eläinten piirtäminen on ollut hänen intohimonsa
läpi koko elämän. Palkinnon jakoi
Pirjo Mustakallio-Sarmanto yhdessä
taiteilijan kanssa. Antti Mustakallion
elämäntyö sai näin palkinnon muodossa ansaitsemansa arvon.
Juhlapäivä oli onnistunut ja se ei
olisi ollut mahdollista ilman useiden
tahojen tukea. Yhdistys haluaakin
kiittää erikseen ja yhdessä kaikista
saamistaan onnitteluista ja muistamisista.
SR ■

na. Molemmille ryhmille järjestettiin
mahdollisuus tilavierailuihin sekä
lauantai iltapäivälle yhteinen seminaari, jossa Suomen liha-alaa esiteltiin yleisesti. Päivä oli erittäin onnistunut ja yhteistyön odotetaan lisääntyvän entisestään myös jatkossa.

Päivä huipentui
iltajuhlaan
Yli 70 juhlavierasta osallistui illalliselle ja tilaisuudessa aisti iloisuuden
Lämminhenkisiä muistoja kertoi
ja lämpimän hengen. Vuodesta 1980
yleisölle Pertti Hartikka
rodun kehitykseen vaikuttaneita
henkilöitä oli paikalla kutsuttuna
useita ja illan päätteeksi heistä osa
hemmin perusti Anders af Heurlin
ilmoitti liittyvänsä yhdistykseen uumaamme ensimmäisen Limousindelleen, koska haluavat olla mukana
karjan, tuomalla sonnin ja viisi lehporukassa, jonka yhteen hiileen pumää Tanskasta. Lehmistä kantahaltaminen näkyy myös ulospäin.
kirjanumeron yksi sai Ellegrunden
Vanhemman kaartin puheenjohOmoria, joka osoittautui todelliseksi
tajista sekä Mikko Taka-Sihvola että
emoksi ja poiki 15 kertaa Suomessa.
Anders Af Heurlin olivat erityisen
Vuonna 1982 perustettiin Luukkaan
ilahtuneita ja jopa hieman yllättyneiLimousin Pöytyälle ja Metsä- Paatä siitä että yhdistys voi niin hyvin.
volan Limousin Toijalaan, Ruotsista
tuoduilla eläimillä.
Palkintoja ja
Eteläisistä juurista on kehittykunniamerkkejä
nyt rotu, joka on levinnyt kaikkialle
Suomen ja oli hienoa, että ohjelmaan Kuten vuosijuhliin kuuluu, myös Likuului tutustuminen paikkaan, jos- mousin yhdistys on anonut Faban
ta kaikki alkoi. Ylikartanon väki myöntämiä jalostuksen ansiomerktoivotti Limousin kasvattajat lämpimästi tervetulleeksi kartanon maille ja Antti Mustakallion tunteneet
yhdistyksen entiset puheenjohtajat
Sari Sillantaka ja Arto Isomäki kävivät laskemassa muistokukan hänen
haudalleen. Ylikartanossa kahvihetken aikana puheenvuoron käytti
eläkkeelle jäänyt Mäntsälän kunnan
eläinlääkäri Pertti Hartikka, kuka
oli hoitanut mm Mustakallion eläimiä tuona aikana. Muistoja pursuava puheenvuoro välitti lämpimän
ystävyyden tunteen eläinlääkärin ja
tilan välillä.

Muistamisen Mustakallion haudalle kävivät laskemassa Arto Isomäki ja Sari Sillantaka

Kansainvälisille vieraille
oma ohjelma
Tanskan Limousin yhdistyksen kvtoimikunnan pj sekä kaksi sen jäsentä saapui Suomeen jo perjantaina
ja Viron pihvikarjayhdistyksen sekä
Limousin Clubin edustajat lauantai-

Kunniamerkit jaettiin Arto Isomäelle (oik) ja Turkka Rantaselle

Mustakalliopalkinnon jakoivat pj Joel Puhakainen ja sihteeri
Johanna Jantunen yhdessä Pirjo Mustakallion kanssa.
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Intohimona vaikuttaminen
Suomessa toimii tällä hetkellä yhdistysrekisterin mukaan noin 135
000 yhdistystä ja jäseniä niissä on
noin 15 miljoona, eli kolme kertaa
suomen väkiluku. Yhdistyksissä on
siis olemassa suuri potentiaali, kun
puhutaan yhteiskuntaan vaikuttamisesta. Historiallisesti voidaan todeta
yhdistysten kulta-ajan olleen ennen
kuin yhteiskunta koki muutoksen
teollisuusyhteiskunnasta nykyiseen
informaatioteknologian vaiheeseen.
Nykyään suurin yksittäinen ongelma
monella yhdistyksellä ja järjestöllä
on kilpailu varsinkin nuoremman
väestön ajasta. Elämänrytmimme on
muuttunut hektisemmäksi ja sosiaalinen media on vähentänyt, varsinkin nuorten, intoa ja mahdollisuutta
lähteä mukaan yhdistystoimintaan
ja sitä kautta vaikuttamaan esimerkiksi oman ammattinsa edunvalvontaan. Toisaalta sosiaalinen media on
avannut uusia vaikuttamisen kanavia ja samalla luonut mahdollisuuden pienemmillekin joukoille saada
äänensä kuuluviin ja näkyviin.

Nuorten mukaan
saaminen tärkeää
Maatalouden ja maaseudun edunvalvonnassa MTK:lla on luonnollisesti samat haasteet edessään.
Maaseudulla asuvien ja toimivien
nuorten saaminen mukaan on hyvin haasteellista, mutta mahdollista.
Nuorten yrittäjien ajasta kilpailevat
niin oma työ, perhe ja mahdolliset
lapset sekä luonnollisesti myös muut
harrastukset. Ellei nuoria saada sitoutettua toimintaan, on suuri vaara
että myöhemmin mukaan lähteminen on entistä vaikeampaa. Tämän
vuoksi meidän jokaisen pitää omalta
osaltamme toimia siten, että järjestömme, niin Limousin-yhdistys kuin
vaikka MTK, koetaan niin houkuttelevaksi että nuoret haluavat olla
osa sitä ja käyttää aikaansa yhteisten
etujen puolesta puhumiseen. Sillä
ilman aktiiveja ei ole toimintaa eikä
tulevaisuutta. Limousin-yhdistyksessä meillä on onneksemme tällä

hetkellä hyvä tilanne ja aktiivisina
jäseninämme on paljon nuoria ja
johtokunnassakin keski-ikä on sopivan alhainen. Mutta emme saa tuudittautua siihen vaan edelleen tulee
miettiä miten teemme yhdistyksestämme vieläkin houkuttelevamman.
Miksi sitten yhdistyksiä ja edunvalvontatyötä pitää ja kannattaa tehdä. Meidän etujamme ajamme loppujen lopuksi vain me itse. Mikään
muu järjestö tai organisaatio ei pidä
puoliamme. Limousin-rodun erinomaisuutta ei muut rotuyhdistykset
tule kehumaan tai maatalouden kannattavuuden puolesta ei osuuskauppa tule työtä tekemään. Tarvitsemme vahvoja toimijoita, joiden sanaa
kuunnellaan ja mielipiteitä uskotaan.
Ja tätä työtä meidän tulee yhteisellä
äänelle tulevaisuudessakin tehdä aktiivisesti ja jokaisella tasolla.

Vuodesta 2014
IntoHimon vuosi
Mitä sitten voimme tehdä? MTK
on ottanut haasteen vastaan ja vuosi 2014 on nimetty nuorten teemavuodeksi järjestössä. Vuosi 2014 on
virallinen IntoHimon vuosi. Vuoden
tavoitteeksi MTK:n nuorten valiokunta on ottanut vaatimattomasti
olla maailman paras Manu (=maaseutunuorten) organisaatio. Nuoret
valitsivat teemavuoden nimeksi sanan Intohimo, koska se kuvaa erittäin hyvin kaikkea sitä mitä teemme:
Intohimoa ammattiimme, intohimoa maaseutuun ja intohimoa elämään. Ilman himoa ei ole kuin tyhjät
kuoret. Jos aamulla traktorin hyttiin
kiivettäessä ei tunne himoa tekemiseen, on aika pysähtyä ja miettiä
miksei näin ole.
Vuoden kantavia teemoja on
nuorten aktivoiminen mukaan toimintaan aina ruohonjuuri tasolta
Brysseliin asti. Tavoitteeksi on asetettu matalankynnyksen vaikuttaminen ja verkostoituminen muiden
jäsenten kanssa. Jos nuoren tai ylipäätään uuden ihmisen saa tulemaan mukaan esimerkiksi syysko-

