
Limousin
Nautarekisterin pitäjän myö-
tävaikutuksella, yhdistyksen 
sihteeri selvitti limousinro-
tuisten nautaeläinten määrän 
Suomessa. Limousin-rotuinen 
eläin määritettiin niin, että sekä 
isä että geneettinen emä ovat 
nautarekisterissä rotukoodilla 
12=li. Emolehmä oli laskenta-
päivään mennessä poikinut tai 
yli 36 kk vanha. Laskenta suori-
tettiin 11.12.2015 nautarekiste-
ristä olevista elävistä eläimistä, 
seuraavin tuloksin. Limousin-
rotuisia nautoja Suomessa oli 
17835 kappaletta ja emolehmiä
6303 kappaletta. Samassa yhte-
ydessä selvisi, että 1.6.2015 suo-
ritetussa laskennassa Suomessa 
oli 10266 emolehmää, joiden 
oma rotukoodi oli li=12 (poiki-
nut tai yli 36kk).  (lähde: LUKE-
tietopalvelu) ■

Lokakuun 17. 2015 huhtikuussa 
2014 syntynyt Trueman Jagger 
(isä Ampertaine Gigolo) voitti 
huutokauppaa edeltäneen näyt-
telyn. Suomalaisille limousin-
kasvattajille tuttu irlantilainen 
tuomari Kevin Bohan kehui 
eläintä varsin vuolaasti: ”Tasa-
painoinen rakenne, erinomai-
nen lihaksikkuus…”. Päiväkasvu 

11.5.2015 – 17.10.2015 välisenä 
aikakana on ollut 2,47 kg/pv, 
400 pv paino oli 749 kg ja isä-
kin oli 765 kg 400 päivän iässä. 
Ei ihme että jo ensimmäinen 
tarjous oli 52.500 £ ja lopulli-
nen hinta olikin sitten 147.000£ 
(204.000€). Lopullinen hinta on 
korkein Euroopassa naudasta 
maksettu hinta. ■

Uusi ennätys Limousin-
sonnihuutokaupassa

Perhon toimipaikan ensimmäi-
nen vuosi emolehmien kanssa on 
täyttymässä. Viime vuoden mar-
raskuussa tulivat ensimmäiset 5 
emoa ja pääjoukko kevätryhmäs-
tä kotiutui 12.12. Vuosi on lyhyt 
aika, mutta kuitenkin paljon asi-
oita on ehtinyt tapahtua. Välillä 
on tuntunut siltä, että aika menee 
kuin tulipaloja sammutellessa, 
koska koulutusyhtymän säästö-
paineet, henkilöstövähennykset, 
opetusuunnitelmien muutokset 
ja haastava laidunkesä ovat olleet 
alati läsnä kehityksen aisaparina. 
Mutta sitten iloa on tuottaneet 
uudet eläimet ja erityisesti kou-
lutilalla syntyneet vasikat. Meillä 
on ollut onneakin, sillä poikimi-
set ovat menneet hyvin ja eläimet 
ovat olleet terveitä. Alkukesällä 
saimme valmiiksi 10 ha laidun-
alueen Hi Tensile aidalla.

Kesäkuun alkupuolella limou-
sin karjamme sai täydennystä, 
kun Rautiosta saapui 8 kantavaa 
emoa ja 3 lehmävasikkaa. Tämän 
päivän tilanne on 7 sonnivasik-
kaa ja viimeinenkin poikiminen 
on odotettavissa kenties itsenäi-
syyden juhlaan mennessä. Olisi 
toki ollut mukava saada muuta-
ma tyttönenkin uudistusta var-
ten, mutta näillä mennään.

Olemme ajatelleet keskittyä 
jatkossa nupoon linjaan. Tämän 
ensimmäisen astutuskauden te-
kee töitä vuokrasonni Syrjämä-
en Helli ja kevällä on tarkoitus 
hankkia oma limousin sonni ti-
lalle.

Mielenkiinnolla odotamme 
myös kevättä ja alkiovasikoiden 
syntyä. Varilan Juha teki hienoa 
työtä ja kolme alkiota neljästä 
tarttui kantajiin. Yksi alkioista 

on kanadalainen ja kaksi Metsä-
Paavolasta. Kantajina on Ab-hie-
ho ja 2 Hf lehmää.

PihviPerho starttaa- hankkeen 
avulla olemme saaneet työaikaa 
ja tehneet pieniä investointeja. 
Hankkeen budjetti on 100 000 
euroa ja rahoittajana on EAKR 
ja Keski-Pohjanmaan Liitto. Ensi 
kesänä olemme järjestämässä 
Nautaparlamenttia yhdessä Kes-
ki-Pohjanmaan Lihanautaker-
hon kanssa.

Maarit Kärki ■

Perhon toimipaikan ensim-
mäinen vuosi emolehmien 
kanssa on täyttymässä

Yhdistys selvitti Limousinien 
määrää Suomessa

Yhdistyksen lahjoitus Perhon 
koulutilalle luovutettiin viralli-
sesti 18.3.  Puheenjohtaja Helena 
Kukkonen luovutti lahjakirjan, 
joka sisälsi 2 hiehoa, 4 alkiota ja 
keinosiementä  tulevaa jalostus-
ta varten. Lahjoitus oli usean tu-

hannen euron arvoinen ja suu-
rin euromäärältään yhdistyksen 
koskaan tekemä.  Lahjoituksen 
toivotaan tukevan emolehmä-
puolen koulutuksen laadullista 
ja jalostuksellista tasoa Perhon 
koulutusyksikössä. ■

Merkittävä lahjoitus 
Limousin yhdistykseltä 
Perhon koulutilalle
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Vuosittainen lehti ilmestyi 
tammikuussa ja saatiin hie-
nosti uunituoreena jakoon 
yhdistyksen talvipäiville. Sii-
linjärvellä pidetyt talvipäivät 
onnistuivat mainiosti, ohjel-
massa oli vierailu Yaran teh-
taalle, luennot sorkkahoidosta 
ja  hedelmällisyydestä, sekä 
palkintojenjakoa ja mukavaa 
illanviettoa. 

Yhdistyksen lahjoitus Per-
hon koulutilalle luovutettiin 
virallisesti 18.3.  Puheenjohta-
ja Helena Kukkonen luovutti 
lahjakirjan, joka sisälsi 2 hie-
hoa, 4 alkiota ja keinosiementä 
200 euron arvosta.

Jarkko Kääriälän tilalla 
Limousin osuuskunnan son-

nihuutokauppaan yhdistys 
osallistui tarjoamalla kahvit 
huutokauppaväelle.

Ulkomaalaisia kollegoita 
saimme vieraaksi kesäkuussa 
Ruotsista ja syyskuussa Tans-
kasta.

Joensuun Farmarinäytte-
lyyn yhdistys osallistui yh-
teisosastolle. Kuikan Jyrkille 
ja Kokkosen Matille kiitokset 
päivystysvuoroista. Erityiskii-
tos Jyrkille havaintoeläimestä, 
Haukiniemen Elysee + vasu

Vuosikokous pidettiin 
Tampereella KoneAgrian yh-
teydessä, mukavasti väkeä 
pääsi paikalle ottaen huomi-
oon haasteelliset syksyn kelit.

Talvipäivien innoittamana 

järjestettiin sorkkahoitopäivä 
Iisalmessa 4.12.

Jäsenmäärä on pysynyt 
suunnilleen samana, muuta-
mia tiloja on lopettanut kar-
janpidon, mutta vastaavasti 
joukkoon on liittynyt uusia. 
Johtokunta kokoontui neljä 
kertaa ja jäsenkirjeitä lähti sa-
man verran.

Uusina tuotteina teetettiin 
pipoja ja tuubihuiveja. Vanho-
ja kestosuosikkeja; fleecetak-
keja, lasten- ja aikuisten lippik-
siä sekä vöitä löytyy varastosta.

Vuosi 2016 aloitetaan tällä 
uudella lehdellä, uusilla heijas-
tinpipoilla ja talvipäivillä Lau-
kaassa. ■

Limousin toimintaa 2015

Maanviljelijä, agronomi kotieläinjalostuk-
sen myllerryksessä viidellä vuosikymme-
nellä.

Vain harvalla suomalaisella, karjankas-
vatuksessa vielä mukana olevalla on niin 
laaja ja pitkäkestoinen kokemus, kuin kun-
niapuheenjohtajallamme Sari Sillantaalla 
jalostuksessa, siihen liittyvissä organisaati-
oissa ja toimielimissä.

Hän on ollut aktiivinen vaikuttaja, jonka 
asiantuntemukseen ja kykyyn katsoa kau-
as ovat luottaneet karjankasvattajat, alan 
organisaatiot ja asiantuntijat vuosikym-
menten ajan. Allekirjoittaneelle on kerrot-
tu, että Sillantaan sisarusten keskimmäi-
nen oli jo 3-vuotiaana navetalla ”piikana”. 
Pienestä asti on hänelle ollut selvää tou-
huta eläinten ja maanviljelyksen parissa. 
Nuoruusvuosina tuli vihjeitä kotoa ja lähi-
piiriltä hankkia hammaslääkärin ammatti, 
mutta Sari oli todennut ykskantaan; ” minä 
en ryhdy kenenkään hampaita tonkimaan”.  
Se siitä sitten ja opinnot maatalous-metsä-
tieteellisessä tiedekunnassa 1960-luvun 
lopulla tuli käytyä läpi, pääaineena koti-
eläintuotanto. Samaan aikaan maaltapako 
ja tapa talonpoika päivässää- teemat olivat 
monen alalle aikovan lannistaneet. Sari ei 
lannistunut ja puimurin/traktorin pukille 
on hypätty aina kun on ollut työn aika.

Metsä-Paavolan tilaa Sari ryhtyi edes-
menneen puolisonsa Reinon kanssa vil-
jelemään voimaperäisesti 1970-luvun 
alussa. Talossa oli silloin maan kuulua 
Metsä-Paavolan  Ayshire-karjaa. Lukemat-
tomat jalostushiehot ja keinosiemennys-
sonnit lähtivät tilalta parantamaan myös 
ulkomaiden Ayshirepopulaatioita. Erilais-
ten risteytyskokeilujen jälkeen päätettiin 
suuntautua Limousinjalostukseen ja tilan 
perinteikäs AY-karja myytiin huutokau-
palla 1980-luvun lopulla. Ensimmäiset 
puhdasrotuiset limousinet tilalle tulivat 
kuitenkin jo 1980-luvun alussa. Nykyisin 
yli satakolmekymmentä vuotta vanhan ki-
vinavetan uumenista putkahtelee tasaisen 
laadukkaita jalostuseläimiä eri käyttötar-
koituksiin. Keinosiemennys ja alkionsiir-
rot ovat arkipäivää ja Sari toimii edelleen 
aktiivisena kiimantarkkailijana. Mihinkä-
pä koira karvoistaan pääsisi.

Alan järjestöissä hän on ollut vaikutta-
massa ks.organisaatioissa, keinosiemen-
nys- ja karjantarkkailuyhdistyksissä ja 
monenlaisissa valiokunnissa. Myöhempi-
nä vuosina SKJO:n eri toimielimissä ja vii-
meksi FABA:n lihakarjojen jalostusvalio-
kunnassa. Sari on perheineen ollut alusta 
asti mukana karjanäyttelyissä ja siinä kan-

tavana voimana. Lukuisat ovat ne lähdöt 
näyttelyihin ja eläinten koulutukseen näh-
ty vaiva, kun karjanjalostuksen ilosano-
maa on viety maakuntiin ja se on omalta 
osaltaan ollut positiivisesti vaikuttamassa 
limousinjalostuksen etenemiseen maas-
samme. Allekirjoittaneena tiedän kuiten-
kin, että kaikkein lähinnä hänen sydäntään 
on ollut toimiminen alusta asti Suomen 
Limousinkasvattajat ry:n johtokunnassa, 
sihteerinä ja kahdesti puheenjohtajana. 
Tämän osoittaa myös se, että hän halusi 
lahjoittaa syntymäpäivämuistamiset yh-
distyksen tilille. Sarilla on aina ollut uskoa 
siihen, että parempaan päin ollaan me-
nossa. Yhdistyksen jossain vaiheessa lähes 
ollen loppumassa ”tädit” jaksoivat vielä  
puhaltaa hiiliin ja hyvä niin. Nyt yhdistys 
on voimissaan ja lähestymässä varhaista 
keski-ikää, siis parhaimmillaan.

Me perässähiihtäjät olemme saaneet 
välillä äidillisiäkin neuvoja kuinka toimi-
taan ja karjaa jalostetaan. Keskustelu on 
ollut värikästä, joskus särmikästäkin, kun 
eri maakuntien luonteet ovat kohdanneet. 
Mutta ilman Sarin kaltaisten määrätietois-
ten, sitkeiden ja kauas näkevien jäsenten 
mukanaoloa yhdistystoimintamme olisi 
ollut aika puisevaa ja ohutta. 

Kiitos, Sari yhdistyksemme hyväksi 
tekemästäsi arvokkaasta työstä ja merkit-
tävästä lahjoituksesta. Vielä kerran onnea 
menneenä kesänä saavuttamastasi vuosi-
merkkipaalusta.

Suomen Limousinkasvattajat ry:n 
puolesta, Arto Isomäki ■

 Sari Sillantaka
70 v.