Kirjoittaja on 32-vuotias itseään vielä nuorena pitävä järjetöaktivisti -

koukseen, suurin ja ehkä yleisin virhe, on tehdä tästä keltanokasta heti
esimerkiksi yhdistyksen sihteeri tai
toinen virhe on olla noteeraamatta
häntä lainkaan. Yhdistystoiminnassakin vaarana on myös uusien ajatusten ja näkökulmien vastustus ja
totuttuihin tapoihin piintyminen.
Tähän meidän kaikkien tulee puuttua. Antamalla vastuuta, tukemalla ja
kannustamalla saamme luotua ilmapiirin, johon nuortenkin on mukava
tulla ja sitä kehutaan myös mahdollisille uusille jäsenille.
MTK:n toiminnassa nuoret tulevat näkymään vuonna 2014, ja
toivottavasti myös sen jälkeenkin
merkittävästi. Keskusliitto, liitot ja

paikallisyhdistykset ovat sitoutuneet
osaltaan jokainen panostamaan erityisesti nuorten aktivointiin ja mukaan saamiseen. Panostukset ovat
merkittäviä niin taloudellisesti kuin
henkisestikin ja odotettavissa on
mitä erilaisimpia tempauksia nuorten puolesta ja ennen kaikkea nuorten toimesta. Paikallistasolla luodaan
perusta toiminnalle ja monelle se
taso riittääkin, mutta yhä useammalle nuorella tarjotaan mahdollisuutta
päästä mukaan kansallisen tason toimintaan sekä mahdollisuuksien mukaan myös kansainvälisille kentille.
Nuorten aktivoinnissa edunvalvontatyöhön, pitää kuitenkin muistaa
että pelkästään kokoustaminen ja

maatalouspolitiikasta puhuminen ei
riitä, vaan mukaan tarvitaan myös
vapaampaa yhdessä tekemistä. Verkostoituminen ja vertaistuen saaminen onkin monelle se paras ja tärkein syy olla mukana toiminnassa.
Samaa kieltä ymmärtävien kollegoiden kanssa on mukava päästä puhumaan ja touhuamaan. Tämä puoli
tulee näkymään myös Intohimon
vuonna erilaisten paikallisten ja kansallisten tapahtuminen muodossa.
Limousin-yhdistyksessä tämä puoli
onkin hoidettu mallikkaasti ja siihen tulee jatkossakin panostaa. Ehkä
juuri tämä onkin ollut meidän vahvuutemme, sillä yhdistyksen oikeastaan ainoaa näkyvää toimintaa on
jäsenten henkisestä hyvinvoinnista
huolehtimista. Ja näin sen tämän
kaltaisessa yhdistyksessä mielestäni
kuuluukin olla. Itse olen ollut mukana niin MTK:n kuin Limousinyhdistyksen operatiivisessa toiminnassa mukana muutaman vuoden.
Toimiminen näissä organisaatioissa
on antanut minulle mahdollisuuden päästä vaikuttamaan oman alan
asioihin niin kunta, valtakunta kuin
kansainvälisilläkin kentillä, mutta
tämän lisäksi suurin anti on kuitenkin iso joukko uusia ystäviä ja kavereita ympäri Suomea ja maailmaa.
Vaikka välillä on hyvä päästä pois
omista ympyröistä ja viettää aikaa
sellaistenkin ihmisten kanssa, joiden
kanssa puhutaan muista kuin traktoreista ja lehmien poikimisista, on
omien kanssa kuitenkin aina mukava päästä keskustelemaan. Jokainen
käytetty tunti kyllä maksaa itsensä
takaisin, vaikka välillä saattaakin
tuntua, että samaan aikaan kun kokous alkaa pitäisi olla navetassa valvomassa poikimista. Tarvitsemme
niin maatalouden, metsätaloudenkuin maaseutuyrittäjyyden nuoria
aktiivisia ammattilaisia mukaan toimintaamme, sillä ilman nuoria ei ole
tulevaisuutta ja ilman tulevaisuutta
ei ole yhdistyksiä ja järjestöjä.
Juha Tenho ■

Matkalla Limousin kasvattajaksi
Tammikuussa 2014 tuli täyteen
10-vuotta siitä, kun kävelin paikallisesta pankista ulos taskut tyhjinä
ja reppu täynnä intoa ja velkaa. Siitä lähti Antti-pojan matka kohti jotain päämärätöntä kohdetta.
En tiedä onko se kohde vielä selvinnyt, mutta varmaan tässä tapauksessa aika taitaa olla se päämäärä, jolloin saa luovuttaa toimivan
tilan seuraavalle jatkajalle. Eli sitä
silmällä pitäen tässä pitää potkiskella eteenpäin.
Tammikuussa 2004 muodostimme yhtymän, tuotantosuuntina
maito-, liha- ja metsätalous. Aika oli
minusta hyvä, jolloin tämä päätös
tehtiin, isot investoinnit olivat tehtynä aikoja sitten ja tuotanto pyöri.
Töitä oli riittävästi, mutta eipä se
haitannut koska sitä intoa oli, ehkä

jopa liikaakin. Kroppaa ei säästelty,
tehtiin vain. Mutta tulipahan aika
muutama vuosi myöhemmin kun
ihmeteltiin, että mikä on ongelma,
kun ei paikat enää kestäneet. Olisikohan kellot pitänyt soida päässä jo
siinä vaiheessa kun ruokinta eläimille tapahtui pääosin käsin. Pieni
sijoitus konevoimaan ja niin jäi talikko pölyttymään navetan seinälle.
Se oli sijoitus hyvinvointiin ja jaksamiseen.
Tuotantosuuntaa mietittiin, että
mille alkaisimme. No, liha maistui paremmalta kuin maito ja näin
ollen lihaeläimet jäivät. Viimeisen
lypsyn lypsettyä koitti jälleen aika
kun työt helpottivat. Oli monta
asiaa vähemmän huolehdittavana.
Toisaalta pitihän päälukua kasvattaa taas lihapuolella että saimme

riittävän toimeentulon. Työn luonne muuttui, siitä tuli massojen siirtoa, ruokintaa ja lannan kuskausta.
Työt selkenivät kun jotain piti tehdä paljon, siinä tehokkuus työssä
tuotti tulosta. Esimerkiksi pyöräkone lannansiirrossa, isot kärryt yms.
Reipas puolenkymmentä vuotta
sitten perheen perustaminen tuli

ajankohtaiseksi ja tällöin moni asia
sai erilaisen merkityksen. Vapaaaika on lasten kanssa touhuamista.
Viikonloppuriennot ovat yhdessäoloa ja arkisia asioita.
Uuden emopihaton myötä työt
selkiytyivät entisestään ja rutiini
työt ovat helppoja nopeita tehdä.
Tietenkään koskaan mikään ei ole
valmista eli asioita ja töitä saa kehittää koko ajan. Mielestäni kaikki
tähtää siihen että aikaa jäisi eläintenhoidon ja -tarkkailun jälkeen
muuhunkin. En tiedä päästäänkö
siihen mitä jokin yritys neuvoja sanoi taannoin, että menestyvän yrittäjän pitäisi pitää kaksi vapaapäivää
viikossa. Pääsisi siihen kokonaiseen
yhteenkään päivään ensiksi. Sitähän jokainen voi miettiä itsekseen
onko oman alan harjoittamin elä-

mäntapa jolloin kelloa ei katsota
eikä tunteja lasketa, vai ajatellaanko
alaa puhtaasti yritysperiaatteella.
Kummalla keinolla haluaa antaa tilan aikanaan seuraavalle.
Monesti ajan riittämättömyys tulee vastaan töitä tehdessä, silloin pitäisikin miettiä onkohan kaikki ne
puolenkymmentä luottamustoimia
tarpeellisia. Pystyykö antamaan
tarvittavan panoksen jokaiseen ja
jos mietin samaan aikaan kaikkia
näitä ongelmia ratkeaako niistä mikään kunnolla. Kannattaako keskittyä niihin jotka ovat tärkeimpiä?
Näitä asioita tässä mietitään ja
vaihtoehtoja punnitaan. Mitkä olisivat ne oikeat valinnat meillä, jotta
sinne maaliin pääsee sitten aikoinaan.
Antti Valtokari ■
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Työn tehokkuuden jarrut peltoviljelyssä

Maan hiljalleen jäätyessä on hyvä
pohtia mennyttä kesää. Miten viljelytyöt sujuivat ja mikä oli satotaso.
Omalla kohdallani silmät avaava
asia oli muutama vuosi sitten kesän
aikana pitämäni työaikakirjanpito.
Tein keväällä traktoreihin vihot, joihin merkittiin lohkokohtaisesti työ
ja työn kesto. Syksyllä laskeskelin
työaikaa yhteen ja siitä sitten alkoi
syntyä mielenkiintoisia päätelmiä.
Ensimmäinen asia mikä yllätti, oli se
että työtunteja tulee yllättävän paljon ja toinen vielä suurempi asia oli
lohkokohtainen vaihtelu. Huonoimmalla lohkolla hehtaarikohtainen
työmäärä oli lähes kaksinkertainen
parhaimpaan lohkoon verrattuna.

aluetta jäisi. Huolellista jälkeä kun
yritetään tehdä.
Ehkä inhottavin haitta ovat maakivet. Pienet kiven nokat, jotka aina
nurmea perustaessa merkkaa kepillä. Viimeistään toista nurmisatoa
tehdessä keppi on jo jäänyt pyörän

tunnin hinta on noin 40 euron tasolla, ei kaivinkoneen noin 50 euron
tuntihinta ole enää tuntunut kovin
suurelta. Tänä talvena lähtevät viimeiset kivikasat pellolta pois. Eikä
kiviä enää ajeta pellon reunaan kasalle, vaan niille on katsottu oma

Millainen sitten on
hyvä peltolohko?
Asia korostuu nurmiviljelyssä, jossa
ajokertoja tulee useita kasvukauden
aikana. Suurin työaikaa lisäävä tekijä
tuntuisi oleva epäsäännöllinen lohkomuoto. Kaikessa työssä yksi pitkä suora linja auttaa työn sujumista
todella paljon. Vaikka toinen reuna
olisikin hieman epämääräinen, työn
aloittaminen pitkältä suoralta linjalta tehostaa työn joutumista. Tämä
korostuu pimeällä työskenneltäessä.
Aloitusten saaminen suoriksi ilman
ajo-opastinta on lähes mahdotonta
kumpuilevalla lohkolla, jos käytössä
ei ole suoraa reunaa, josta aloittaa.
Kiilojen ajoon kuluu paljon aikaa
rehunteossa, eikä kuorma vain täyty.
Peltosaarekkeet ja sähkölinjat heikentävät myös työsaavutusta. Ajonopeutta on hidastettava ja saareke tai
tolppa täytyy yrittää kiertää mahdollisimman läheltä, ettei niittämätöntä

peitelty. Tälle keväälle olisi tarkoitus
tilata järeämpää tekniikkaa paikalle.
Pellon reunojen oikaisu, isompien ojien tukkiminen ja kiilojen ja
saarekkeiden poisto on tuonut runsaasti uusia peruslohkoja viljelyyn,
ilman tukioikeuksia tietenkin. Työ
on tehostunut pellolla, mutta lohkokirjanpitoon työtä
on tullut lisää. Näistä pikkuhaitoista varmasti aikanaan
päästään eroon. Työsaavutus on parantunut. Rehunteossa ilman kalustomuutoksia
on saatu yksi työpäivä pois.
Osasyy tähän on myös siinä,
että nykyisin paaliurakoitsija
hoitaa sadonkorjuun heikoimmilta lohkoilta. Kaikkia
lohkoja kun yksinkertaisesti
ei vain saa korjattua.