Puheenjohtajan palsta

Tämän lehden ilmestyessä eletään vuotta 
2016, joka on toivottavasti monella ta-
valla parempi vuosi kuin edellinen. Yh-
distys on kuitenkin toiminut vireästi ja 
osallistujia niin kokouksiin, koulutuksiin 
ja tapaamisiin on saatu mukavasti. Uusia 
kasvoja odotamme myös mukaan reipas-
henkiseen toimintaan.

Kuluneeseen vuoteen on mahtunut 
monenlaista mylläkkää. On ollut tuki-
maksatusten siirtoa, satovahinkoja, lo-
mituspalvelulain uudistusta, halpuutusta, 
reiluutusta, Oikeutta eläimille -järjestön 
tempauksia ja ties mitä muuta. Maata-
loudesta revitään mediaseksikkäitä ot-
sikoita lähes joka viikko. Milloin ollaan 
saastutettu Itämeri, milloin valtiontalo-
uden ainoa pelastus olisi maataloustu-
kiaisten lakkauttaminen. Lihantuotanto 
pitäisi joidenkin mielestä lopettaa koko-
naan. Välillä tuntuu siltä, että tekisi mieli 
mennä peiton alle piiloon ja sulkea sil-
mät ja korvat tältä kaikelta. Välillä tuntuu 
ettei mikään kilpi tai paksuinkaan nahka 
tältä ryöpytykseltä suojaa. Piiloutuminen 
ei kuitenkaan tässä tilanteessa auta, vaan 
meidän on itse tultava esiin ja kerrottava 
kuinka asiat todellisuudessa hoidetaan ja 
myös se, mitä virastoissa tehdyt ajattele-
mattomat päätökset käytännössä tiloilla 
tarkoittavat.

Muutosta on onneksi havaittavissa 
hyväänkin suuntaan. Reiluun kuluttami-
seen erikoistuneet REKO-lähiruokaryh-
mät ovat yleistyneet ympäri maan ja yhä 
useampi kuluttaja tekee ostoksia niiden 
kautta. Kiinnostus ruuan alkuperää koh-
taan on siis selvästi kasvussa. Kotimainen 
puhdas tuotanto on valtti joka meillä on 
jo kädessämme, mutta sitä pitäisi osata 
myös käyttää. Markkinoiden muutosten 
perässä pysyminen vaatii paitsi perehty-
mistä myös onnistumisia tuotteistami-
sessa ja tiedottamisessa. Kun tuotteella 

on tarina ja parhaassa tapauksessa vielä 
kasvot tarinan takana, on asiakkaan hel-
pompaa tehdä ostopäätös marketinkin 
lihatiskillä.

Jalostusrintamalla uusinta uutta on 
nyt ensimmäistä kertaa julkaistut kan-
sainväliset Interbeef jalostusarvostelut. 
Arvot on julkaistu charolais ja limou-
sin rotuisten eläinten vieroituspainoille. 
Alustavien tietojen mukaan suomalaiset 
limousinit ovat saaneet hyviä sijoituksia 
listalla. Mielenkiinnolla odotamme lisää 
tietoa ja tarkempia tuloksia suomalaisten 
tarkkailukarjojen eläimistä. Faban netti-
sivujen kautta löytyy aiheesta lisää.

Kädessäsi oleva lehti kuvaa hyvin Suo-
men Limousinkasvattajat ry:n toimintaa 
ja aktiivisuutta tällä hetkellä. Ylpeänä 
voin kertoa, että meillä on uskomatto-
man hieno ja asiastaan innostunut kas-
vattajien joukko toiminnassa mukana. 
Tämä on verkosto johon haluan kuulua 
ja toivotan siihen tervetulleeksi kaikki 
kiinnostuneet! 

Helena Kukkonen ■

Kuva Raili Viirret
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Kotieläintuotannon eri sektorit, ja 
niistä erityisesti lihantuotanto, kil-
pailevat markkinoistaan tuontituot-
teiden kanssa. Alan kilpailukykyyn 
vaikuttaa osaltaan oma kansallinen 
lainsäädäntömme, mm. eläinten pi-
toa koskevat eläinsuojelusäädökset, 
joilla kotimaiselle tuotannolle sääde-
tään osin tiukempia normeja eläin-
ten pidolle kuin muualla EU:ssa. 
Se lisää kustannuksia kotimaiselle 
tuotannolle ja nostaa lopputuotteen 
hintaa kuluttajalle saakka. 

Olemme valinneet suomalaisen 
kotieläintuotannon strategiaksi laa-
dun tuottamisen ja vastuullisuuden 
- myös eettisen laadun, jonka yksi 
ulottuvuus on eläinten hyvinvointi. 
Alalla on oikeutetusti nostettu esiin 
kysymys, onko eläinten pidon ja suo-
jelun yksityiskohtaisista periaatteista 
todella säädettävä lakitasolla vai an-
nettaisiinko laatujärjestelmien kehit-
täminen alan itsensä käsiin? 

Vaadimme Suomessa omalta koti-
eläintuotannoltamme korkean eläin-

ten hyvinvoinnin tason. Kun korkea 
vaatimustaso on kirjattu lakiin, se 
estää tehokkaasti eläinten hyvin-
voinnin vapaaehtoisten laatujärjes-
telmien kehittämisen. Laatujärjes-
telmien olisi toimiakseen oltava sekä 
uskottavia että toteuttamiskelpoisia, 
mutta myös kannattavia. Näin tuot-
tajan olisi helpompi saada lisäarvo 
tuotteelleen suoraan markkinoilta 
kattamaan järjestelmästä aiheutuvia 
lisäkustannuksia.  

Tiukka normitus ja kotieläin-
tuotannon hallinnollisen taakan 
lisääntyminen heikentävät tilojen 
motivaatiota ja halukkuus jatkaa 
tuotantoa. Jos kotimainen tuotanto 
kuihtuu tai vähenee, on sillä myös 
seurannaisvaikutus elintarviketeol-
lisuuteen ja työpaikkoihin. Tähän 
saakka suomalainen kuluttaja on ol-
lut uskollinen kotimaisen vaihtoeh-
don kannattaja. Kotimaisen vaihto-
ehdon puute tai sen määrän ratkai-
seva väheneminen kaupan hyllyssä 
tarkoittaisi väistämättä tuontivaih-
toehtojen lisääntymistä. On vaikea 
uskoa, että suomalainen kulutta-
ja luopuisi eläinkunnan tuotteista 
ruokakorissaan vain siksi että koti-
maista ei enää olisi saatavissa. 

Tiukkojen kansallisten eläinten 
hyvinvointisäädösten vaikutuksista 
tuotantoon löytyy esimerkki Ruot-

sista, jossa oma sianlihantuotanto 
on kuihtunut kattaen enää 70 % 
kulutuksesta ja loppu tulee muualta 
EU:sta mm. Tanskasta, Hollannista 
ja Puolasta. Omien vapaaehtoisten 
laatujärjestelmien kehittämiselle on 
Ruotsissa herätty vasta nyt ja sekin 
pitkälle kansanterveydellisistä syistä 
MRSA-pelottelun jälkeen.  

Suomen kansallista eläinsuoje-
lulakia ollaan parhaillaan uudista-
massa. Sen soveltamisalaan kuuluvat 
kaikki eläimet, myös luonnonvarai-
set. Aikaisempaa yksityiskohtaisem-
pia vaatimuksia ollaan kirjaamassa 
nyt suoraan lakitasolle. 

Eläinsuojelujärjestöt ja eläinsuo-
jeluaktiivit ovat vahvasti mukana 
eläinsuojelulain valmistelussa. Jär-
jestöstä ja ryhmittymästä riippuen 
vaatimukset vaihtelevat eläinten 
kaiken hyötykäytön lopettamisesta 
kirjauksiin hyvinvoinnin yleiseen 
parantamiseen ja eläinten oikeuksi-
en tunnustamiseen. Osa järjestöjen 
poliittista vaikuttamista on vyöryt-
tää parhaaseen katseluaikaan sala-
kuvattua materiaalia teurastamoilta 
ja tiloilta. Lakivalmistelu on eläin-
suojelutahoille näytön paikka – nyt 
olisi lunastettava manifestien teesit.   

Maataloustuottajien keskus-
liitot, MTK ry ja SLC rf, ovat lin-
janneet eläinsuojelulain uudis-

tamisen osalta, että kansallisella 
lainsäädännöllä ei saa näivettää 
kotieläintalouttamme. Tuontielin-
tarvikkeiden tuotantotavat ovat 
eläinsuojeluvaatimusten osalta ku-
luttajalle tuntemattomia. Byrokratiaa 
ja tarkastuksia tuottajat eivät halua 
lisää. Tiloille tehdään jo nyt monia 
tarkastuksia, varsinaisia eläinsuoje-
lutarkastuksia sekä tuki- ja hygienia-
tarkastuksia, joissa samalla tarkas-
tetaan myös eläinten hyvinvointia. 
Valtion ja kuntien vähäisiä resursseja 
ei tule haaskata. Valvontojen lisäämi-
nen ei ole ratkaisu, vaan niiden pa-
rempi riskiperusteinen kohdentami-
nen. Valvonnassa tulisi lain tulkinta 
ja henki olla sopusoinnussa, jolloin 
eläimen hyvinvointia tulkittaisiin 
eläimestä itsestään, ei senttimetrien 
mittaamisella.

Eläinsuojelulain uudistus tulee 
nähdä osana kokonaisuutta. Valmis-
telussa on otettava huomioon sen 
vaikutus kotieläintalouteen, elintar-
viketeollisuuteen ja koko maaseu-
tuun. Eläinsuojelulailla säädellään 
ihmisen toimintaa ja sitä tehdään 
ihmisille – se ei ole eläinoikeuslaki.

Asiantuntija, ELT Leena Suoja-
la, MTK ry leena.suojala@mtk.fi , 
MMM:n eläinsuojelulain uudistami-
sen ohjausryhmän jäsen. ■

Juha Tenho CEJA:n varapuheenjohtajaksi
Ulvilalainen Juha Tenho valittiin 
CEJA:n varapuheenjohtajaksiseu-
raavaksi kaksivuotiskaudeksi. CEJA 
on Euroopan nuorten viljelijöiden 
kattojärjestö ja jäsenyhdistysten 
kautta siihen kuuluu kaksi miljoo-
naa viljelijäjäsentä 24 EU-maasta. 
Jäsenyys puheenjohtajistossa on 
Suomelle ainutlaatuinen ja merkittä-
vä kanava tuoda esiin pohjoismaisen 
maataloustuotannon luonnonolo-
suhteet ja erityispiirteet.

CEJA:n vaikutusvalta EU:ssa on 
kasvanut kolmikantapäätöstavan 
vakiinnuttua. Järjestön läpi viemiä 
asioita on mm. uuteen CAPiin mu-
kaan saatu YF TOP-UP, jolla saatiin 
maksimissaan kahden prosentin li-
säosa nuorille tarkoitettuihin suoriin 
tukiin.

Ensitöikseen Tenho aikoo viedä 
avoimempaa ja jäsenlähtöisempää 
toimintatapaa CEJAan: ”Järjestön 
on myös hyvä oppia ymmärtämään 
paremmin, kuinka erilaiset eri EU-
maiden olosuhteet ovat. Sen myötä 
saadaan pohjoinen ulottuvuus mu-
kaan keskusteluun”.

Limousinkasvattaja  
Juha Tenho

Juha on ollut Suomen Limousinkas-
vattajat ry:n johtokunnassa täydet 
kaksi kautta. Erovuoron jälkeen ”työ-
sarkaa” riittää. Yhdistyksen puolesta 
kiitos kuluneista johtokuntavuosista 
ja esimerkillisestä toiminnasta. Teks-
tiviesti tai sähköposti tavoitti aina ja 
vastauksen/kommentin sai  pikai-
sesti. Niin kävi nytkin, Juha vastasi 
kysymyksiin:

– Miten uraputkesi on muodostu-
nut MTK:ssa?

2009 MTK-Satakunnan nuorten-
valiokuntaan mukaan. Sieltä heräsi 
ajatus lähteä eteenpäin myös amma-
tillisen edunvalvonnan puolelle, ko-
kemusta oli silloin jo useampi vuosi 
kunnallispolitiikasta. 2013 alkaen 
MTK:n keskusliiton johtokunnan jä-
sen nuorten mandaatilla.  MTK-”ura” 
jatkuu 1.1.2016 paikallisyhdistyksen 
johtokunnassa. Jatkossa….. Kuka tie-
tää….:)
– Mitä uusi virka/työ pitää sisäl-
lään?

CEJA:n varapuheenjohtajan roo-
li  nuorten eurooppalaisten tuottaji-
en johtajistossa pitää sisällään pal-
jon työtä niin jäsenten kanssa, kuin 
luonnollisesti Euroopan parlamentin 
jäsenten, komission maatalous- ja 
ympäristöosaston virkamiesten, sekä 
muiden sektorilla vaikuttavien jäs-
rjestöjen edustajien kanssa. Keskus-
telua ja erityisesti nuorten asioiden 
eteenpäin viemistä. Tietoisuuden li-
säämistä siitä, miltä me haluamme 
tulevaisuuden näyttävän, sekä kertoa 
nykytilanteesta; ongelmista ja mah-
dollisuuksista. Konkreettisesti se on 
sopivasti matkustamista Brysseliin ja 
muualle Eurooppaan, sekä lukemat-
tomia sähköposteja ja puhelinkeskus-
teluja.
– Minkälaiset vaikutusmahdolli-
suudet koet itselläsi olevan nykyi-
sessä virassa?