Mitä tulevaisuudessa

alle ja kaatunut. Sitten niittäessä
muistellaan, että tässä jossain se kivi
on, vähennetään vauhtia ja nostetaan
niittokonetta kannatukselle, usean
kierroksen ajaksi samassa kohtaa.
Hyvällä tuurilla niittokone vain vähän kolahtaa, huonolla tuurilla tulee
eteen terien vaihto ja ärräpäitä.

Mitä työaikakirjanpidosta
on seurannut?
Lohkorakennetta on parannettu viime vuosina voimakkaasti. Naapureiden kanssa on tehty tilusvaihtoja
siten, että saadaan lohkojen reunoja
oikaistua. Jos oman traktorin työ-

läjityspaikka sieltä, mihin peltoa ei
enää tulla tekemään. On nimittäin
muutama kivikasa tullut elämäni
aikana useampaan kertaan siirrettyä. Paikallinen sähköyhtiö aurasi
kaksi vuotta sitten kaikki ilmalinjat
maahan. Tämä tapahtui sähköyhtiön aloitteesta! Muutama isompi oja
on myös putkitettu. Seuraava isompi
toimenpide on maakivien poistaminen. Lähes kaikki kaivinkoneella
poistettavat kivet on jo saatu pois.
Kyntäessä on tullut tavaksi merkitä
aurausviitalla maakivet, joita sitten
käydään kaivinkoneella kokeilemassa. Toistaiseksi liian isot kivet on

Lohkorakenteen parantaminen tulevaisuudessa edellyttää tilakauppoja. Ne toteutuvat tai sitten eivät. Loput
maakivet pyritään poistamaan nurmien uusimisen yhteydessä. Vuoden
2012 rehunteko avasi uutta näkökulmaa lohkojen etäisyyksien vaikutukseen työsaavutukseen. Normaalisti
rehut tehdään kolmen kilometrin
säteellä talouskeskuksesta. Vuoden
2012 kesänä korjasin rehua myös
kahdeksan kilometrin etäisyydeltä
todella hienoilta suorakaiteen muo-

Huutokauppojen hintatasot korkealla Britanniassa
Jo usean vuoden ajan on Britanniassa totuttu näkemään korkeitakin hintoja sonnihuutokaupoissa
ja hintojen yleistä laskua ei vielä
ole nähty. Toukokuussa 2013 Car-

lislessa järjestetyssä huutokaupassa tarjolla olleista sonneista myytiin 81%, joka on varsin kunnioitettava taso. Sadan myydyn sonnin keskihinta oli 5.893 puntaa,

eli noin 7.000 euroa. Kahdeksasta
sonnista maksettiin yli 10.000
puntaa (n 12.000€) ja päivän
korkein hinta 40.000 (n 47.000€)
maksettiin näyttävän paluun huu-

tokauppakehiin yhdeksän vuoden
tauon jälkeen tehneen Meresidetilan noin 1,5 vuotiaasta sonnista
Mereside Galopinista.
TuR ■

toisilta lohkoilta. Vaikka noukinvaunukuorma tuli todella nopeasti
täyteen, jäi työsaavutus vajaaseen
puoleen lähempää korjattuihin lohkoihin verrattuna. Sateen uhan kasvaessa kaasua tuli painettua entistä
aggressiivisemmin, vaikka lyhyellä
matematiikalla laskettuna 50 kilometrin tuntivauhti ei matkaa kovin
paljon nopeammin jouduta. Polttoaine sen sijaan tuntui maistuvan.
Joskus entisessä elämässä tuli
eräälle lihakarjatilalle laskettua rehupaalin hintaa korjuusta kotiin haettuna. Keskimääräinen etäisyys lohkolle oli 15 kilometriä. Korjuuketju
oli oma ja tilalla oli yksi palkkatyöntekijä apuna. Kaikki työvaiheet yhteen laskettuna paalin hinta kotona
sonnin edessä oli 43 euroa (alv 0%)
paalilta. Tästä viisastuneena oma
tilan laajentaminen on saanut jarruja päälle. Kovin kaukaa ei peltoa
kannata viljelyyn haalia. Ja lähellä
olevasta pellosta kannattaa maksaa
kunnon hinta. Vuokrasopimuksia
laadittaessa olen myös pyrkinyt sopimaan kunnostustoimenpiteistä,
jotka saa sitten vuokrasta vähentää.
Seuraava tehostamisen paikka
on rakentaa rehuvarastot sellaisiksi,
että voin myydä nykyisen nurmikaluston pois ja siirtyä ajosilppuriurakoitsijan käyttöön. Ellei löydy jotain
kannattavampaa kehityskohdetta…
Erno Uusi-Salava ■
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Miksi lehmilläni on sarvet?
Otsikon kysymys herättää hyvin
usein kiivastakin keskustelua karjankasvattajapiireissä. Miksi naudoilla on sarvet ja mitä se niillä
tekee. Asiaa niiden tarpeettomuudella perustellaan usein puhtaasti
ihmisen taloudellisen voitonpyynnin näkökulmasta ja mukavuuden
halusta. Monta kertaa ei edes mietitä, miksi sorkkaeläimillä on sarvet,
joihin myös nauta kuuluu , vaan jo
vasikkana ne poistetaan ja pyritään
kehittämään eläinkantoja, joilla niitä ei olisi syntyessään.

Petouhka lisää erikoisjärjestelyiden tarvetta
Emolehmien kasvatukseen tyypillinen vähempiarvoisten alueiden
laiduntaminen on kuulunut vuosisatoja ja hyvä niin. Viljeltyjä peltolaitumia on voitu ottaa tämän ansiosta ”tehoviljelyyn”. Maaseudun
autioituminen ja muuttuminen
petoreservaatiksi entistä enemmän,
on aiheuttamassa väistämättömän
konﬂiktin karjankasvatuksen ja petosuojelun välillä. Monilla alueilla
ollaan jo nyt tilanteessa, jossa on
jouduttu turvautumaan kalliisiin
erityisjärjestelyihin ja aitausjärjestelmiin laiduntamisen turvaamiseksi, eikä siltikään voida olla varmoja siitä, kokevatko lehmät olonsa turvalliseksi laitumella. Miksi
siis poistaisin niille evoluution
tuoman oman turvajärjestelmän?
Minkälaiset turvajärjestelmät sinun limousinellasi on? Alla olevassa kuvasarjassa evoluution luomat
omat mallit.
Arto Isomäki ■

Nauta on saaliseläin
Nauta on luontaisesti saaliseläin ja
kuuluu ravintoketjussa lihaa syövien eläinlajien alapuolelle. Verrattuna
esimerkiksi hevoseen, millä ei ole
sarvia on sorkkaeläimelle tyypillistä
hitaampi ja lyhytkestoisempi juoksuvauhti ja tilanteessa, jossa saaliiksi
joutuminen alkaa näyttämään todennäköiseltä, on oltava vielä viimeinen keino säilyttää henkensä. Tässä
tilanteessa sarvien käyttäminen potkimisen lisäksi, saattaa olla se viimeinen oljenkorsi, jolla suku säilyy.
Nykyaikaiseen seinien sisällä tapahtuvaan karjankasvatukseen sarvia ei haluttaisi ja teurastamot jopa
maksavat lisähintaa vasikoista, joilla
niitä ei ole. Oma kokemus kuitenkin

<ƵŶůĂŝƚƵŵĞůůĂŬĂŝŬŬŝŽŶƌĂƵŚĂŝƐĂĂŽŶĂŝŬĂƚŽƌŬĂŚƚĂĂũĂŶĂƵƫĂĂƵƌŝŶŐŽŶůćŵŵƂƐƚć͘
on, että sarvien aiheuttamat ongelmat ovat pienemmät, kuin jos niitä
ei olisi ollenkaan. Oma havaintoni
on myös se, että kun sarvien jälkiä

alkaa näkymään monessa lauman
eläimessä, niin se kertoo hoidon tai
olosuhteiden puutteista. Tällöin tilaa tai rehua on liian vähän.

Milloin sudesta tulee vaarallinen myös ihmiselle
Joutsenten, Kanadan hanhien ja
useiden sorsalajien talvehtimisalueet jäivät tyhjilleen. Riistan vähyys
maisemassa oli silmiinpistävää.
2. Sudet alkoivat ravintoa hakiessaan lähestyä ihmisasuntoja
öiseen aikaan. Niiden läsnäolosta kertoi maatilojen koirien usein
toistuva ja äänekäs haukku. LamEdullisinta on elää kaikilta osin
maskoiraryhmä hyökkäsi joka ilta
ennakoitavissa olosuhteissa, jolloin
lähestyvää susilaumaa kohti, mikä
eliö voi säästää energia – ja ravinnejohti pitkiin öisiin haukkuotteluilähteitä lisääntymisen aiheuttamaa
hin. Susien kuultiin ulvovan jopa
tarvetta varten. Tehdäkseen ympäkeskellä päivää.
ristönsä ennustettavammaksi eliöil3. Sudet tulevat näkyville
lä on tiedonhankinnan keinoja.
päiväsaikaankin jääden jonkin
matkan päästä tarkastelemaan
Elinympäristö tutuksi
ihmisiä päivittäisissä askareissaan.
Tuntemattomasta tutuksi tekemiSudet ovat eteviä oppimaan asioita
sen välineet ovat kovin samankaltarkastelemalla niitä läheltä ja
taiset olipa eliö sitten hiiri, lammas,
keskeytyksettä. Ne lähestyvät
susi tai ihminen. Se on pienten
ihmisasumuksia valoisaan aikaanNämä seitsemän vaihetta
tutkimusretkien tapahtumasarja,
kin.
jossa käväistään tuntemattomassa voivat johtaa susien
4. Pienikokoisten kotieläinja palataan nopeasti siihen tuttuun hyökkäykseen myös
ten kimppuun käydään lähellä
ympäristöön, jossa eliö viettää suu- ihmisen kimppuun
asumuksia päiväsaikaan. Sudet
rimman aikansa kooten ”rohkeut1. Lauman elinalueella saalis käyttäytyvät selvästi rohkeammin
ta” seuraavaa hieman pitemmälle ehtyy tai sudet ovat lisääntyvässä kuin ennen. Ne nappaavat mieluusti
menevää tutkimusretkeä varten.
määrin käyneet öisin kaatopaikoil- koiria ja seuraavat niitä ulko-ovelle
Uuden saalislajin tutkimus on su- la. Me havaitsimme ensin maini- saakka. Koiriaan ulkoiluttavat
della varsin hidasta ja etenee ajan tun ilmiön (Vancouverinsaarella, havaitsevat joutuvansa puolustamyötä vaiheittain, koska susi on – kääntäjän huom autus)) kesällä maan lemmikkiään sutta tai
ja sen pitääkin olla - luonnostaan ja syksyllä 1999. Peurat häipyivät useampaakin vastaan. Nämä hyök
varsin arka. Kun uusi saalislaji on niittyalueilta (jonne sudet olivat käykset ovat vielä epäröiviä ja
tullut vastaan, suden viimeinen pesiytyneet), siirtyivät uskaliaasti joitakin koiria saadaan pelastettua.
tutkimusmenetelmä on käydä sen esikaupunkeihin ja maatilojen läTässä vaiheessa sudet eivät kohkimppuun.
heisyyteen saaden ensi kertaa ai- dista toimiaan ihmiseen, mutta
kaan paljon vahinkoa puutarhoille. lemmikkeihin ja muihin kotieläiPeurat nukkuivat latojen ja talojen miin kohdistetaan päättäväisiä
tuntumassa, mitä ne eivät olleet hyökkäyksiä. Sudet voivat silti
uhitella hampaitaan näytellen ja
tehneet neljään vuoteen.

Kaikki eliöt - poikkeuksetta - toimivat niin,
että ne voisivat elää
ennakolta tunnettavissa
ympäristöissä ja
olosuhteissa.

muristen koiriaan puolustaville ihmisille, tavatessa kiimassa olevan
narttukoiran tai kun ihminen lähestyy lauman valtaamaa haaskaa
tai raatoa. Tässä vaiheessa sudet
ovat yhä vakiinnuttamassa elinaluettaan.
5. Sudet alkavat tutkia suurten
kotieläinten ominaisuuksia, mikä
johtaa puuttuviin hännän ja korvan
kärkiin ja haavoihin kintereissä.
Karja saattaa karata aitauksistaan
ja paeta karjasuojiin. Ensimmäiset
vakavasti vammautuneet naudat
löydetään; niissä tapaa olla pahoja
haavoja utareissa, nivusissa ja sukuelimissä ja ne on lopetettava.
Vähitellen susien toiminta
muuttuu rohkeammaksi ja ne alkavat tappaa nautoja tai hevosia
asuinrakennusten tai karjasuojien
lähistöllä, jonne eläimet ovat yrittäneet paeta. Sudet saattavat seurailla ratsukoita ja piirittää niitä.
Ne saattavat nousta verannoille ja
katsella sisään ikkunoista.
6. Sudet kääntävät huomionsa
ihmisiin ja tulevat aivan lähelle
heitä, aluksi pelkästään tarkastellen aina useamman minuutin jaksojakin. Tämä kuvastaa siirtymistä elinalueen vakiinnuttamisesta
tarkastelemaan ihmistä saaliina.
Sudet saattavat tehdä arkailevia,
lähes leikkisiä hyökkäyksiä purren
ja repien vaatetusta sekä näykkien
raajoja ja vartaloa.
Ne peräytyvät kohdatessaan vastarintaa. Tappamiaan saaliseläimiä
ne puolustavat tulemalla lähestyvää ihmistä kohti muristen ja hau-

Valerius Geist, When do
wolves become dangerous
to humans, 29.9.2007:
(suomentanut Kaarlo Nygren)
kuskellen tälle kymmenen - parinkymmenen askeleen päästä.
7. Sudet hyökkäävät ihmisen
kimppuun. Aluksi hyökkäykset
ovat kömpelöitä, koska sudet eivät vielä ole keksineet, kuinka uusi
saalislaji kaadetaan tehokkaimmin.
Hyökkäyksen kohde pääsee vielä
usein tästä syystä karkuun.
Aikuinen mies pystyy tässä
vaiheessa joskus torjumaan hyökkääjän pieksemällä tai kuristamalla sen. Susilaumalle kaksikaan
aseistettua miestä ei ole kyennyt
puolustautumaan vaan heidät on
tapettu. Sudet saattavat puolustaa
saalistaan.
Pelkkä saalistus ei tarvitse olla
hyökkäyksen syynä, vaan pelkästään uuden saalislajin tarkempi
tutkiminen jonka välittömänä syynä ei ole nälkä.
Tämä selittää, miksi sudet joskus kantavat elävän, vastustelevan lapsen pois ja miksi ne eivät
aina syö tappamastaan ihmisestä mitään, vaan jättävät ruumiin
paikoilleen aivan kuten ne tekevät
usein tappamilleen ketuille ja miksi
hyökkäyksestä selvinneen ihmisen
saamat vammat ovat yllättävän
lieviä kun ottaa huomioon
suden leukojen purentavoiman
ja sen hampaiston leikkaavan
vaikutuksen.
Arto Isomäki ■
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Siitä se sitten lähti

Matin kesä

Miten, Missä, Milloin ja Miksi Limousin?
Kari, Pirkanmaa:
Lypsykarjan aikana meillä kävi
jalostussuunnitelmia
tekemässä
FABA:n (silloinen SKJO) konsulentti Isomäki. Hän oli puhunut
Limousin-rodusta ja syksyllä 1996
tehtiin päätös ottaa tilalle emolehmiä. Valkeakoskella oli lopettava tila.
Kaupat eläimistä tehtiin ja helmikuussa -97 kovassa myrskyssä Lempisen auto toi meille 21 limpparilehmää, (kolmannen polven Limousinristeytyksiä). Kaikkihan ei mennyt
niin kuin ”strömsössä”: 5 lehmää
halusi tutustua uuteen ympäristöön
vähän laajemmin, läpi laidunaidasta järven jäälle! Muut 16 jäivät katokseen suojaan myrskyn ja tuiskun
pauhatessa. Hiukan siinä mietittiin
ja jännitti kuinka käy, rahallinenkin
menetys jos hukkuvat sulaan tms….
Onneksi karkulaiset palasivat
jäältä naapurin metsään, yritettiin
niitä hakea ja ajaa, mutta viiden päivän kuluttua tulivat vapaaehtoisesti
muun lauman joukkoon ja rauhoittuivat täysin. Jos routa ajaa porsaan
kotiin, niin ajaa se lehmänkin!
Puhdas Li-sonni hankittiin tuohon laumaan ( Isomäen Mendiant),
ja sen jälkeen kaikki käytetyt sonnit
ovat myös olleet puhtaita limppareita. Rodun valinnassa ei ollut epäselvää, luotin Isomäen tietotaitoon,
eikä ole tarvinnut katua!

tyytyväinen tämän jälkeläisiin, jotka kasvatan itse loppuun asti. Myös
emoina on tullut kaupan myötä puhtaita limppareita. Olen hankkinut
kokemusta monista roduista emoina, (mustat ovat lähellä sydäntä).

Matti, Pohjois-Savo:
Savossa oli aikoinaan liha-maito ohjelma, jossa oli tarkoitus lisätä liharotusiemennyksiä, alkuun käytettiin
hf, mutta kasvattajat eivät tykänneet

kun tuli rasvaisia ruhoja. Painopiste siirtyi ch:n käyttöön, joka johti
tietysti koviin poikimisongelmiin.
Jossain vaiheessa huomattiin, ettei
tästä ollut mitään hyötyä maidontuottajalle, koska sellaisen tiineyden
jälkeen lehmä oli kuin rukkanen ja
ei jaksanut lypsää. Sitten kokeiltiin
Limousinia; lehmät poiki hyvin ja
vasikat kasvoi ok. Jossain vaiheessa
kasvatettiin hiehoja ja myytiin tiineinä emolehmiksi a-tuottaja välityksen kautta.