Reilun kahden miljoonan jäsenen 
organisaation puheenjohtajistoon 
kuuluvana vaikutusmahdollisuudet 
ovat jos ei rajattomat, niin melkein. 
CEJA on arvostettu kumppani EU-

tasolla (Suomessa huomattavasti 
tuntemattomampi, kuin Brysselis-
sä).  CEJA:n varapuheenjohtajana 
on suora kontakti eu-virkamiehiin 
ja muihin valmisteleviin tahoihin. 
Suomalainen on arvostettu kump-
pani ja paikka puheenjohtajistossa 
on iso mahdollisuus  kertoa tuleville 
päättäjille pohjoisen maamme poik-
keuksellisista olosuhteista, sekä viedä 
tätä tietoa myös nykyisille päättäjille. 
Aina kuitenkin tasapuolisesti kaikki-
en jäsenten asialla, koskaan toki juu-
riaan unohtamatta!
– Ensimmäiset kokemukset ensim-
mäisestä kokouksesta varapuheen-
johtajana?

Koska CEJA on arvostettu kump-
pani EU-kabineteissa, niin sen myötä 
kokemus on positiivinen. Eri Euroo-
pan maiden nuorten ilot ja surut ovat 
universaaleja, paikallisilla piirteillä 
höystettynä. Toimiminen tuollaisen 
porukan kanssa on mahtava koke-
mus ja silmiäavaavaa. Ammattivelji-
en ja sisarten kanssa kansallisuudesta 
tai äidinkielestä riippumatta työsken-
tely on loistavaa vastapainoa omalle 
arjelle tilalla Ulvilassa. Toki raskaan 
reissun jälkeen on aina mukava pala-
ta kotiin ja saada rentoutua leppois-
ten limukoiden kanssa.
– Reissaaminen/perhe/oma tila, 
kuinka saat aikataulutettua ja or-
ganisoitua?

-Mikään ei olisi mahdollista ilman 
loistavaa puolisoa ja lähipiiriä. Vai-
mo, Laura, ansaitsee suuret kiitokset, 
ilman hänen tukeaan tämä ei olisi 
mahdollista. Yhtään väheksymättä 
vanhempieni, Riitan ja Kostin panos-
ta. Elleivät he olisi kolme vuotta sitten 

tukeneet päätöstäni lähteä MTK:n 
johtokuntaan, en olisi tassä tilantees-
sa nyt. Perhe ja lähipiiri on kovalla 
koetuksella. Itse koitan mahdolli-
suuksien mukaan osallistua töihin 
tilalla fyysisesti ja osa ”paperihom-
mista” tulee tehtyä hotellihuoneissa 
ja lentokenttien odotustiloissa (kuten 
vastaaminen näihinkin kysymyksiin). 
Toki tilan työt on jäänyt harmittavan 
vähälle, olisi mukava päästä trakto-

rin hyttiin useammin. Perheelle, Lau-
ralle ja pojille järjestän aikaa kotona 
ollessani tinkimällä kaikesta muusta 
ei-pakollisesta. Ja onneksi Laura on 
pystynyt reissaamaan paljon muka-
na.

Terveisiä lentokentältä, 
lento Brysseliin lähtee kohta

– JUHA ■

CEJA  Conseil Europèen des Jeunes Agriculteurs
(European council of young farmers)

– Edunvalvontajärjestö ja nuorten eurooppalaisten viljelijöiden yh-
teistyöfoorumi. Järjestön tehtävä on valvoa nuorten maatilayrittäjien 
etua EU:n päätöksenteossa ja edistää toimia, joilla nuoria kannuste-
taan ryhtymään maatilayrittäjiksi.

– Kokoontuu säännöllisesti ja vuosittaiset seminaarit järjestetään vuo-
rovedoin eri jäsenmaissa. 

– Toimintaa johtaa puheenjohtajisto ja pääsihteeri. Puheenjohtaja ja 
neljä varapuheenjohtajaa valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Eläinsuojelulakia uudistetaan – 
suojellaanko kotieläintuotanto Suomesta? 
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Faban myynnissä oleva 
SCR Heatime kiiman- ja 
terveydenseurantajärjestel-
mä on viimeisen parin vuo-
den aikana yleistynyt vauhdilla 
lypsylehmäkarjoissa. Vuoden 
2015 lopussa laitteisto on käy-
tössä n. 300:lla suomalaistilalla. 
Näistä vasta kymmenisen tilaa on 
emolehmätiloja. 

Laitteiston toiminta perustuu 
kaula-anturin tekemään tarkkaan 
liikkeen seurantaan ja käyttöpanee-
lin tekemään analyysiin. Eläimen 
tämänhetkistä käyttäytymistä (liik-
kumismäärä, -intensiteetti, -malli) 
verrataan edeltävien päivien liikku-
miseen samalla hetkellä vuorokau-
desta, mikäli kiimalle tunnusomais-
ta käyttäytymistä havaitaan, antaa 
laite hälytyksen. Kiimakäyttäytymi-
sen tarkalla analysoinnilla, ohjelma 
pystyy myös kertomaan kiiman 
vaiheen ja antamaan suosituksen 
oikeasta siemennysajankohdasta 
seisovaan kiimaan. Heatimea käyt-
tävillä tiloilla on havaittu siemen-
nysten määrän vähentyneen / saatu 

vasikka, eli laitteesta on ollut apua 
oikeaan ajoitukseen.  

Heatimen avulla tapahtuva emo-
lehmien kiimanseuranta ei poikkea 
paljonkaan lypsykarjan vastaavasta 
seurannasta. Lähinnä on havaittu, 
että emolehmille aktivisuus ei mo-
nestikaan muutu kiimassa yhtä sel-
västi kuin lypsykarjarotuisilla, jon-
ka vuoksi ohjelman hälytysrajaa 

lasketaan ja emolehmäkarjassa 
jää ehkä vähän vähemmän ai-

kaa suorittaa siemennys kuin 
lypsyrotuisilla. Optimis-

saan hälytys tulee vä-
hän ennen aktiivisuus-
huipun saavuttamissa, 
jolloin aikaa toteuttaa 

siemennys suositeltava-
na aikavälissä on n. 12 tun-

tia.   Lisäksi on huomioitava, ettei 
silloin kun kiimojen löytäminen on 
ajankohtaista, toteuteta merkittäviä 
laitumien, ruokinnan tai muiden 
olosuhteiden muutoksia, jotta lai-
te pystyisi parhaalla mahdollisella 
tarkkuudella erottamaan kiimasta 
johtuvan aktiivisuuden lisääntymi-
sen normaali käyttäytymisestä. 

Aktiivisuuspanta toimii myös 
terveydenseurannassa. Mikäli aktii-
visuus merkittävästi alenee tavan-
omaisesta ko. eläimellä, antaa ohjel-
ma terveyshälytyksen. Liikkumisen 
vähentyminen voi olla merkkinä 
terveysongelmasta; ruuansulatuk-
sessa, jaloissa, utareterveydessä yms. 
Mikäli karjan terveyden ja ruokin-
nan vaikutuksen seuraaminen sy-

vällisemmin kiinnostaa, kannattaan 
harkita märehtimisanturin hankin-
taa pelkän aktiivisuusseurannan 
sijasta. Tällöin sama anturi seuraa 
paitsi aktiivisuutta niin myös eläi-
men märehtimismäärää ja siinä ta-
pahtuvia muutoksia. 

Märehtimisen on todettu olevan 
hyvin tarkka indikaattori paitsi syö-
dyn rehun laadulle niin myös mo-
nille terveysongelmille. Jos eläimel-
lä ei ole kaikki kunnossa, se reagoi 
nopeasti märehtimistä alentamalla. 
Emolehmillä on mahdollisuus saa-
da esim. utaretulehdus kiinni, ennen 
kuin se alkaa näkyä vasikan hyvin-
voinnissa. Ongelmat vesikuppien 
toiminnassa ovat antaneet nopeas-
ti märehtimishälytyksen ko. kupin 
käyttäjillä. Märehtimisen määrä 
antaa viitteitä myös laitumen kun-
nosta, jos koko karjan tai heikoim-
pien yksilöiden märehtiminen alkaa 
alentua, on syytä tarkistaa saatavissa 
olevan rehun laatu ja määrä. Käy-
tettäessä esim. ruokintakehiä, jos 
karjan sisällä on selviä eroja mä-
rehtimisessä, voi epäillä etteivät ar-
voasteikossa alempana olevat pääse 
riittävästi ruuan ääreen. 

Mikään laitteisto ei toki korvaa 
hyvää eläinten seurantaa ja poista 
sen tarvetta, mutta suurta apua ja 
helpotusta arkirutiineihin se kyllä 
tuo.  

 Agr. Arto Huhtala
Yrittäjä SCR Heatimea maahantuo-
vassa SmartFarmissa ja ”siviilissä” 
emolehmä & sonni tilallinen. ■

SCR Heatime auttaa
kiimanseurannassa myös

emolehmillä

Nelisen vuotta sitten hieho aloitti 
poikimisen ja nopeasti selvisi, että 
apua tarvitaan. Siitä sitten hiehol-
le köysi päähän ja väliaitaan kiinni. 
Mutta kun hieho ei ollut koskaan 
ollut päästään kiinni, teki se ensim-
mäiseksi kuperkeikan niskan kautta 
kerien. Sitä sitten illalla pohtimaan, 
että helpompiakin tapoja lienee ole-
massa ja muistelin yhden kasvattaja 
kertomusta riimukoulusta.

Asiaa netistä tutkittuani löytyikin 
hyvältä kuulostanut menetelmä ja 
sitä on nyt sitten neljättä vuotta käy-
tetty. Riimuasioita voi katsella esim. 
tästä videosta https://www.youtube.
com/watch?v=R6uOLG1LNpE  Noin 
viikko vieroituksen jälkeen vasikka 
opetetaan ruokinta-aidassa olemaan 
päästään kiinni, eli ei vielä köydessä. 
Viikon ajan kiinnipitoaikaa piden-
netään päivittäin ja lopulta vasik-

ka seistä jököttää jo varsin pitkään. 
Koulutusköysi on noin 2–3 metriä 
pitkä ja toisessa päässä on punottu 
(pleissattu) lenkki. Kun vasikat ovat 
tottuneet lukkoaitaan, alkaa varsinai-
nen riimukoulu. Ensimmäisenä päi-
vänä aamulla ja illalla vasikat lukko-
aitaan kiinni ja köysi lasketaan niskan 
päälle, eli ei vielä riimuksi. Päivät 2-3 
aamuin illoin vasikat lukkoaidassa ja 
köydestä tehdään riimu, mutta rii-
mua ei vielä laiteta aitaan kiinni vaan 
saavat tottua köyteen pään ympärillä 
ja siihen kuin riimua asetelaan. Sitten 
4. päivänä vasikka on ruokinta-aidas-

sa, mutta köysi sidottu aitaan niin että 
ei ylety syömään. Siinä vasikka tottuu 
jo alustavasti köyden rajoituksiin. 
Viidentenä päivänä köysi sidotaan 
lyhyeksi ruokinta-aitaan ja sitten luk-
koaita auki. Muista että köyden tulee 
olla niin lyhyt että vierekkäiset vasi-
kat eivät sotkeudu toisiinsa, eli tosi 
lyhyt köysi ja pään yläpuolelle kiinni 
ruokinta-aitaan. Rimpuilu loppuu 
pikaisesti ja muutaman kiinnioloker-
ran jälkeen kokonaan. Riimun irrotus 
tehdään laittamalla ruokintapöydälle 
kauraa ja kaikki vasikat lukkoaitaan 
kiinni. Parin riimukokeilun jälkeen 

voi sitten jo vetää vasikan riimun 
avulla kiinni lukkoparteen, että tottu-
vat kyden vetovoimaan.

Näin olemme tehneet nyt neljä 
vuotta kaikille hiehoille ja 2015 son-
nikotiin lähetetyille sonneille. Jos on 
jostakin syystä tarvinnut laittaa leh-
mä köyteen kiinni, ovat nopeasti rii-
mukoulun muistaneet ja rimpuilu on 
jäänyt pois. Jos sitten haluaa mennä 
koulussa vielä pidemmälle, kannattaa 
tutustua esim tähän videoon

https://www.youtube.com/
watch?v=_053jU5qKFE

RIIMUKOULUN ILOJA

Köysi niskanpäällä harjoitus. Riimu päässä perehdytys.  Kiltisti paikallaan, kun sen oppii.

Puhakkalan tilan 
kokemuksia Heatimesta
Tilalla oli käytössä kesällä 2014 
10kpl ja 2015 20kpl perus lii-
ketunnistinpantoja, ilman mä-
rehtimistunnistinta. Emme 
nähneet tarpeellisiksi hankkia 
kalliimpia märehtimistunnisti-
mia. Pannan pituus on pitänyt 
olla kahdesta vaihtoehdosta 
se pidempi, muuten se ei yletä 
kunnolla kaulan ympäri. Tilan 
eläimet on muutamaa lukuun 
ottamatta sarvellisia. Pannat 
pysyvät päässä sarvellisilla ai-
nakin hyvin, muutama nupo 
pudotti pantaa useamman ker-
ran ennen kuin sen uskalsi tiu-
kata tarpeeksi tiukalle. 