Mutta asiaan, nämä hiehot olivat
siellä lehmälaumassa niin komean
näköisiä, että kun aloin kasata emolehmäkarjaa, niin rodun valinnassa
ei ollut mitään epäselvää. Kävihän
se a-tuottajien Sutinen puhumassa
mitenkä tärkeää on, että emot on
kolmiroturisteytyksiä. Ajattelin, että
puhu rauhassa! Minulla on oma visio. Vaikuttaa siltä, että jotkut kiihkoilee näistä rotuasioista ihan liikaa,
on erilaisia tiloja ja olosuhteita, ei
ole yhtä ja oikeaa ratkaisua. Pääasia

on, että jokainen löytää omansa, eikä
teurastamon visiota.

Jarkko, Lappi:
Atrian kenttäpäällikkö suositteli Limousin-rotua vanhalle isännälle, ja
hän hankki ensimmäisen Limousinsonnin v. 2005. Sen jälkeen on jätetty
kasvamaan puhdasrotuisia Limousineja, sekä ostettu Limousin-lehmiä.
Rodun valintaan vaikutti vähärasvaisuus ja lihaksikkuus.

Helena, Pohjois-Pohjanmaa:
Isäni oli joskus 70- ja 80-luvun
vaihteessa nähnyt Ranskassa SIMAnäyttelyssä ensimmäistä kertaa Limousin-eläimiä. Kotiin palattuaan
hän oli kertonut äidilleni nähneensä
lehmiä, joilla oli sian takapää. Äitini oli epäuskoisena todennut: ”Yökerhossa olet tainnut käydä”. Ajatus
näistä eläimistä taisi jo silloin jäädä
muhimaan isän mieleen. Joitakin
vuosia myöhemmin sisareni huomasi Nauta-lehteä selatessaan kuvan Limousineista. Hän sitten näytti
kuvaa vanhemmillemme ja ehdotti,
että josko meillekin hankittaisiin
muutama sellainen. Siitä se sitten
lähti. Meidän navettaan ensimmäiset Limousinit tuli joskus 80-luvun
puolivälin tienoilla.

Timo, Etelä-Pohjanmaa:

Tarja Pohjois-Karjala:

Vuonna 1991 käytettiin siemennyksessä ”puolilypsylehmälle” Limousin-siementä, tulihan sieltä virkeä
sonni…….! Nyttemmin olen Limousin-sonnia käyttänyt risteytyksessä toisena sonnina. Olen ollut

Tutustuin ensimmäisen kerran Limousin-rotuun opiskellessani agrologiksi, kun käytiin eri liharotuja
läpi. Käytännössä näin ensimmäiset
live-elukat Jyrki ja Reeta Kuikan
Haukiniemen tilalla jonkin luomu

Tarjan hiehot
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....jatkoa sivulta 8
tms ryhmän tutustumismatkalla.
Ilmeisen hyvin Jyrki osasi rotua ja
eläimiään mainostaa, koska meidän
talon eka puhdas Limousin oli Haukiniemen Aro.
Meidän emot tulivat lopettavasta
tutkimusnavetasta Tohmajärveltä ja
olivat/ovat puhtaita hereford-emoja.
Meillä oli ensin Hf-sonni, sitten ostettiin toiseksi ruskea aberdeen agnus ja sitten tuo ARO. Sen jälkeen
onkin ostettu puhtaita Limousinastujasonneja. Meidän tuotantomuoto on sellainen, että tuotetaan
(luomuna) vasikoita välitykseen,
vain muutama jää sukua jatkamaan.
Limousin-isä tuottaa lihaksikkaampia vasikoita (siis hintaa enemmän),
helppoja poikimisia, nopeaa kasvua
vasikoilla (meillä on ollut n. 1,3 kg/
päiväkasvu, ilman lisäjauhoa), ja Li-

9
mousin-vasikka on lähtöhinnaltaan
parempi kuin esim. hf tai ab isäsonnista. Nyt ostettiin jo sitten puhtaita
limukkatyttöjä 13 kpl, ekat astutetaan nyt talven aikana syyspoikiviksi
ja toinen puoli kesällä kevätpoikiviksi. Omia hf-puhtaita enää muutama,
hf x ab (siitä ruskeasta) vielä 20 kpl
ja loput emoista hf x li tai tulevaisuudessa puhtaita li.
Poikimiset helppoja, vasikat kasvaa hyvin, ovat lihaksikkaita (meillä ei ole yhtenäkään vuotena jäänyt
vasikat odottelemaan kyytiä, päinvastoin, yksi luomukasvattaja aina
kysyy hyvissä ajoin, montako on
tulossa…), osaavat hyödyntää luomuapilalaidunta, hyvä rakenne, hyvä
utarerakenne, hyviä emoja (yksikään
ei ole hylännyt vasikkaa), hyvä luonne (ainakin niillä jotka jätämme kotiin), sonnit isoja ja lihaksikkaita ja
tehokkaita (Arokin yli 100%, koska
muutamat kaksoset…). En kyllä

keksi kovin paljon haukkumista limukoista. Niin ja teurasemot ei niin
läskejä ja rasvaisia + luokat parempia
kuin hf / ab.

Leena, Etelä-Savo:
Piti keksiä ”rahakkaampi” (voisi sanoa rakkaampi) tuotantosuunta,
kuin ay-vasikoiden kasvatus -86. Luettiin lehtiä (ei ollut nettiä) ja ahaa…
”itseuudistuva” karja. Alettiin etsiä
emolehmiä. Ei niitä niin vaan löytynyt. Päädyttiin kahteen mustaan (ab)
hiehoon. Silloisen paikallisen teurastamon asiamies vähän epäili touhua, mut lähti mukaan hankkeeseen.
Soitteli, et nyt ois ruskeita Limousinrotuisia hiehoja tarjolla pari, kelpaako ne? Millaisia ne ovat, kyselin?
Läksin katsomaan ja VAU, upeita….
Ihastuin heti, ne lähti mukaan. Sit etsin tietoa Limousin-rodusta, kaikki
mitä vain löysin.

Em. asiamies soitti, et nyt ois jo 2v.
li-hiehoja 5 kpl, onko liian vanhoja?
Ja eikun katsomaan. Vielä kauniimpia kuin edelliset. Sit piti jo välillä
etsiä rahaakin, jotta ne saatiin tilalle.
Kaikki li-rotuiset olivat tuolloin ayristeytyksiä, kun puhtaita ei oikein
löytynyt ja hinta oli toisenlainen.
Tuli ongelma, oli hiehoja, mutta ei
vasikoita…. Jaahas, että siitossonni
pitäisi ostaa. Olin yhteydessä paikallisen teurastamon nautakonsulenttiin ja hän lupasi etsiä paikan, josta
saisi Limousin-sonnin. Konsulentin kanssa lähdettiin sit reissuun ja
suuntana Mäntsälä, Ylikartanon tila.
VOI ETTÄ, kyllä oli kauniita eläimiä
ja paljon… Ihastus/rakkaus rotuun
vaan kasvoi. Silloin en vielä tiennyt
kaikkia rodun hyviä ominaisuuksia.
Voi olla ettei moni muukaan tiennyt.
Ylikartanon sonnit navetan yläkerrassa, komeita vuoden ikäisiä sonnipoikia! Ulkona laitumella kävimme

katsomassa eläimiä. Yksi eläin seisoskeli kumpareen päällä. Menimme
lähemmäs ja kysyin miksi se on siinä. Tässä on iso kaivonrengas johon
tulee vettä, sonni seisoo ja odottaa.
Odottaa, ….että kyllä se kiimainen
lehmäkin tulee juomaan vettä ja silloin se astuu sen. Viisas sonni! Se oli
se kuuluisa ”Ville”. Niinpä sitten ostettiin yksi Villen poika, Urho.
Tuli avioerokin, mies vaihtui, mut
rakkaus Limousin-rotuun säilyi.
Täällä tilalla oli jo valmiiksi Limousin-risteytysemoja. Yhdessä pohdittiin rodun hyviä ja huonoja puolia.
Huonoja ei oikein löytynyt ja kun
minä olin rakastunut tähän rotuun.
Tämä rotu soveltui myös voimaperäiseen ruokintaan, joka sopii tälle tilalle. Niinpä ostimme Limousin siitossonnin Aijasaholta Jyväskylästä, Kafka, kutsumanimeltään ”Kapu”. Rakkaus rotuun, sen linjakkaisiin upeisiin
eläimiin on ja se säilyy yhä!
JJ ■