Alkuperäinen idea siitä, 
että panta vaihdetaan aina eri 
eläimelle heti siementämisen 
jälkeen ei oikein toimi, koska 
mielestäni parhaan tuloksen 
kiiman seurannassa saa, kun 
pantoja pitää mahdollisim-
man pitkään samalla eläimellä. 
Meillä astutuskausi alkaa ke-
säkuun puolessa välissä, joten 
pannat on laitettu huhtikuus-
sa. Lyhyellä aikavälillä panta ei 
ehkä ehdi ”tottumaan” eläimen 
liikkeisiin ja hälyttää joko liian 
herkästi tai ei ollenkaan. Meillä 
kesäaikaan laidunlohkoja vaih-
dellaan ja välillä laumojen ko-
koonpanoja muutetaan. Tästä 
aiheutuvat muutokset saavat 
Heatimen näyttämään kiimaa 
eläimille jotka ovat vain muu-
ten aktiivisia. Siksi juuri on 
tärkeää pitää kalenterissa yllä 
kiimahavainnot ja pitkän aika-
välin seuranta auttaa säännölli-

sien kiimojen löytämisessä. 
Heatime ei ole ilmainen eikä 

siementäminenkään ole sitä. 
Kustannuksia tulee siementä-
misestä Heatimen hankinnan 
jälkeen ja tietenkinhän sitä sie-
mentää sitten enemmän, kun 
se härveli on hommattu. Jos 
aiemmin tilalle ei ole paljon 
siemennetty on syytä miettiä 
ottaako oman typpipöntön tai 
vuokraako kesän ajalle. Meillä 
käytettiin kuluneena kesänä 
vuokrapyttyä, joka osoittautui 
toimivaksi ratkaisuksi. On toki 
mahdollista,  että omat limp-
parisiemenet on jonkun tutun 
semmarin pytyssä, mutta sil-
loin joutuu aina maksamaan 
kiinnitysmaksun semmarista 
kun pitää käydä joko hake-
massa siemen tai kiinnittää se 
vakituinen semmari. Vuokra/
omassa pytyssä on se hyvä-
puoli että esim. jälkitilauksissa 
ei tarvitse miettiä miten saa 
oman siemenoljen jostain vie-
raasta pytystä.

Puhakkalan tilalla kaikesta 
huolimatta Heatime on ollut 
korvaamaton apu kiimojen 
löytämisessä ja siementämisi-
en onnistumisissa. Ilman sitä ei 
siementämisiä olisi tehty juuri 
lainkaan. Heatimessa on myös 
pilvipalvelu toiminto eli ilmoi-
tukset kiimoista menee omal-
le ”Heatime –tilille” ja sitä voi 
seurata älypuhelimen sovelluk-
sella tai kotitietokoneella, joten 
itse Heatime –päätelaitetta ei 
tarvitse käydä tuijottamassa. ■
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Ultraäänitekniikkaa on käytetty 
eläinten kudosten arviointiin jo lä-
hes 50 vuotta. Ultraäänimittauksen 
avulla on mahdollista selvittää min-
kälaisesta kudosjakaumasta eläimen 
elopaino on muodostunut. Ultra-
äänimittaustulos antaa objektiivi-
sen arvion kudosten paksuudesta 
ja pinta-alasta. Tyypilliset ultraää-
nimittauskohteet ovat pintarasvan 
paksuus, selkälihaksen pinta-ala ja 
paksuus sekä lihaksen sisäisen rasva-
kudoksen osuus. 

Ultraäänimittaukseen tarvitaan 
mittauslaite ja selkälihasanturi (Kuva 
1). Nautojen kudosten ultraääni-
mittaukseen käytetään erityistä 18 
cm pitkää anturia. Anturiin liitetään 
silikonista valmistettu kaareva lisä-
patja, jotta anturi saadaan sulavasti 
asetettua selkälihaksen päälle. Väli-
aineena käytetään kasvisöljyä (Kuva 
2.). Lisäksi karva tulee olla klipattu 
lyhyeksi. Ultraäänimittaus suorite-
taan selkälihaksesta 12-13 kylkiluun 
kohdalta (Kuvat 3. ja 4.). Helpoiten 
ultraäänimittaus tapahtuu käsittely-
häkissä, koska eläinten tulee pysyä 
pieni hetki liikkumatta hyvän kuvan 
saamiseksi.

Jalostusindeksin peruste

Ultraäänimittausta käytetään jalos-
tusindeksien perusteena lukuisissa 
maissa. Mittaajan tulee suorittaa 
sertifioitu koulutus, jotta mittaus-
tuloksia voidaan käyttää eläinten 
indeksien laskemiseen. Indeksien 
muodostamiseen tarvitaan lukuisia 
mittauksia ja laaja aineisto, jotta tu-
lokset ovat luotettavia. Ultraäänimit-
tauksen hyöty on nopeampi jalos-
tuksellinen edistyminen ruho- ja 
lihanlaatuominaisuuksissa ver-
rattuna pelkkiin yksilö ja jälke-

läisnäyttöihin. Ultraäänimittauksella 
havaittu lihaksen sisäisen rasvan 
(marmoroitumisen) periytyvyys on 
keskimäärin 0,30, vastaavasti selkä-
lihaksen pinta-alan 0,39 ja pintaras-
van 0,43. Kaikki mitatut ominaisuu-
det periytyvät siis keskikertaisesti. 
Jalostuksellisella valinnalla voidaan 
parantaa jälkeläisten ominaisuuksia 
kyseisten ominaisuuksien osalta. 

Väline ruho-ominaisuuksien 
jalostamiseen
Ultraäänimittauksen perusteella 
muodostetut jalostusindeksit sel-

kälihaksen koon, pintaras-
van paksuuden ja lihaksen 
sisäisen rasvan osuuden 
perusteella luovat mahdol-

lisuuden valita eläimiä 
erilaisen tuotantopo-
tentiaalin perusteella 
(Kuva 5.). Ulkomaalais-
ten tutkimusten mu-
kaan selkälihaksen koko
on vahvasti yhteydes-
sä ruhon lihasaannon 
kanssa; geneettinen kor-
relaatio on vähintään 0,7.
 Yksinkertaistettuna tä-

mä merkitsee, että 70 % 
todennäköisyydellä 
suuremman selkäli-

haksen omaavan
eläimen

teurasru-
hosta 

saa-

daan myös enemmän lihaa. Selkä-
lihaksen paksuus on myös vahvasti 
yhteydessä teurasruhon luokittumi-
seen. Toisaalta pintarasvan paksuu-
den mittauksilla voidaan tunnistaa 
ne eläimet, jotka pystyvät todennä-
köisemmin tuottamaan korkeampia 
teuraspainoja ilman, että teurasru-
hosta muodostuu ylirasvainen. Na-
hanalaiskudoksen rasvakerrostakaan 
ei sovi tyystin unohtaa. Nahanalais-
kudoksen rasvakerroksella on suuri 
merkitys emolehmien tuotanto-omi-
naisuuksiin, kuten hedelmällisyyteen 
ja ylläpitoenergian tarpeeseen. 

Mitä hyötyä?
Limousin-rodun osalta ultraäänimit-
taus olisi mahdollisuus edetä eläinten 
lihakkuuden ja pintarasvan määrän 
sekä haluttaessa lihaksen sisäisen 
rasvanosuudessa jalostuksessa. Ult-
raäänitekniikka antaisi mahdollisuu-
den tunnistaa rodun sisällä ne eläi-
met ja sukulinjat, jotka tuottaisivat 
keskimääräistä enemmän lihasmas-
saa. Etuna olisi, että nämä eläimet 
pystyttäisiin tunnistamaan ennen 
kuin teurastuloksia rupeaa muodos-
tumaan. Toisaalta varsinkin hiehojen 
osalta pystyttäisiin tunnistamaan ne 
hiehot, joiden pintarasvapaksuus on 
hieman keskimääräistä paksumpi 
kuin vertaisryhmän. Tällaiset hiehot 
todennäköisesti saavuttavat suku-
kypsyyden hieman aikaisemmin ja 
voivat olla tällä ominaisuudella kar-
jassa pitempi ikäisempiä kuin vähä-
rasvaisemmat siskonsa. Tulevaisuu-
dessa yhdistämällä ultraäänimittauk-
sissa muodostuneet tiedot muihin 
jalostusjärjestelmässä muodostuviin 
tietoihin voitaisiin eläimiä ja tiettyjä 
sukulinjoja ohjata entistä tarkemmin 
joko emo- tai loppukasvatuslinjoihin.

Jalostustarkoitukseen käytettävä 
ultraäänimittaus tulisi tehdä eläinten 
ollessa noin 12-14 kuukauden ikäi-
siä. Mittaus on ajoitettu noin vuoden 
ikään, koska teuraseläinten kasvu 
alkaa taittua tässä iässä ja toisaalta 
usein jalostuseläinten myynti suori-
tetaan noin vuoden ikäisillä eläimil-
lä. Jalostuksellinen edistyminen on 
nopeampaa, kun sekä sonnit että hie 

hot ultraäänimitataan. Käytännössä 
helpoiten ultraäänimittaus onnistuisi 
vuoden painon punnituksen yhtey-
dessä.

Teuraskypsyys ja 
tasainen laatu
Ultraäänimittausta voidaan myös 
käyttää teuraskypsyyden arviointiin. 
Limousin-eläinten osalta varsinkin 
teurashiehoilla olisi mahdollista mi-
tata pintarasvan paksuus, joka olisi 
optimaalinen hyvän teurastuloksen 
kannalta. Limousin sonneilla har-
vemmin pintarasvan paksuus aihe-
uttaa rasvavähennyksiä.  Tasaisen 
syöntilaadun tavoittelussa ultraää-
nimittaustuloksella voidaan mitata 
tietty lihaksen sisäisen rasvan osuus 
ja selkälihaksen pinta-ala, jossa eläi-
met teurastetaan. Limousin-rodun 
osalta ehdottomasti tärkeämpi tasai-
sen laadun kannalta olisi tavoitella 
ns. tietyn kokoista selkälihasta. 

Jos mittaustulokset ovat riittävän 
luotettavia, ultraäänimittauksen tu-
los voi olla hyödyllinen apu eläinten 
lajitteluun jo melko aikaisessa kas-
vatuksen vaiheessa, esimerkiksi erän 
saapuessa kasvatukseen. Toisaalta on 
havaittu, että ainoastaan yksi mitta-
ustulos ei ole riittävä. Parhaat tulok-
set saataisiin todennäköisesti silloin, 

jos ultraäänitekniikka yhdistettäisiin 
muihin tuotannonseurantajärjestel-
miin esimerkiksi punnituksiin.

Tunnuslukuja mitatuista ominai-
suuksista
Selkälihaksen pinta-ala, cm2 ja pak-
suus, cm

Ohjearvoina jalostuseläinten 
ultraäänimittauksille annetaan, 
että selkälihaksen pinta-alan tulisi 
olla noin 14 cm2/100 elopainoki-
logrammaa kohden. Keskimäärin 
vuoden ikäisten sonnien selkälihak-
sen pinta-ala liikkuu 65–110 cm2

välillä. Lihakkuusominaisuuksien 
jalostuksen kannalta on tärkeää kar-
sia ne eläimet, joiden selkälihaksen 
pinta-ala on mitatun ryhmän keski-
arvoa heikompi.

Selkälihaksen paksuutta käyte-
tään eläinten lihakkuuden arvioin-
nissa pääosin muutamissa Euroopan 
maissa. Selkälihaksen paksuuden on 
osoitettu olevan yhteydessä EUROP-
lihakkuusluokkaan. Tulosten perus-
teella on annettu viitearvoksi 6,5 cm 
selkälihaksen paksuus vuoden iässä 
mitattuna. Selkälihaksen paksuuden 
ollessa yli 6,5 cm, eläimet luokittuvat 
pääsääntöisesti yli R- EUROP-lihak-
kuusluokkaan.
Lihaksen sisäisen rasvan osuus eli 
marmoroituminen, %

Lihaksen sisäisen rasvan osuu-
teen eli marmoroitumiseen vaikuttaa 
rotu, eläinten perimä ja ruokinnan 
energiataso. Nurmisäilörehupohjai-
sella karkearehuruokinnalla keski-
määräiset lihaksen sisäisen rasvan 
osuusarvot ovat keskimäärin 0-4,5 
%. Keskikokoiset rodut, angus ja 
hereford, marmoroituvat aikaisem-
min ja helpommin kuin isot rodut, 
charolais ja simmental. Limousin ja 
Blonde d’Aquitainen lihaksen sisäi-
sen rasvan osuus on hyvin alhainen, 
noin 1 %.
Pintarasvan paksuus, mm

Pintarasvan paksuuteen vaikutta-
vat eläinten rotu, kasvun vaihe ja ruo-
kinnantaso. Vähärasvaisten eläinten 
pintarasvan paksuus on keskimää-
rin 0–3 mm. Isojen rotujen sonnien 
pintarasvan paksuus ei vuoden iässä 
mitattuna keskimäärin ylitä 3,5 mm. 
Keskikokoisten rotujen sonneilla 
pintarasvan paksuus on keskimäärin 
3-6 mm. Ylimääräistä rasvoittumista 
on tapahtunut, kun pintarasvan pak-
suus ylittää 7 mm. ■

Liharotuisten eläinten ultraäänimittaus

Myostatiini on proteiini, joka sää-
telee lihasten kasvua. Sen tuotantoa 
ohjaava geeni on kaikilla naudoilla, 
mutta ko geenistä löytyy myös kah-
deksan eri muunnosta. Limousinel-
la muunnoksia on löydetty kolme 
(ja kaksi todella harvinaista), F94L, 
nt821 ja Q204X. Näistä ensimmäi-
nen F94L on lähes rotutyypillinen ja 
sen homozygootti ilmeneminen li-
sää arvo-osien määrää 19% ja koko-
naislihasmäärää 8%. Ko muunnos ei 
aiheuta poikimavaikeuksia tai alen-
na hedelmällisyyttä tai maidontuo-
tosta. Ominaisuuksiensa vuoksi ko 
muunnosta kutsutaankin ”Tuotto 
Geeniksi”.
Muunnos nt821 on limousinel-
la väistyvä ominaisuus ja siksi 

harvinainen. Sen homotsygootti 
ilmeneminen johtaa hyvin 
vahvaan lihaskasvuun ja alhaiseen 
rasvoittumiseen, mutta se saattaa 
nostaa syntymäpainoa hivenen. 
Q204X-muunnos on osin 
dominoiva, mutta limousinella 
harvinainen. Sen homotsygootti 
ilmeneminen johtaa lihasten voi-
makkaaseen kasvuun ja alhaiseen 
rasvoittumiseen sekä lihan korke-
aan mureutumisasteeseen. Q204X 
nostaa kuitenkin syntymäpainoa ja 
naarailla alentunutta maidon tuo-
tosta.
Tarkemmin tutkimuksesta voi lukea 
http://limousin.co.uk/wp-content/
uploads/2015/06/Limousin-Fact-
Sheet-3-Myostatin-FINAL.pdf

MYOSTATIINI GEENIN 
SALAISUUKSIA AVATTU

Ultraäänilaite vaatii toimiakseen oikeanlaisen ohjelmiston.
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Hinta, laatu ja ajoitus
Tuotantokarjat hakevat tänä päivänä 
nupoja ja toimivia eläimiä, joiden 
hinta-laatusuhde vastaa tarvetta. 
Yhä useampi tila haluaa ostaa uu-
distushiehonsa tiineenä ja pitää sa-
maa siitossonnia mahdollisimman 
kauan.  Sonnin jalkojen tultua tiensä 
päähän, tarvitaan uutta sonnia tilal-
le. Käytettyjä, nupoja ja hyväjalkaisia 
ja helppoja poikimisia periyttäviä 
sonneja kysytään, mutta ajallisesti 
kysyntä ja tarjonta eivät tahdo osua 
kohdalleen. Syksyllä on paras ja 
edullisin aika varata vanhempi sonni 
seuraavaksi kaudeksi.  Siitossonnien 
säilytystilat rajoittavat tiloilla vas-
taanottokykyä. Liian moni ostaa ke-
väällä sonnin laittaakseen sen suo-
raan astutusryhmään. Tällöin sonni 
ei saa minkäänlaista totutusaikaa 
ennen töihin joutumista ja sorkka-
kuumeen vaara yhdessä hoitamatto-
muuden kanssa voi katkaista sonnin 
uraputken heti alkuunsa. 

Suunnitelmallisuus ja 
sitoutuminen
Erityisesti naaraskaupan osalta 
tarvitaan parempaa suunnitelmal-
lisuutta ja erityisesti sitoutumista 
siitoseläintilauksiin. Ainakin jos on 

rakentamassa uutta emopihattoa, 
pitäisi karjaa ruveta kirjallisin sopi-
muksin varaamaan ainakin vuotta 
aiemmin kuin rakennus valmistuu. 
Tiloilla ei useinkaan ole tilaa pitää 
ylimääräisiä hiehoja odottamassa 
astumiskautta, jollei ole melko var-
maa tiineiden tai astutusikäisten 
hiehojen ostajaa tiedossa.  Toisaalta 
ei voi myöskään olettaa, että kaikille 
tiineille hiehoille on ostaja, jos ku-
kaan ei ole niitä tilannut. 

Terveystiedot 
kätevästi Nasevasta
Uudistunutta Nasevaa kehitetään 
edelleen helpottamaan siitoseläin-
kaupassa tarvittavien terveysdoku-
menttien kokoamista ja lähettämis-
tä. Terveystodistukset tulisi lähettää 
ostajalle ennen eläinten kuljetusta. 
Eri tiloilla on eri tasoisia terveysvaa-
timuksia, jotka on otettava huomi-
oon myös kuljetuksissa. Jalostuskar-
jojen olisi oltava korkeimmalla mah-
dollisella terveystasolla, jotta kaupat 
eivät tyssäisi siihen. Eläinliikenteen 
tulisi olla yksisuuntaista. Rytmitys 
on tärkeää. Kahteen kuukauteen en-
nen myyntiä ei saa ostaa uusia eläi-
miä, vaikka niillä olisi terveystodis-
tus mukana. 

Minun maatilani 
mullistaa listaukset 

Siitoseläinten myyjän maine ja kar-
jan vakuuttavuus edistävät eläinten 
kauppaa. Eläimiä voi esitellä mitä 
moninaisimmin keinoin. Myynti- ja 
esittelytaidot voivat olla puutteelli-
sia, vaikka eläimet olisivat loistavia. 
Näitä taitoja voi jokainen kehittää. 
Kannattaa miettiä, mitkä asiat ovat 
vaikuttaneet omiin eläinten hankin-
toihin. Mitä enemmän tietoja voi 
ostajalle tai välittäjälle kertoa heti 
ensimmäisen yhteydenoton aikana, 
sen sujuvampaa ja varmempaa on 
kaupan edistyminen. Odotan innol-
la vuoden 2016 alusta käyttöön otet-
tavan Minun maatilani-verkkopal-
velun tuomia mahdollisuuksia. Ke-
hotan kaikkia ottamaan verkkopal-
velun heti käyttöön, koska sen avulla 
pystyy hoitamaan omaa karjakirjan-
pitoaan monipuolisesti, mutta myös 
lähettämään myytävistä eläimistä 
kattavia ja itse räätälöityjä listauksia 
sähköpostin liitteenä. Listauksia voi 
räätälöidä kullekin ostajalle hänen 

tarpeidensa mukaisesti toisin kuin 
nykyisissä Ammu-, Elmer ja Pihvi-
ohjelmissa.  

Ajoissa asialla
Siitoseläinvälityksessä aika kuluu 
helposti ja sitä on siksi varattava riit-
tävästi. Kun ostajaehdokas on löyty-
nyt, työ on vasta puolivälissä. Ostajal-
la voi kestää kauan saada tehtyä os-
topäätöksensä, selvittää mahdollinen 
rahoitus ja raivata karsinatilat. Myy-
jällä kestää riittävien tietojen saami-
nen kokoon, esim. salmonellanäyt-
teen ja tiineystarkastuksen tulokset, 
karjan terveystodistus, eläinten sisäl-
le otto kesän jälkeen jne. Välittäjän 
tehtävänä on tarkistaa terveystiedot, 
järjestellä mahdollisimman edulli-
nen, mutta turvallinen kuljetus ja 
huolehtia, että kaikesta on riittävät 
dokumentit molemmille osapuolille 
sekä rahaliikenteen hoitavalle taholle. 

Kantakirjat 
verkosta paperille
Mahdollinen kantakirjauksen kuu-
luminen hintaan on syytä mainita 

kauppakirjassa ja huolehtia, että os-
tajalla on paperinen ja mahdollisim-
man tuore versio kantakirjasta. Ny-
kyään halvemmalla saa pelkästään 
sähköisen kantakirjan, jonka voi tu-
lostaa vaikka joka indeksilaskennan 
jälkeen, mutta kaikilla ostajilla ei ole 
siihen tarvittavia tunnuksia tai taitoa 
sen etsimiseen verkosta. 

Viimeinen silaus

Kaikki tietävät kuinka tärkeää on, 
että naudoilla on kaikki korvamer-
kit korvissa. Tämä on syytä muistaa 
myös siitoseläinkaupassa. Eläimiä, 
joilla on revennyt korva ei suositella 
myyntiin kuin erikoissopimuksella 
ostajan kanssa. Ehjissä korvissa tulee 
olla kaikki neljä merkkiä tallella. Ko-
kemuksesta korostan, että myöskään 
vanhempia siitossonneja ei pidä tar-
jota ollenkaan myyntiin, ellei pysty 
itse kiinnittämään korvausmerkkejä 
ennen eläinkuljetusta. 

Susanna Vehkaoja,
kehityspäällikkö, AtriaNauta
Kuva: Susanna Vehkaoja ■

Uusia työkaluja siitoseläinkauppaan
Liharotuisten lehmien ja hiehojen 
siitoseläinvälitys AtriaNauta-palvelussa on 
muuttunut aikaisempien vuosien rytmillisyydestä 
ympärivuotisemmaksi toiminnaksi. Silloin, 
kun lehmät poikivat ja imettävät, välitetään 
sonneja ja hiehoja.  Lähes kaikki kysyntä 
saadaan tyydytettyä. Kaikkia myyntiin tarjottuja 
eläimiä ei kuitenkaan saada välitettyä, koska 
kysyntä jakautuu niin moniin rotuihin ja muihin 
vaatimuksiin. Myös pitkät välimatkat eli rahdin 
suuri osuus hyydyttää osan kaupoista. 10 vuoden 
ikään päässyt siitoseläinkasvattamomme sen 
sijaan perustuu rytmitykseen ja sonnien edullisiin 
yhteiskuljetuksiin. 

Kolmannen kerran järjestetty li-
mousin-rotuisten siitossonnien 
huutokauppa veti mukavasti väkeä 
Alavieskaan Jarkko Kääriälän tilalle. 
Tarjolla olleista 26stä sonnista myy-
tiin 12 (46%), jota vallitsevassa ta-
loustilanteessa on pidettävä hyvänä 
saavutuksena. 

Jalkavika, hidas kasvu, ei rotu-
tyypillinen lihaksikkuus, jne ovat 
osa syitä jonka pohjalta yli 80 son-
nia muuttuu välitarkastuksessa 64:n 
sonnin joukoksi ja siitä lopulta 26 
myytävän sonnin ryhmäksi. Karsinta 
oli siis varsin tiukkaa. Keskihinnaksi 
muodostui 3.400 euroa (alv 0%) ja 
korkein hinta maksettiin Hamppu-
lan Jalavasta (isä Suc au May) 4.400 
euroa (alv 0%). 

Vuonna 2015 ostajat hakivat mal-
tillisia syntymäpainoja, hyvää jalka-
rakennetta ja lihantuotantokykyä. 

Huutokaupasta ostettu sonni on 
etuoikeutettu edullisiin yhteiskul-
jetuksiin ja huutokaupan jälkeen 
myydyt sonnit jäivätkin tästä edusta 
paitsi. Huutokaupan jälkeen myyty-

jen sonnien lähtöhinta on ollut vä-
hintään huutokaupan keskihinta, eli 
ostamalla huutokaupasta oli mah-
dollista saada edullisempi hinta ja 
kuljetus.

Toimintaa on nyt ollut neljät-
tä vuotta ja toimintaa on pyritty 
kehittämään saadun palautteen 
pohjalta. Yksi keskeinen huomion 
kohde koko ajan on ollut tarttuvien 
tautien torjunta. Tarttuvien tautien 
leviäminen Suomessa on mones-
ti kytkeytynyt eläinkuljetuksiin ja 
siksi valvottu sonnikasvattamo on 
luotettava ostopaikka. Kun iso mää-
rä eläimiä kerätään eri kasvattajilta 
yhteen paikkaan ja yhdestä paikasta 
myydyt sonnit uusille omistajilleen, 
tautitorjunnan merkitys on keskei-
nen tulevaisuuden turvaaja. Olem-
me lähteneet siitä, että esim Mycop-
lasma Bovis ohjelmaan eivät kuulu 
vain lähtötilat, vaan myös poikako-
tia ylläpitävä tila kokonaisuudessaan 
kuuluu vastustusohjelman A-tasolle. 

Myyntiin tulevan sonnin valin-
taan liittyy useita tarkasteluajankoh-

tia ja Limousin poikakodin valinta-
perusteet on määritetty etukäteen, 
eikä vasta arvostelutulosten tultua. 
Luonteessa kasvatusaikana havaittu 
negatiivinen poikkeama johtaa vää-
jäämättä kandidaattistatuksen me-
nettämiseen. Rakennearvostelun ja 
viimeisimmän indeksiajon jälkeen 
tehdään perusteellinen tilannearvio 
jokaisesta sonnista. Mikäli vuoden 
paino on alle 500 kiloa, sonnilla piti 
olla jokin erityinen syy, päästäkseen 
jatkoon. Rakennearvostelun koh-
dalla kriteerinä on osapisteraja 75. 
Mikäli pisteet ovat alle 75, eläimen 
rakennearvostelu käydään läpi uu-
delleen eri osa-alueita tarkastellen. 
Rakennearvostelussa eläin jonka 
kaikki osatekijät poikkeavat yhden 
pisteen optimista voi saada alhaiset 
rakennepisteet, vaikka eläin onkin 
tasapainoinen ilman merkittävää vi-
kaa. 