Vanhojen kääkkien juhlapöytä
Limousinkasvattajat viettivät
marraskuulla 30-vuotisjuhlia
Hämeenlinnan Hotelli
Vaakunassa. Juhlapaikan
sijainti oli oivallinen,
rautatieaseman vieressä,
tulla junalla vaikka kuinka
kaukaa pohjoisesta tai
etelästä.
Juhlaan osallistujien lukumäärä oli
kaikille iloinen ja myönteinen yllätys. Ylikartanon päiväretkellä bussi
oli täysi. Iltajuhlassa oli mukana kutsuttuja ulkomaalaisia, kasvattajajäseniä, yhteistyökumppaneita ja tienkin
kunniajäsenet. Heitä olivat edesmenneen Antti Mustakallion puoliso Pirjo ja miehensä Auvo Sarmanto,
Anna-Kaarina Winquist-Jaakkola,
Anders af Heurlin, Taka-Sihvolat,
Marjatta Anttila, Pirkko Manner ja
sitten meitä muita, tavallisia vanhoja
kääkkiä.
Meille vanhoille varattu oma pitkä pöytä täyttyi viimeistä paikkaa
myöden eikä ihan piisannutkaan,
kun Lea Järvinen ja muutama muukin joutui/pääsi nuorison kanssa
aterioimaan. Kääkkäpöytä oli ratkiriemukas. Kepin kanssa liikkuville
avustettiin ruoka noutopöydästä
ja ystävällisiä avustajia oli niin, että
Pirkko ainakin sai kaksi annosta ja
Marjatta kolme jälkiruokaa. Syödyksi tuli, kaveria ei jätetä.
Ensimmäinen puheenjohtaja Anders nautti silmin nähden vanhojen
ystävien tapaamisesta ja oli aivan
yllättynyt väen paljoudesta juhlassa.
Erityisesti hän ihmetteli yhdistyksen
runsasta jäsenmäärää: että pitkästi
yli 100 maksanutta jäsentä! Uskomatonta. Ja onnitteluja satoi.
Kaikki vanhat kertoivat olevansa
todella mielissään, että heitä oli kutsuttu mukaan. Se on vähintä, mitä
yhdistys voi tehdä ja myös osoitus
arvostuksesta. Pirkko, yksi ensimmäisistä johtokunnan jäsenistä esteli
ensin mukaan lähtöä, kun on niin
vanha ja kulkukin on vähän huonoa, mutta sihteeri puhui mummon
pyörryksiin. Tässä olen, kiitos hänel-

le. Enkä muistanutkaan, kuinka mukavia te olette, kertoi pöydässä.
Yhdistyksen päätaiteilija, Anna
-Kaarina saapui kunniavieraana iltajuhlaan junalla. Hän piirtänyt kiertopalkintotaulun ja on myös sanan
säilän sivaltaja, lahjakkuus Jumalan
armosta. Iltalaukkua taiteilija veti
kahvasta mukanaan. Se kulki omilla pyörillään kuin pölynimuri. Hän
kertoi edelleen käyvänsä kouluissa
piirtämässä ja puhumassa kotieläimistä alan ammattihenkilönä, kotieläinagronomina ja omalla kustannuksellaan. Ja lapset tykkää. En ole
erityisen iloinen vihreitten ”kotieläinopetuksesta”, mahtavatko edes
tietää, montako mahaa lehmällä on.
Ja ne saavat vielä rahaa joltakin momentilta, pyh.
Kun oli junalle lähdön aika, Anna-Kaarinalle ehdotettiin autokyytiä
asemalle. Hän otti laukkunsa vetokahvasta kiinni ja sanoi, ettei tarvitse. Minähän kävelen, ei paina ikä
eikä enää lonkkakaan. Niin mutta
siellä vähän sataa, sanoi avulias saat-

taja. Sitä varten minulla on tämä,
vetäisi laukustaan huivin, sitoi leuan
alle ja lähti ovesta kohti asemalaituria, että laukun pyörät tuskin maata
tapasivat. Kääkkä täyttä terästä.
Olisittepa kuulleet nämä ja muut
jutut livenä kuten esim Anja-Liisan
ja Mikon tarinat omaishoitajuudesta.
Jälkeenpäin tulleet lukuisat kiitokset ikimuistoisista, hauskoista
juhlista lämmittävät varmasti järjestäjiä, niin työtyömuurahaisia kuin
koordinaattoreita. Meillä kaikilla oli
n i i n mukavaa.
Tilaisuuden antia on myös se, että
juhlassa tehtiin päätös seniorjäsenyydestä. Puhumista jäi paljon ja sovittiin seuraavasta kokoontumisesta
ensi kesänä. Meillä on nyt siis pöydällinen lehmättömiä kääkkiä eli seniorjäseniä, jotka liittyvät uudelleen
yhdistyksen jäseniksi ja maksavat
seniorjäsenmaksun 2014.
Muistiin kirjoitti
Mikko Taka-Sihvola iloitsi kasvaneesta joukosta ja kehotti jatkamaan samaan malliin.

Yhdistys palkitsi ”vanhoja” vaikuttajiaan Hämeenlinnan vuosijuhlassa

Sari Sillantaka,
vanha kääkkä ■
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Jalostus- ja tuotantokarjojen
tavoitteiden kohdattava
Eläinaineksen laadussa korostuvat
mm. seuraavat seikat:

Pihvilihantuotantoketju muotoutuu
ketjun osatekijöiden tavoitteiden
kautta kuluttajan pöydälle hänen
toivomanaan lopputuotteena. Jotta
järjestelmä toimii, jokaisen ketjun
osan tulee tehdä oikeita valintoja ja
nojautua toistensa asiantuntemukseen. Lihakarjaa jalostustavan tilan
asiakkaita ovat tuotantokarjat. Tuotantokarjojen asiakkaita ovat teurastamot, jotka välittävät pihvivasikoita
sopimusloppukasvatustiloilleen ja
hankkivat teuraita. Teurastamolla
tulee olla selvät tavoitteet markkinoitavan pihvilihan suhteen, jotta ketju
toimii taaksepäin oikein. Jalostajan
tulee tietää mitä lihan ostaja (teurastamo) todella haluaa ja kehittää eläinaineksen laatua tuotantokarjojen
kautta. Ilman selkeitä suuntaviivoja
ja tavoitteita tuotannon lopputulos
on laadultaan epätasaista, joka ei
vastaa kuluttajan toiveita.

• Emojen kestävyys, ikä ja koko
• Emo-ominaisuudet
• Sonnin kestävyys ja tuotantoominaisuudet
• Eläinten rakenne
• Eläinkustannukset: rehukustannukset, uudistuseläimet
• Ongelmien minimointi:
esim. ongelmapoikimiset,
vasikkakuolleisuus, luonne jne.
Tuotantokarjan eläinaineskokonaisuutta tarkasteltaessa selviää kokonaisuuden laaja-alaisuus: rotujen,
emoaineksen ja siitossonnien on
todella toimittava järkevästi yhteen.
Eläinaineksen osalta tuotantokarjojen tulos rakentuu jalostuskarjoissa
tehtyihin päätöksiin ja osaamiseen.
Jos esimerkiksi uudistusemoaineksen jalostaja jalostaa lehmiä, joilla ei
ole maidontuotantokykyä, niin tuotantokarja maksaa siitä vasikoiden
heikkona kasvuna tai vasikoiden ylimääräisenä ruokintakustannuksena.
Vastaavasti jos pääterodun sonnin
jalostaja tuottaa isäsonneja, joiden
lihakkuus on keskiluokkaa, niin jälleen tuotantokarjan talous kärsii vasikkamyyntitulojen osalta, jos lihan
ostaja hakee teurailta vahvaa lihaksikkuutta ja maksaa tämän tyyppisistä vasikoista parhaan hinnan.

Jalostuskarjan sitouduttava
pitkäjänteiseen
jalostustyöhön
Jalostuksen tarkoitus on kehittää
niitä lihakarjan ominaisuuksia, jotka
vastaavat tuotantokarjojen tarpeisiin. Lihakarjan jalostus on hidasta. Tämän tuskan tietävät varmasti
kaikki jalostajat ympäri maailman.
Siksi todellista jalostusta tulee arvostaa esimerkiksi eläinten oikean
hinnoittelun kautta ja vastaavasti
jalostustyöhön kevytmielisesti suhtautuvia ”jalostajia” välttää. Oikealla
jalostustilalla on selvät tavoitteet ja
siellä myös tiedetään mitä tulee tehdä tavoitteiden saavuttamiseksi. Jalostaja on omasta rodustaan aidosti
kiinnostunut henkilö, joka on perehtynyt rotunsa ominaisuuksiin ja tavoitteisiin ja suhtautuu vakavasti rodun ominaisuuksien kehittämiseen
uuden eläinmateriaalin kautta. Jalostaja ymmärtää tavoitteensa: tuotetaanko pääterodun eläinainesta, tuotetaanko uudistusnaaraita tuotantokarjaan tai mahdollisesti tietyntyyppistä lihaa lihamarkkoille. Jokaisessa
jalostettavassa rodussa ja karjassa
lehmät ovat avainasemassa määritellen mikä on lopputuote. Emot räätälöidään pitkäjänteisen työn avulla

tuottamaan niitä ominaisuuksia,
joita asiakkaat (tuotantokarjat) haluavat. Jos jalostajan tavoite on tuottaa pääterodun sonneja, niin myös
emot ovat vahvasti rakennettava tälle pohjalle tavoitellen lihaksikkuutta ja hyvää kasvua. Vastaavasti, jos
jalostaja myy pääasiassa emolinjan
eläinainesta, niin silloin jalostuksen
pääpaino on emo-ominaisuuksissa,
hedelmällisyydessä, maidontuotannossa ja kestävyydessä.
Jokainen tuotantokarja on erilainen eläinaineksensa ja tavoitteidensa suhteen. Siksi jalostajan tulee
kuunnella asiakkaitaan ja pystyä
tuottamaan perimältään sellaista
eläinainesta, joka soveltuu asiakkaan tarpeisiin. Lisäksi tavoitellaan
rakentavaa vuorovaikutusta, jossa

pystytään hakemaan pitkäjänteisesti
molempien kannalta paras lopputulos. Esimerkiksi selkeästi hiehosonniksi jalostetun sonnin käyttö uudistuslehmien tuotantoon on varmasti
sekä tuotantokarjan että jalostajan
kannalta huono vaihtoehto ja tuo
pettymyksiä.
Uudistusnaaraiden
tuotantoon valitaan sonni aivan eri
kriteereillä kuin hiehosonni.
Jalostajan tärkeimmät työkalut
ovat korvat ja silmät. Asiakkaan
tarpeita ja toiveita tulee kuunnella
avoimesti ja lopputulosta tulee pystyä katsomaan avarakatseisesti, ei
kapean putken kautta. Oikea jalostaja löytää aina parannettavaa ja hakee
siihen jatkuvasti työkaluja. Valveutunut jalostaja ei myy huonoa eläintä,
vaan tarvittaessa ohjaa asiakkaan

ENSIMMÄINEN LIMOUSIN-HUUTOKAUPPA SUOMESSA
Onnistunut Limousin-rotuisten sonnien huutokauppa järjestettiin Jarkko
Kääriälän tilalla 29.4.2013 Alavieskassa. Myynnissä olleista 25 eläimestä
myytiin 18 kpl, eli myyntiprosentti 72
oli kevään kolmesta sonnihuutokaupasta korkein. Tilaisuudessa noudatettiin yleiseurooppalaista tarjoushuutokauppakäytäntöä, jossa myyjälle
varataan oikeus hylätä huutokaupassa
tehty korkein tarjous. Lähtötarjoushintataso oli 3.000 euroa (alv 0%).
Myytyjen kahdeksantoista sonnin keskihinnaksi muodostuin 3.572 euroa
(alv 0%). Korkeimmat hinnat maksettiin sonneista:

1. 6.000 € Tanhuan Hopak (isä Metsä-Paavolan eHu huu),
Tanhuanpään tila Ypäjä
2. 4.700 € Metsä-Paavolan Haiwei (isä Isomäen Bellot),
Metsä-Paavolan tilat Akaa
3. 4.500 € Syrjämäen Hesilia (isä Lynge Bali),
Syrjämäen Limousin Nilsiä
4. 4.200 € Syrjämäen Hasta (isä Lynge Bali),
Syrjämäen Limousin Nilsiä
5. 3.900€ Syrjämäen Huute (isä Lynge Bali),
Syrjämäen Limousin Nilsiä
Rakennearvosteluissa maksimipistemäärän saaneesta Tanhuan
Hopakista maksettu hinta, oli kevään sonnihuutokauppojen korkein.

Menestyksen siivittämänä osuuskunta on
päättänyt järjestää seuraavan huutokaupan
ALAVIESKASSA lauantaina 26.4.2014.

toisen jalostajan luo, jos omasta karjasta ei sopivaa eläintä löydy.

Tuotantokarjan tulos
rakentuu jalostuskarjojen
työn kautta
Tuotantokarjan arvoa lihantuotannossa saatetaan joskus vähätellä. Vähättely on asiatonta varsinkin hyvin
menestyvien ja kannattavien tuotantokarjojen kokonaisuutta tarkasteltaessa. Tuotantokarjan tavoittena
on tuottaa teuraseläimiä ja tuottajan
tulee seurata tämän tuotantosuunnan taloudellisuutta tarkasti. Ilman
talousseurantaa ei synny kannattavaa lopputulosta. Kannattavuudessa
toimivan eläinaineksen merkitys on
huomattava. Eläinaineksen on vastattava koko tuotannon tavoitteita.

Yhteistyö tuo parhaan
lopputuloksen
Jalostustyön todelliset tulokset nähdään tuotantokarjojen kautta: miten emot toimivat, mitä pääterodun
sonnit tuottavat ja millaista lihaa
todellisuudessa saadaan lihamarkkinoille. Jalostuskarjojen ja tuotantokarjojen täytyy ymmärtää asemansa
ja kunnioittaa molempien työtä ja
toimintaa. Ennen kaikkea tarvitaan
nöyrää asennetta toisen mielipiteitä kohtaan. Paras lopputulos syntyy
rakentavan yhteistyön kautta, jossa
pystytään ottamaan vastaan palautetta puolin ja toisin.
Katri Strohecker
Anne-Marie Rosenlew
Finn Beef Ay ■

DNA-TESTI ELÄINKAUPAN
APUVÄLINEEKSI
Ranskalaisen Lanaudin
sonniaseman perinteisissä huutokaupoissa
tehtiin lokakuussa
2013 historiaa. Ensimmäisen kerran
aseman historiassa,
myyntiin tulevat
sonnit oli testattu
myös DNAn osalta. Testit tehtiin
Lanaudissa sijaitsevan alaan erikois-

tuneen Ingenomixin toimessa. Ihan maailman
ensi-iltaa Ingeniomixin testitulosten julkaisu ei ollut. Kyseisen yrityksen DNAtestien tulokset olivat huutokauppakäytössä Suomessa jo huhtikuussa
2013,
ilmeisesti
ensimmäisenä maailmassa.
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Vuodenvaihteen hippalot

Mää oon Ikea, keväällä syntyny Vetiverin pojanpoika, ranskalaista syntyperää, tiätenki. Mää osaan hämeen
murretta, siinä on ärriä paljo, muttei
sorauteta sillai, ku ranskan kiälessä.
Rauhallisuuskeenejä olen periny,
nin etten olis millään halunnu joulukuun alussa muuttaa vanhasta navetasta pihattoon. Laiton sorkat kynnykselle tanaan ja siinä pysyin, vaikka kaikki muut kahreksan kaveriani
oli jo Björkin uuteen autoon kävelly.
Ei mulla elopaino riittäny, kun laittovat narun päähä ja kaks ukkoo veti,
toiset tyänsi pyllystä. Annon sitte
periks. Auton kyyrissä oltiin 200
metriä ja poistumisessa näytin mallia muille, mää olin johtaja.
Alkovat uuren vuaren aattona
paukuttelun. Jo iltapäivän ensimmäiset jysäykset pelotti meittiä pihaton
poikia. Isäntäväki kävi sulkemassa
aitojen takana olevat pressuovet, yävalokkin jättivät palaan. Lähempänä

puolta yötä taivas repes välkkyvalomereksi, tähret vaan suihki. Joka
puolelta ammuttiin. Tuli pamauksia,
pommeja, jysäyksiä, Karjalaa takaisi,
Anopin isompaa ja mitä kaikkee.
Silloin me ruvettiin pelkään ihan oikeesti ja päätettiin lähtee käpälä-, ei
kun sorkkamäkeen.
Juastiin ensin pihatonmäellä ristiin rastiin, muttei auttanu, vinkuna
ja sähinä vaan jatku ja korviin sattu.
Sitten me sännättiin pellolle, mutta
pirettiin ryhmä kasassa. Välillä pysähryttiin ja taas juastiin miälestäni
ainakin pari kilometriä, kun tultiin
joen rantaan. Kukaan ei halunnu
uira, oli niin märän näköstä, että pysähryttiin siihe. Muutama posaus viä
kuulu. Vihron viimen oli ihan pussipimeetä ja hiljasta.
Aamupäivän hämärissä joku ihminen käveli meittiä kohren ämpärin kanssa ja huuteli. Pojat, pojat,
tulkaas ny kotio, eihän teitillä o täällä
mitään syätävääkä. Vasu, vasu, vasu,
Ikeaaa, tänne tänne... Ääni oli ihan
tuttu ja sanonkin kavereille, että sillä on jauhoja ämpärissä, mennääs
kattoon. Eikä mennä, sano Arkalan
mamman poika ja lähti pää pystyssä
juakseen naapurin pellon suuntaan,
yli ison ojan. Täytyhän mun lähtee
lauman perään, vaikken olis viittiny
ja ne menee väärään suuntaan. Naapurin isäntäpari oli siä kynnöksellänsä vastassa ja mamman pojan täyty kääntyä takasi. Ähäkutti, sanon
sille, nyt päästään jauhoämpärille.
Syätiin siinä suun täydeltä parhaan
kaverini kanssa vähän aika ja sitten

Silloin me ruvettiin pelkään ihan oikeesti ja päätettiin lähtee käpälä-, ei kun sorkkamäkeen tuumivat Ikea ja
sen paras kaveri Itella.
meittiä johrateltiin lampsiin kotopihattoo kohren. Välillä vähä huilattiin. Raskasta oli kulkee, kun sorkat
painu korvessa niin, että maha viisti
kynnön harjoja. Vihron päästiin peltotiälle ja maa oli kantavaa sorkkien alla. Sivusilmällä kyllä näin, ettei
isäntäväen kulkukaan ihan köyköstä
savimaan osuurella ollu, taisi saappat
painaa.

Pihaton mäellä me viä ihmeteltiin
isoja paalipinoja. Mamman pojan
kanssa oltiin eri mieltä taas, kummalta puolen mennään. Mentiin sitte pellon kautta, mutta mää johrin
joukkueen kotio. Kyllä oli mukava
mennä haukkaan hyvää säilörehua
ja sitte köllötteleen kuiville pahnolle. Kuulostelin isäntäväen puheita,
huakasivat helpotuksesta ja lähtivät

apujoukkoineen kahveelle. Ihmetteli
ne, kuinka oltiin karattu. Airat, portit, ovet ja kaikki ehjänä. Mää, Ikea
sen tiärän, mutten kerro. Miättikää
ihmiset itte ja opetelkaa eläinsykolokiaa. Kyllä nauta on viisas ja osaa
vaikka mitä.
Hyvää limpparivuatta 2014 kaikille
toivottaa hyvänäköinen, hyvän näköinen Ikea ja hippalojoukkue. SKS ■

Kiertopalkinto Nestorisonneille
Suomen Limousinkasvattajat ry:n
johtokunta on päättänyt jakaa vuosittain kiertopalkinnon edelleen
elossa olevalle jälkeläisiä tuottavalle
vanhemmalle sonnille.

Nestorisonni kiertopalkinnon valintakriteerit:
Sonni on elossa (kopio eläinkortista
tai nautaeläinluettelosta, jossa eläi-

men syntymäpäivä ja että ei teurastettu) sonnilla on syntynyt jälkeläisiä
2013 (kopio nautaeläinluettelosta
jossa ko sonnin 2013 syntynyt jälkeläinen).