Vuoden 2016 huutokauppapäi-
vää ei tätä kirjoitettaessa vielä ole 
päätetty, mutta villi arvaus on huh-
tikuun loppupuolella oleva lauantai. 

Poikakodin kaikki kasvatuspaikat 
ovat täynnä, joten valinnanvara 
mahdollistaa taas tiukan karsinnan 
kandisonnien huutokauppaan pää-
systä. Yhtäläiset olosuhteet tekevät 
sonnien vertailtavuuden parem-
maksi ja huutokauppaan saapumal-
la näkee samalla kertaa isomman 
joukon ehdokkaita. Siinä voi sitten 
siirtyä eläinten välillä edestakaisin 
vertailua tehden. Lopuksi kun ostaa 

sonnin huutokaupasta, sonni saa 
etusijan edullisissa ryhmäkuljetuk-
sissa. Tarkempia tietoja eläimistä ja 
huutokauppatilaisuudesta julkais-
taan Kasvattajaosuuskunta Limou-
sin nettisivuilla nostettanaaraista.fi 
huutokaupan lähestyessä. Tervetu-
loa! 

Saara Rantanen,
Limousin- tuotannonohjaaja, 

Snellmanin  Lihanjalostus Oy ■

Limousin sonnihuutokauppa vakiinnuttanut paikkansa

LIMOUSIN MAAILMANKONGRESSI 2016 IRLANNISSA

LIMOUSIN-TAPAHTUMIA RANSKASSA 2016
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Metsä-Paavola Limousin.
Första gårdsbesöket efter ca 2 tim-
mars bussresa från Helsingfors var 
på Metsä-Paavola Limousin hos 
Johanna Jantunen. Gården köptes 
av hennes morfar 1945 på en kon-
kursauktion och hade då 75 ha åker. 
1973 tog Johannas mor över driften 
och hade då en mjölkavelsbesättning 
och 95 ha åker. 

De har idag två avelstjurar, Kares-
minde Ingemans från Danmark som 
har bra tillväxt på sina avkommer 
men har ganska stor spridning i fö-
delsevikter vilket de inte var så nöjda 
med. Samt den egenuppfödde Felix 
med en födelsevikt på 34 kg samt en 
årsvikt på 510 kg. På gården finns 35 
-40 kor och alla är Full Franska. De 
har testat polled semin men kalvarna 
efter dem var de inte nöjda med. De 
tyckte att avhorningen på så få kal-
var var inget stort arbete. Joanna har 
sålt djur 5 gånger till Estland och en-
gång 10 dräktiga hondjur till Norge. 

Kauniais Charolais
Efter en kort busstur, ca 3 mil, kom 
vi till Kauniais Charolais och Anne-
Marie Rosenlew. Vi vill också tacka 
henne för hennes hjälp som tolk när 
vi var hos Johanna Jantunen!  

De första Charolais djuren köp-

tes in 1982. Det finns nu 80 kor på 
gården som kalvar under två perio-
der. En vårkalvargrupp, mars – ap-
ril och en höstkalvargrupp, oktober 
–december. Anne-Marie har köpt 
mycket embryo från Canada genom 
åren. Av de fyra avelstjurarna som 
används nu är tre ET-tjurar. Den fjär-
de köpte hon från Sverige förra året, 
den har polled stam men är hornad. 
Hon tyckte att den var så bra och int-
ressant stam att hon bestämde sig för 
den ändå. De tjurkalvar som hon be-
dömde inte var presumtiva avelstju-
rar sålde Anne-Marie vid avvänjning 

för ca 1000 euro styck. 
Övernattning på Scandic Tampe-

re Station Hotell i Tammerfors.

Tenhon tila Limousin
Från hotellet i Tammerfors åkte vi 
så ca 1,5 timme på lördagsmogonen 
till Tenhon tila limousin och Juha 
och Laura Tenho. Gården brukar nu 
650 ha ekologisk åkermark och 300 
ha skog. Gården har varit Ekologisk 
sen 1996. Man odlar vall, vete och 
korn. På gården finns nu ca 500 nöt-
kreatur varav 160 är Limousinkor. 
Alla kor är polled. På 120 kalvningar 

som skett nu under säsongen har en 
fötts med horn. 2005 köptes de första 
djuren i Sverige från Margreteholms 
Limousin, 2 tjurar och 2 kvigor. Dä-
refter har det köpts avelstjurar från 
Onslunda och Nedanbäck Limousin. 
Nu i våras kom det tre tjurar från 
Hjälshammar Limousin, en tvååring 
och två ettåringar. De såg fina ut! 
Sen 2006 har man bara rekryterat 
på polled hondjur. Juha säljer vida-
re de avelstjurar han köper i Sverige 
till andra uppfödare i Finland när de 
gjort sitt i besättningen. I början var 
köparna tveksamma till de polled 

djuren men nu går det bara att sälja 
de polled. I början tappade de köt-
tighet på djuren jämfört de hornade 
Limousinerna. De börjar plocka igen 
köttigheten igen nu. Juha tycker att 
det var värt det med mindre arbete 
och säkerheten med polled djur.

Jyri Matintalo

Fjärde och sista gårdsbesöket gjorde 
vi hos Jyri Matintalo. Gården köptes 
1988 och hade då 19 ha. Den ligger 
på vägen ner mot Åbo och mer ut på 
slätten. Jyri och hans familj, fru och 
två söner som arbetar i företaget, dri-
ver nu 100 ha ägd åker samt 250 ha 
arrederat. Djurbesättningen består av 
1200 slaktgrisplatser, 70 st. Limousin-
kor, 70 st. Charolaiskor och 400 djur 
totalt. Alla djur är polled nu. Skäl för 
det är säkerheten. Alla djur har varit 
inne på stall hela året nu i 4 år. Det 
på grund av att de inte har bra be-
tesmarker utan bara åkermark som 
producerar bra. Då ansåg de att det 
var mer rationellt och ekonomiskt att 
skörda och fodra djuren inne.

Tack alla trevliga Limousinmed-
lemmar och övriga medresenärer 
samt en mycket bra busschaufför Per 
Olsson!!!

Håkan Bengtsson
Kuva Johanna Jantunen ■

Jarkko Kääriälän olkipaalien päällä maistui myös paikalliset perinneruokaerikoisuudet:  Pepu ja pu-
nainen hera.

Jo alkutalvesta 2015 Suomen Limou-
sinkasvattajat sai kyselyn pystyisikö 
se auttamaan tanskalaisia opinto-
matkan järjestelyissä. Tanskan yh-
distys järjestää aktiivisesti ulkomaan 
opintomatkoja ja vuoden 2015 mat-
ka oli päätetty suunnata Ruotsiin ja 
Suomeen. 50 innokasta Limousin-
kasvattajaa oli mukana ja vierailun 
täytti mukava puheensorina sekä 
monet kysymykset.

Viikon aikana Suomen Limousin-
tuotantoa pystyttiin esittelemään 
mittavasti ja tanskalaisten bussin 
matkamittariin kertyikin runsaasti 
kilometrejä.  Heitä kiinnostivat niin 
tuotanto- kuin jalostuskarjat sekä 
Limousin à la carte ®,  poikakoti, teu-
rastamot, tutkimus jne jne.

Matka kulki läpi Ruotsin ja Suo-
meen saavuttiin lautalla Turkuun, 
josta matka jatkui suoraan tila-
käynnille Närpiöön Jenny ja Anders 
Krookin tilalle. Vierailun kieleksi 
valittiin tällä tilalla ruotsi, jota he 
ymmärsivät, mutta kysymyksiä me 
emme niinkään, joten koko viikon 
ajan vaihtelivat kielet ruotsin ja eng-
lannin välimaastossa. Jo ensimmäi-
sen tilakäynnin perusteella he olivat 
positiivisen yllättyneitä eläinainek-
sesta, suomalaisesta vieraanvarai-
suudesta ja yrittelijäisyydestä. 

Sitten kohti Kalajokea, mistä vii-
kon vierailut suuntautuivat Ruukin 
tutkimusasemalle, Alavieskaan Li-
mousin poikakotiin, Tuuran maata-
lousyhtymään ja Snellmanin teuras-

tamolle.  Limousin Unik on toiminut 
tanskassa jo pitkään ja mm. heiltä 
saatujen tietojen pohjalta Suomessa 
aloitettiin Limousin à la carte tuo-
tanto. Tätä ja naudanlihan tuotantoa 
yleisesti esiteltiin teurastamovierai-
lun yhteydessä, kuten he olivat eri-
tyisesti toivoneet.

Mukavaa yhdessä oloa

Yhdistyksen tuottajia osallistui yh-
teiseen illanviettoon Kalajoella ja 
monet kuvat eläimistä kaivettiin esil-
le kännyköiden kätköistä. Ajatusten 
vaihtoa ja yhteistä huolta tilojen tu-
levaisuudesta jaettiin pöydissä vilk-
kaana käydyissä keskusteluissa.

Takaisin kohti Turkua lähdettiin 

keskiviikkona,  Parkanossa sijaitse-
van Runsaan tilan kautta. Vuorossa 
luomutuotantoa ja lämmitystekniik-
kaa. Torstai aamulla vierailu jatkui 
Paddaisten kartanolla Sauvossa ja 
loppupäivän vieraamme viettivät va-
paa-aikaa Turussa ennen iltalaivan 
lähtöä kohti Tukholmaa.

Opintomatkoille voivat osallis-
tua yhdistyksen aktiiviset jäsenet. 
Tanskassa monet tilat keskittyvät 
jalostuseläinten myyntiin sekä näyt-
telytoimintaan ja karjojen koot ovat 
pieniä (10-20 emoa).  Tyypillistä on 
myös se että tilalla ainakin toinen 
työskentelee tilan ulkopuolella, joten 
Suomen tuotantotapa ja eläinmäärät 
yllättivät monet.

Sää suosi ja tilavierailut saivat 

monet heistä käyttämään sanaa ”im-
ponerat” = vaikuttunut.  Samoin se 
miten täällä suhtaudutaan tekemi-
seen ja ollaan kiinnostuneita tilojen 
kehittämisestä. Monien kiitosten 
saattelemana he toivottivat yhdistyk-
semme jäseniä tulemaan käymään 
tiloillaan ja toivoivat lämpimästi että 
tapaisimme vielä.

Yhdistyksen sihteerin puolesta 
kiitos kaikille tiloille, jotka ottivat 
vieraat vastaan ja esittelivät tuotan-
toaan sekä yhteistyökumppaneille 
muista järjestelyistä. Kansainväliset 
suhteet ovat tärkeä osa myös Suo-
men Limousinkasvattajien toimin-
taa.

Teksti ja kuvat
Saara Rantanen ■

POHJOISMAISIA VIERAITA

Tanskan Limousin-yhdistyksen opintomatka
Suomeen 14.–17.9.2015

Hienon päivän kruunasi lounas Linds Kök-ravintolassa, missä kasvihuonemiljöö on muutettu upe-
aksi ruokailutilaksi. Ravintola käyttää kasvihuoneiden antimia kokeilunhaluisesti myös ruuissaan.

Svenska Limousinföreningen i Finland 25.–28.6.2015
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NESTORISONNI 2015

Tommi Matomäki

Olen koulutukseltani Agrologi ja 
valmistunut Saarijärven Tarvaalan 
maatalousoppilaitoksen ensimmäi-
seltä Agrologikurssilta vuonna 1991 
.  Perheeseeni kuuluu vaimoni Sinik-
ka ja kolme juuri aikuistunutta lasta. 
Matomäen tila on Keski-Suomessa 
Keuruun Pihlajavedellä.  Hoidamme 
yhdessä monipuolista tilaamme, jos-
sa kasvatamme Limousin jalostus-
eläinten lisäksi herukkaa, keräkaalia 
ja metsää.  

 Jo opiskeluaikana kotitilalla teh-
tiin sukupolvenvaihdos ja päätös 
lypsylehmistä luopumisesta oli jo 
tehty aiemmin. Lehmät siemennet-
tiin liharoduilla Limousin ja Here-
ford.  Tarkoituksena oli käyttää van-
hat rakennukset loppuun ja siirtyä 
erikoiskasvien - ja metsän viljelyyn. 
Erikoiskasvit herukka ja keräkaali 
tulivat ja jäivät. Sitten tuli vuosi 1994 
onneksi Eu. Kylän pellot vapautui-
vat viljelyyn ja tilan pelto pinta-ala 

kasvoi pikkuhiljaa nykyiseen 65ha, 
jolloin kotieläinten kasvatus riittä-
vässä kokoluokassa tuli mahdolli-
seksi.  Aluksi ostimme sekaisin eri 
liharotuja Hf, Ab,Ch ja Limousin . 
Tuloksena oli karmea sekamelska 
erikokoisia ja erilaista ruokaa tar-
vitsevia eläimiä.  Poikimavaikeudet 
risteytyksillä olivat merkittävä on-
gelma. Tällä seudulla viljanviljely on 
vähäistä, joten ruokinnan keventä-
minen oljella oli kallista. Roduista 
Limousin nousi edukseen mahtavi-
en luokitusten ja lihakkuuden ansi-
osta.   Tilalla on laidunpinta-alaan 
kohtuullisen vähän joten laitumella 
oleilu ei ollut rodun valintaperuste.