Nestori-tunnustusta haetaan sähköpostilla ja liitteenä em kopiot. Nestori-tunnustus myönnetään eläimelle
ja tunnustuksessa mainitaan omistaja. Kasvattajaa tai aikaisempia omistajia ei mainita.
Kiertopalkinnon vuodelle 2014
myönnettiin sonnille Isomäen Uron
synt. 9.4.2003 Isä Ionesco, emä Isomäen Heureu (Jorma Kangas)

Kisassa mukana olivat myös Metsä-Paavolan Yngvar S synt. 10.4.2005,
isä Grangården Marius, emä MetsäPaavolan Legins (Leena ja Kari Liukkonen), Ahon Volmar synt. 31.3.2006,
isä Ulmalan Tatar, emä Ahon Soilikki
Saarijärvi Mari ja Pasi sekä Isomäen
Bandit synt.13.4.2006, isä Östergard
Tor, emä Isomäen Samba (Jorma
Kangas tilalla vuokralla). ■

emaan Arton luokse
”Lähdimme, minä ja Jorma, talvella 2005 kats
a yksi sonni hiehoja varten.
uutta siitossonnia. Meidän oli tarkoitus osta
ia toinen vanhoille emoille ja
Mutta kuinkas kävikään tuli ostettua kaksi sonn
0, mutta emo sonni Uron
toinen hiehoille. Hiehosonni lähti teuraaksi 201
ja kestäväksi sonniksi.
on edelleen meillä. Uron osoittautui tosi kiltiksi
sorkkien hoitajaa.
Se ei ole tarvinnut koskaan eläinlääkäriä, eikä
se ole ollut koskaan laitumella.
Jalat ovat vieläkin kaikinpuolin hyvät, vaikkei
Uronia ei ole koskaan käytetty.
Se on aina hoidellut sisällä olevat emot. Hiehoille
osti, ilman auttamisia.
Uronin vasikat ovat syntyneet lähes aina help
Se haistaa kiimaiset emot
Uronin kiiman haistamiskyky on erinomainen.
karsinassa on myös
viidenmetrin päähän toiseen karsinaan. Toisessa
aa. Uroni huutelee
siitossonni, joka ei ole vielä edes huomannut kiim
astunnan.
omassa karsinassaan, voisin tulla hoitelemaan
syntyi Uronille 4 lehmävasikkaa
Viime kesänä Uron astui 8 emoa.Viime kesänä
lä emoina 9 kappaletta ja
ja 5 sonnipoikaa. Tyttäriä on tällä hetkellä meil
jalostus arvo oli ostettaessa +
tyttärentyttäriäkin joitakin kappaleita. Kokonais
ainakin ensi kesänä .
5 ja nyt se on +7. Uronin saa astua meillä vielä
Uroni on kaikinpuolin hyvä sonni.
Terveisin Jorma ja Eeva-Kaarina”
Erinomaisia nestorisonneja kannattaa ilmoitella yhdistyksen sihteerille taas vuoden 2014 syksyllä.
Kuvassa Metsä Paavolan Yngvar
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E+ palkinto
Palkinnon voi saada, jos postittaa tai lähettää sähköpostilla
sihteeri Johanna Jantuselle virallisen teurastodistuksen eläimestä, jossa todetaan sen olevan ruholuokaltaan E+. Suurta
kunnioitusta ja kadehdintaa aiheuttavan E+ palkinnon voi
saada seuraavin perustein:
• kasvattaja on Suomen Limousinkasvattajat ry:n jäsenmaksunsa maksanut jäsen
• kasvattaja on toimittanut kopion teuraaksi lähettämänsä eläimen teurastodistuksesta yhdistyksen sihteerille.
• teurastuksesta on kopion toimittamishetkellä kulunut enintään 12 kuukautta
• kasvattaja toimittamalla teurastodistuksen vakuuttaa, että
teuraseläimen isä on kantakirjattu, puhdasrotuinen Limousin
• kasvattaja toimittamalla teurastodistuksen vakuuttaa , että
teuraaksi toimitettu eläin on perimältään vähintään 75% limousin (emän isä puhdasrotuinen Limousin)
• toimitetusta teurastodistuksesta ilmenee, että kyseinen ruho
on luokittunut teurasluokkaan E+ ja että teuraaksi lähettänyt
tila on tunnustusta hakeva tila
• tunnustus jaetaan vuosittain ja sen voi saada useampana vuotena, mutta vain yhden vuodessa
Tarkastettuaan teurastulokset sääntöjen mukaisiksi, yhdistyksen hallitus myöntää tunnustuksen sille, joka on säännöt täyttäen toimittanut eläimen teuraaksi.

Suomen Limousin kasvattajat ry:n
vanhan logon käyttö
Lihan suoramyyntiä harjoittavat tilat voivat edelleen käyttää Suomen Limousinkasvattajien
Gourmet pihvilihalogoa. Ohessa muistutus logon käyttöä koskevista säännöistä!

Suomen Limousinkasvattajat rǤy

S""Y   "YS"
Suomen Limousinkasvattajat r.y: llä ja sen jäsenillä on oikeus
käyttää SUOMEN LIMOUSINKASVATTAJAT -yhteisömerkkiä
sekä sanamerkkinä että kuviomerkin muodossa. Merkki on
tarkoitettu yhdistyksen ja sen kasvattajajäsenten yhteiseksi
tunnukseksi.
Merkkiä saa käyttää. em. jäsenten eläinten jalostus- ja kasvatustoiminnassa, tähän liittyvissä palveluissa ja tavaroissa, näiden
markkinoinnissa ja mainonnassa sekä toimintaan liittyvissä kirje-,
lomake-, lasku- ym. konttorimateriaalissa. Merkkiä käytettäessä edellytetään että eläin on puhdasrotuinen limousin (vähintään neljännen polven risteytys).
Johtokunnalla on oikeus kieltää jäseneltä yhteisömerkin käyttö joko kokonaan tai tietyiltä osin,
mikäli tämän tuotteet jatkuvasti alittavat yleiset laatuvaatimukset. Jäsenellä on oikeus saattaa
kielto yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi ilmoitettuaan siitä kirjallisesti johtokunnalle 30 päivän kuluessa kieltopäätöksestä tiedon saatuaan.
Jäsenen erotessa tai tultua erotetuksi yhdistyksestä tai lopettaessa em. toiminnan harjoittamisen
lakkaa yhteisömerkin käyttöoikeus.
Mikäli yritys/kasvattaja, jolla ei ole oikeutta käyttää yhteisömerkkiä, käyttää sitä huomautuksesta huolimatta, se/hänet voidaan velvoittaa maksamaan vahingonkorvausta yhdistyksen kokouksen harkinnan mukaan.
Näiden sääntöjen muuttamisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa. Sääntöjen muuttamiseen
vaaditaan, että päätöstä on kannattanut vähintään 2/3 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.
Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia ja yhdistyksen sääntöjä.
Merkin originaalia voit kysyä yhdistyksen sihteeriltä.

LASTEN SUUSTA

Tunnustuksena loppukasvattaja saa:
• yhdistyksen puheenjohtajan ja sihteerin
allekirjoittaman kunniakirjan
• yhdistyksen paidan, jossa teksti LIMOUSIN E+.

Vuoden 2013 E+ palkitut ovat
Mira ja Toni Rentto, sekä Joel Puhakainen

Onnea!

YHDISTYKSEN TULEVAA:
Kesällä 2014 järjestetään Avoimet Ovet - tapahtumat samaan
tapaan kuin kuluneena kesänä, tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin. Mitä enemmän tiloja saadaan mukaan sen hienompaa!
Ulkomaan matka Baltian suuntaan toteutetaan syksyllä 2014.
Asiasta tiedotetaan lisää kevään aikana jäsenkirjeessä.
asikoitten nimen akukirjain on v ʹͲͳͶ

• Pikkutytöt katselivat ikkunasta laitumelle päästettyä laumaa. Sonni tietysti alkoi hoitaa tehtäviään ja astui ensimmäistä hiehoa. Äiti huusi tyttöjä iltapesulle. Nenä kiinni ikkunassa Niia huusi :
Ei me tulla vielä, me katotaan ensin tää loppuun!
• Pojat seurasivat kun navetan pihalle tuli keinosiementäjä, pohtivat mitä mahtaa olla mustassa salkussa; Aleksi viisaana totesi: No siellä on
tietysti niitä keinoja.
• Siiri pohti sonnin astumista, kysyi äidiltään: tekeekö ihmisetkin noin? Äiti: no periaatteessa
kyllä. Siiri: Mä en kyllä haluu ketään poikaa mun
reppuselkään.

• Ossi vakavana ruokapöydässä: Onko tää Sarin
lihaa? Jos ei oo, niin en syö!
• Soﬁa oli saanut siskon. Pikkusisko köllötti lattialla, Soﬁa asettui siskon päälle samalla halaten ja
sanoi: me ollaan nyt siskokkain.
• Kun vanhempi lapsista on esikoinen, mikä on
nuorempi, tätä pohtivat Matilda ja Hilma: Jos
toinen on esikoinen, niin toinen on sitten jälkeinen.
• Juho oli nähnyt seminologin työskentelyn. Sisällä keittiössä mummo siivosi uunin edustaa, kumarassa, ”pylly pystyssä”, poika otti muovikassin,
sujautti sen käteensä, tökkäsi mummoa ja sanoi :
nyt leikitään siementäjää.
• Niini: Mun lempisonni oli Einari, mutta se on jo
syöty!