Lehmien siemennys on tilalla 
ollut koko ajan ohjelmassa ja kun 
2000 luvun alussa aloitimme kar-
jantarkkailun, oli meillä valmiina 
kolmannen ja neljännen polven Li-
mousin karja. Jalostusta oli helppo 
jatkaa keinosiementä hyväksikäyt-
täen. Emme ole ostosonneja käyt-
täneet vaan emot on valittu pitkälti 

keinosiemennyssonnien jälkeläisiä. 
Jalostuksen painopisteissä on ollut 
välillä mutkaisia polkuja ja tavoit-
teena on ollut monipuolinen eläi-
naines, josta on voitu myydä eläimiä 
hiehokarjoihin sekä tehokkaaseen 
lihantuotantoon. Nupoja eläimiä on 
myös valittu tarkasti, jotteivät muut 
ominaisuudet heikkenisi. Jalostuk-
sen tuloksien seuranta ja analysointi 
on kiinnostava lisä arkiseen työhön.

  Punnitseminen ja eläinten käsit-
tely vanhoissa ja epäkäytännöllisissä 
tiloissa oli raskasta. Tapaturmilta 
vältyttiin, mutta muutamat sonnin 
alle jäämiset ja eläinten karkaami-
set aiheuttivat huolta. Näköpiirissä 
oli että näin ei toiminta voi jatkua.  
Vuonna 2002 olimme tilanteessa 
jossa puntaroimme eläimistä luopu-
mista tai uuden navetan rakentamis-
ta.    Päätöksen tuloksena alkoi uu-
den navetan rakentaminen ja saim-
me 2004 syksyllä punnita eläimiä 
kiinteällä punnituskäytävällä valoi-
sassa uudessa pihatossa.  Tilat ovat 
suunniteltu 35-40 emolle ja sekä 
sonnit että hiehot kasvatetaan lop-
puun asti tilalla.   Lihantuotannon 
lisäksi olemme päässeet myymään 
vuosittain joitakin sonneja .

 Toiminta monipuolisella tilalla 
vaati paljon yhteistyötä, niinpä tilal-
la ei ole lainkaan pelkästään omaan 
käyttöön peltoviljelykoneita. Koneil-
la tehdään urakointia, lainataan ja 
vuokrataan tarpeen mukaan.   Tilan 
monipuolisen tuotannon takia ”kar-
tamme” asiakaskontakteja. Marjojen, 
vihannesten tai lihan suoramyyn-
nissä tuotteista saatava lisähintaa 
on vaikea saada korvaamaan ajan 
menetystä. Liityimme Limousin a´la 
carte  ketjuun joka sopi tavoittei-
siimme hyvin. Meille tuottajille on 
olennaista jokainen euro joka kulut-

tajilta saadaan.  Kaikki  tuotanto- ja 
toimintatavat joilla voidaan saada 
hyvälle Limousin lihalle lisähintaa 
ovat tarpeellisia.  Muutoksiin pitää 
olla valmis.  Suomen Limousinkas-

vattajat ry johtokuntaan minut valit-
tiin nyt ensimmäistä kertaa. 

Toivon että voin vaikuttaa  yhdis-
tyksen  kautta positiiviseen toimin-
taan.                 Tommi Matomäki ■

E+ saavutukset 2015

Juhani Törmälehto
Tommi ja Sinikka Matomäki
Jarkko Kääriälä,
(Jarkon toiveesta: kunnia kuuluu myös vasikan 
lähtötilalle: Juha ja Marika Hamppulalle.)

Tervehdys Lapista
joko omat sonni- tai lehmävasikat. 
Toiset lähtevät aina maailmalle. Huo-
non rehuvuoden vuoksi, tänä vuonna 
vuorossa jääviksi oli lehmävasikat.

Peltoa tilalla on vuokramaineen 
150 ha ja metsää n. 300 ha. Tilamme 
sijaitsee Ranua-Rovaniemi tien var-
rella 28 km Ranualta pohjoiseen ja 55 
km Rovaniemeltä etelään. 

Perheeseeni kuuluu vaimoni Jaana, 
pojat: Eemeli 9 ja Oskari 6 vuotta, li-
säksi kaksi koiraa: pointterit Mila 11 
ja Orion 1,5 vuotta. Kaikki perheen-
jäsenet osallistuvat tilan töihin ja ura-
kointia tilan ulkopuolella suoritetaan 
pienimuotoisesti, lähinnä niittoa ja 
paalausta sekä kaivinkonetöitä.

Harrastuksiini kuuluu metsästys 
ja kalastus. Yhdessä perhe harrastaa 
koti- ja ulkomaan matkailua.

Ensi talven ”uusi” yhteinen harras-
tus on laskettelu ja välineet on kai-
kille hankittu. Toivotaan vaan hyvää 
talvea, tännekin.

Jukka Ruonakoski ■

Marika Hamppula
Terveisiä kaikille lukijoille täältä 
Pohjois-Satakunnasta, Merikarvian 
Lauttijärven kylästä. Merelle meil-
tä on kyllä matkaa, linnuntietäkin 
parikymmentä kilometriä… mutta 
pikkuinen Lauttijärvi jokineen ovat 
tuossa lähellä. Täällä kasvatamme 
mieheni Juhan kotitilalla pientä Li-
mousin emolehmäkarjaa. 

 Karjaa tilalla on ollut monen su-
kupolven ajan. Edellinen sukupolvi 
piti lypsykarjaa, mutta sukupolven-
vaihdoksen aikaan v. 2002 siirryim-
me Limousin emokarjaan. Aluksi 
kasvatimme myös sonnit teuraiksi, 
mutta nykyään ne myydään vieroi-
tettuna kasvattamoon.

Kesäisin kevätpoikiva karja hoi-
taa perinnebiotooppeja ja luonnon-
laitumia, jotka ovat osa tilan laidun-
kiertoa.

Kaupungissa kasvaneena lähdin 
maatalouskouluun ja valmistuin 
aikanani maatalouslomittaja-kar-
janhoitajaksi. Ja siitä sitten suoraan 
työelämään maatalouslomittajaksi. 
Se karjanhoitajan työ järjestyi sit-
ten myöhemmin, oman maajussini 
myötä. Meillä nämä emot ovat isän-
nän työ, minun harrastukseni - ja 
rakas sellainen.  Sillä edelleen olen 
töissä lomittajana.  Perheeseen kuu-
luvat myös kolme kouluikäistä lasta 
sekä pakolliset koira ja pari kissaa. 

Marika Hamppula ■

Uutena johtokunnan jäsenenä mi-
nut velvoitettiin kirjoittamaan jotain 
itsestäni. Joten suomalaiseen vaati-
mattomaan tapaan, ”tupisen” jotain 
pientä.

Olen Jukka Ruonakoski, 39 vuo-
tias lihantuottaja Ranualta. Edellises-
sä elämässä olen ollut LVI- asentaja, 
CNC- sorvari ja Ilmavoimien ”Kapi-
ainen”

Tilan historiasta sen verran että, 
Isoisä Eemeli aloittanut tilanpi-
don  joskus 1930 luvulla muutamal-
la lehmällä ja Isäni Mauno jatkanut 
vuonna 1985 lypsyrotuisten sonnien 
kasvatusta. Me tulimme sitten su-
kupolvenvaihdoksen kautta vuonna 
2006 ja aloimme kasvattamaan pihvi-
sonneja ja -hiehoja.

2007 joulukuussa tuli 50 tiinettä 
”limppari” hiehoa Kalajoelta ja uuteen 
pihattoon ne muuttivat joulukuussa 
2008. Täällä Lapissa ”yritämme” pyö-
rittää tällaista pienehköä tilaa, emoja 
noin 70 päätä ja loppukasvatuksessa, 

Johtokunnan uudet jäsenet

Paddais Uriasz, 
4.11.2003 Li 978
Jenny ja Anders Krook
Jälkeläisiä vuonna 2015: 22 kpl
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Kja, kja, kja, kjak, kjaar!!!
Ääni, joka ennen yhdistettiin 

kirkkoihin, niiden torneihin ja puis-
toihin. Nykyään tuo ääni on valitet-
tavan yleinen myös maaseudulla, 
karja- sekä vihannestiloilla. Kyllä 
maailmaan ääntä mahtuu, mutta 
entäpä tuhot ja tautiriskit. Suurina 
parvina liikkuvat naakat aiheuttavat 
päivä päivältä enemmän tuhoa ja 
lisääntyvät tehokkaasti. Naakka on 
sosiaalinen ja viisas lintu, joten se 
ei pelkää ihmistä, siispä se rauhassa 
nokkii rehupaaleja, murskeviljatuu-
beja, sotkee laitumella juoma-astioi-
ta ja ruokinta-automaatteja. On mo-
nia keinoja, joilla voi yrittää torjua 

naakkojen tuhoja. 
Verkot, siimat, ve-
neterva, leijat, nau-
hat, cd-levyt, nes-
tekaasutykki, ym. 
Osaa edellä maini-
tuista on mahdo-
ton  käyttää juoma 
ja ruokintapaikoil-

la. Kun kaikki keinot on kokeiltu ja 
yleensä turhaan, kannattaa harkita 
lupaa ampumiselle.

Naakkojen ampumislupaan 
liittyen soitin Varsinais-Suomen 
ELY-Keskukseen. Vastauksia antoi 
Luonnonsuojeluyksikön suunnit-
telija Ville Vasko: 

V. 2015 marraskuuhun mennessä 
oli myönnetty 80 ampumislupaa eri 
puolille Suomea. Suuri osa luvista 
liittyi karjankasvatukseen, mutta 
joukossa on myös herne-, mansikka- 
ja muita viljelmiä, sekä elintarvike-
tuotantolaitoksia.

Tyypillinen sallittu määrä luvassa 
on 10 – 20 yksilöä/tila/vuosi. Varo-

vainen määrä perustuu lakiin, koska 
yleisiä ”kannanharvennuslupia” ei 
voida myöntää. Naakka ei ole riis-
talaji, niinpä lupa voidaan myöntää 
vain tietyn vahingon ehkäisemiseen 
tietyllä paikalla ja vain niin suurel-
le määrälle, kuin on välttämätöntä. 
Koska muutamankin linnun ampu-
minen saa aikaan riittävän pelote-
vaikutuksen- näin ovat myös lupia 
käyttäneet henkilöt kertoneet – niin 
sen on katsottu riittävän.

Luvan myöntämisen edellytyk-
senä on se, että mikään muu keino 
ei toimi. Ampumiseen voidaan lain 
mukaan turvautua vasta viimeisenä 
keinona. Siispä hyvä hakemus on 
sellainen, jossa on kerrottu kaikki 
mitä on kokeiltu ja vahingot kuvail-
tu tarkasti. Pelkkä: ”haluan ampua 
naakkoja, kun ne sotkee paikat” Ei 
riitä.

Lupa saa lainvoiman vasta 30 
vuorokauden valitusajan jälkeen. 
Valitukset ovat harvinaisia, mutta 
mahdollisia: v.2015 tehtiin yksi kpl, 

jossa lintuyhdistys valitti liian kevyin 
perustein myönnetystä luvasta. On 
siis luvanhakijan etu, että hakemus 
on tehty oikein ja perusteltu huolella 
mahdollisen valitustilanteen varalta. 
Luvan käsittely voi ruuhka-aikana, 
keväällä ja loppukesällä, kestää jopa 
kuukauden. On myös huomioitava 

mahdollinen kahden kuukauden 
valitusaika. Hakemus on siis syytä 
lähettää ajoissa, viimeistään 2 kk en-
nen kuin haluaa sen voimaan.

Mahdollisesti v.2016 tulee viral-
linen hakemuslomake, mutta siihen 
asti hakemus on vapaamuotoinen. 

Johanna Jantunen ■

Etälaidunnus
Tila- ja karjakoon kasvaessa saattaa 
tulla eteen tilanne, että koko karjalle 
ei riitä laidunta aivan tilakeskuksen 
lähettyviltä. Silloin kannattaa ottaa 
harkintaan etälaidunnus, mikäli tie-
tyt edellytykset täyttyvät. Tässä jutus-
sa käsittelen aihetta meidän tilamme 
näkökulmasta, koska etälaidunnusta 
on monenlaista, ja siihen liittyvät 
ratkaisut ovat tilakohtaisia.

Meillä etälaidunnusta oli oikeas-
taan jo ennen kuin sitä varsinaises-
ti aloitettiinkaan. Tosin rajanveto, 
mikä on etälaidunnusta, on vaikeaa. 
Muutamat laidunlohkot ovat parin 
kilometrin päässä, mutta lehmät sai 
vietyä niihin paikkoihin hiekkatietä, 
tai peltoja pitkin sitä mukaa kun leh-
mät niillä laidunsivat. Lohkoja pitkin 
kuljettaessa kauimmaisten lohkojen 
heinä oli autuaasti vanhentunut sii-
nä vaiheessa kun lehmät sinne pää-
sivät. Ei kovin tehokasta laitumen 
käyttöä siis.  Kun sitten emolehmien 
pääluku lisääntyi, alkoi lisälaitumen 
tarve olla ajankohtaista. 

Etälaitumeksi kelpaavalle pellol-
le on kolme ehdotonta vaatimusta. 
Ensinnäkin pinta-alan ja kasvuston 
tulee olla riittävä, jotta laidun riit-
tää koko kesäksi, jotta ylimääräiset 
edestakaisin kuljetukset jäävät pois. 
Toki laidunryhmän koko vaikuttaa 
laitumen riittävyyteen, mutta käy-
tännössä laidunryhmä on kuitenkin 
vähintään 10–15 eläintä. Toiseksi 
laitumelle on saatava juomavettä, 
koska veden kuljetus kovin kauaksi 
(tai ylipäätään kuljetus) ei ole järke-
vää. Kolmanneksi laidunaitaukseen 
on saatava jollain konstilla sähköä, 
joskin vaatimus sähköstä voidaan 
ohittaa käyttämällä akkupaimenia.  
Myös suurpetotilanne voi vaikuttaa 
siihen, voidaanko etälaidunnusta 

harkita. Meilläpäin ei onneksi aina-
kaan vielä ole esiintynyt petovahin-
koja, vaikka eräänä syksynä mehiläi-
spesiin erikoistunut karhu oleskeli 
melko lähellä muutamia laitumia. 

Auto- tai kärrykuljetus etälaitu-
melle tulee välttämättömäksi siinä 
vaiheessa, kun matkaa on useampi 
kilometri. Meillä harrastettiin al-
kuaikoina tietä pitkin kuljetusta, 
johon sisältyi myös vilkasliikentei-
sen kantatien ylitys. Operaatio vaati 
liikenteen pysäyttämisen, vaikkakin 
veimme lehmät tien yli varhain sun-
nuntaiaamuna. Lisäksi kuljetus met-
säautotietä pitkin poiki useita jänni-
tysnäytelmiä, kun lehmät päättivät 
kurvata jostakin risteyksestä väärään 
suuntaan tai kun lauman viimeiseksi 
jäänyt sonni päätti oikaista lehmien 
perään metsän läpi. Lehmien juok-
suttaminen soratiellä ei myöskään 
ollut hyväksi niiden sorkille. 

Omaa eläintenkuljetuskärryä har-
kittiin, mutta päädyttiin kuitenkin 
käyttämään lähiseudulla asuvan teu-
raseläinkuljetuksia tekevän kuljetus-
yrittäjän palvelua. Puolensa varmasti 
kummassakin vaihtoehdossa. Olem-
me olleet tyytyväisiä ulkoistettuun 
kuljetukseen. Saamme samaan hin-
taan puhtaan kuljetusauton, johon 
mahtuu kerralla 8 emoa vasikoineen, 
ja ammattitaitoisen kuskin, joka on 
myös pätevä eläinten lastaaja. On-
neksemme kaikille etälaitumille pää-
see kuorma-autolla. 

Lastausta helpottaaksemme ryh-
mittelemme lehmät pihaton taka-
käytävälle lastausjärjestykseen, yksi 
tai kaksi lehmää vasikoineen/odo-
tuskarsina. Takakäytävälle mahtuu 
yksi kuormallinen lehmiä. Sillä aikaa 
kun auto lähtee viemään ensimmäis-
tä kuormaa (ja toinen isäntäväestä 

lähtee vahtimaan laitumelle laskua), 
jää toinen tekemään takakäytävälle 
seuraavaa kuormaa.

Emolehmät lastataan autoon aina 
oman vasikkansa kanssa. Tällöin 
automatka sujuu rauhallisemmin. 
Lehmien lasku laitumelle on myös 
turvallisempaa, kun vasikka seu-
raa emoaan autosta ulos. Yksin jää-
dessään vasikka voi singota mihin 
ilmansuuntaan tahansa ja hyvällä 
todennäköisyydellä myös aidan vää-
rälle puolelle. Toinen vaihtoehto, 
josta kuulin eräältä tilalta, on se että 
vasikat lastataan erikseen ja laske-
taan laitumelle irtoaidoista tehtyyn 
karsinaan. Siitä vasikat sitten vapau-
tetaan laitumelle laskettujen lehmien 
mukaan. Yleensäkin laitumelle olisi 
aluksi hyvä aidata hieman pienempi 
alue, jossa eläimet saisivat rauhoittua 
ja totutella ennen kuin ne lasketaan 
isommalle alueelle. 

Kaikki aitauksemme ovat tavan-
omaisia sähköaitauksia. Sähköä saa-
daan vuokrapeltojen omistajilta ja 
oman pellon naapureilta. Vain yh-
dellä laitumellamme ei ole sähköä 
saatavilla, joten siellä on aurinko-
kenno ja akkupaimen. Aurinkoken-
no toimii loppukesään asti todella 
hyvin, sitten täytyy alkaa vaihdella 
akkua aika-ajoin, kun auringonvalo 
ei riitä lataamaan akkua tarpeeksi. 
Juomavettä saadaan myös lähitalois-
ta, ja osalla lohkoista on puhdasveti-
siä lähteitä. 

Eläinten tarkistukset tehdään lai-
dunkaudella kerran päivässä. Ajoki-
lometrejä kertyy melkoisesti kesän 
mittaan, kun laidunkausi kestää ke-
säkuun alusta syys-lokakuulle. Au-
tossa kulkevat mukana kaikki mah-
dollisesti laitumella tarvittavat tava-
rat: sähköaidan testeri, aidan kor-
jausvälineet, siimaleikkuri ja moot-

torisaha, suolakiviä ja kivennäistä, 
sekä juoma-altaiden ja vesijohtojen 
huoltotarvikkeet ja varaosat. 

Kun laidunkausi päättyy, lehmät 
kootaan pellolle irtoaidoista tehtyyn 
karsinaan ja lastataan siitä kuorma-
autoon. Emot ”tottelevat” kutsuhuu-
toa hyvin ja käyttämällä erilaisia joh-
dinaitoja lauma saadaan menemään 
kokooma-aitaukseen.  Pieni nälkä 
motivoi siirtymään, ja kun kokoo-
ma-aitaus rakennetaan esim. jon-
kin veräjän luokse, lehmät luulevat 
pääsevänsä uudelle laidunlohkolle. 
Aitaus on tietysti rakennettava sel-
laiseen paikkaan, että viereen pääsee 
kuorma-autolla. Sitten poimitaan 
laumasta emo-vasikkaparit ja saatel-
laan autoon.  

Teksti ja kuvat 
Riikka Parviainen ■

Lastauksen helpottamiseksi aitaukseen 
tehdään kapea ajokuja, joka johtaa autoon

Naakkaongelmia?

MUISTILISTA LUVAN HAKIJALLE

– Hakijan/hakijoiden nimet ja yhteystiedot (jos useampi hakija, mai-
nitse yhteyshenkilö)

– Maksajan y-tunnus laskutusta varten (käsittelymaksu 120e/päätös)
– Vahinkokiinteistön sijainti
– Milloin ongelma on alkanut?
– Millaista vahinkoa on aiheutunut?
– Aiheuttaako naakkojen ulosteet tautiriskin eläimille tai ihmisille?
– Mahdollinen eläinlääkärin lausunto
– Arvio vahinkojen määrästä euroina
– Mitä keinoja on kokeiltu ongelman ehkäisemiseksi ja niiden teho?
– Kuinka monelle linnulle lupaa haetaan, mille kuukausille ja kuinka 

pitkäksi ajaksi?
– Kuka ja miten tulee suorittamaan ampumisen?
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LASTEN SUUSTA

Ensimmäiset ulkomaankauppaan 
liittyvät muistikuvani ovat lypsykar-
ja-ajalta, siis ennen kuin limousinit 
tulvat taloon. Venäläiset hiehojen 
ostajat hipelöivät eläinten kauloja 
tarkistaen, ettei nahasta löydy pau-
kamia. Pienikin lisävetimen nyppy 
aiheutti hylkäyksen samoin liian ly-
hyt häntä. Paarmojen huiskimiseen 
aroilla piti olla hännässä pituutta. 
Jalostusyhdistys hoiti sen aikaisen 
huolinnan ja peri myyntihinnasta 12 
%. Myyjän osuus oli karjan tervey-
dentilan tutkituttaminen. Eläinten 
piti varmasti olla vapaita kaikista 
mahdollisista ja mahdottomista tau-
deista.

Lukematon määrä on vuosikym-
menien aikana navetastamme lä-

hetetty näytteitä laboratorioihin ja 
mappitolkulla saatu negatiivisia (on-
neksi) tuloksia ja aiheeseen liittyviä 
laskuja. Karjojen terveydentilan seu-
rantaan on kehitetty Eläinten terve-
ys ETT ja Naseva. Siihen kuuluvien 
tilojen pitäisi voida hyötyä mukana 
olemisesta. 

Euroopan Unionin Yhteisön sisäi-
sen kaupan TRACES-järjestelmässä 
ja sen käytäntöön soveltamisessa 
kukkii rehevästi byrokratia ainakin 
nautakarjakaupan kohdalla. Vientiin 
oikeuttavan monimutkaisen todis-
tuksen saaminen hyväksytysti täyte-
tyksi vaatii ensin rekisteröitymisen 
viejäksi Eviraan, jotta pääsee tilaa-
maan Eläinten terveys- ja hyvinvoin-
tiyksiköstä jokaiselle vientieläimille 
nautapassin. Eläimen oma passi eli 
matkustusasiakirja on yksi kaavak-
keiden täyttymisen ehto. Mikäli tila 
on tehnyt vientikauppaa aiemmin, 

eivätkä tiedot ole muuttuneet, rekis-
teröinti vain aktivoidaan Evirassa.  
Muistakoon myös ostaja rekisteröi-
tyä oman valtakuntansa vastaaviin 
virastoihin, jotta ostetuilla elämillä 
on täältä lähtiessään karanteenipai-
kan osoite koodi, tiedot kuljettajasta 
ja kuljetusvälineestä. TRACES-jär-
jestelmä ei suostu toimimaan ilman 
numerosarjoja. Myös VAT-koodit 
tarvitaan, vaikka arvonlisäveroa ei 
makseta, mutta kauppahinta pitää 
ilmoittaa kausiveroilmoituksessa ta-
varan myyntinä muihin EU-maihin 
ja EU-yhteenvetoilmoituksessa toi-
sen kerran.

Vaatimukset naudoille 64/432 
(2014/7898) F1 Nautaeläimet, osa II 
kaavakkeen voi täyttää ainoastaan 
virkaeläinlääkäri. Ennen kaavak-
keet sai täyttää asian osaava, oma 
kunnaneläinlääkäri,  hän joka tekee 
Nasevan terveydenhuoltokäynnit ja 

kirjoittaa tutkimuksiin perustuvan 
nautakarjan terveystodistuksen.  Nyt 
suomalainen byrokratia on siirtänyt 
vientitarkastuksen ja TRACES-kaa-
vakkeitten täyttämisen eläinlääkäril-
le aluehallintoviraston suurkaupun-
kiosastoon. Maksullisia töitä ilmei-
sesti tarvitaan, kun on perustettu 
uusia valvontavirkoja.  Opetteluun 
meni virka-aikaa toinenkin tiima. 
Pitääkö vaatia reittisuunnitelma, 
jos vaikka matka kuitenkin kestäisi 
yli 8 tuntia. Miten kuljetusvälineen 
tarkastuksen ajankohta sovitetaan 
tarkastajan,  kuljetusvälineen ajajan 
tai omistajan aikatauluun sopivak-
si,  niin että se täyttää kaavakkeessa 
mainitun tuntimääräehdon.  Pitääkö 
kuljetusväline ajattaa johonkin sato-
jen kilometrien päässä sijaitsevaan 
desinfiointipaikkaan. Varmaa on, 
että eläinkuljettajatutkinto on oltava 
oman vasikan kuljettamisessa, koska 

se on kaupallista toimintaa. Hevosia 
saa kuskata lähes kuka tahansa ajo-
kortillinen.

Aina ei riitä edes se, että oma karja 
on terveeksi tutkittu. Pohjoissuoma-
laiselta lypsykarjatilalta vuonna2007 
löytynyt hullunlehmäntaudin epäi-
lydiagnoosi aiheutti 18 limousinhie-
hon vientikaupan peruuntumisen 
vuorokautta ennen lastausta. Ostaja-
maa sulki rajansa. 

 Taksataulukossa vientitarkastuk-
sen ja terveystodistuksen hinta on 
200 € per eläin ja rekisteröityminen 
viejäksi Eviraan 145 € napin painal-
luksesta. Olo on kuin hölmöläisen 
hevosella halkokuorman edessä: 
kyllä se vielä tuonkin halon/byro-
kratian jaksaa kunnes kuorma on 
liian suuri. Päätän tarinani kokeneen 
anguskollegan sanoihin: ei koskaan 
enää. 

Kerttuli ■

Vientikaupan edistämistä vai estämistä

Työntekijä soittaa navetalta ja sanoo 
tarvitsevansa apua; vasikka lieteal-
taassa. Pikaisesti paikalle ja onnek-
si saatiin eläimelle riimu päähän ja 
sieraimet pysymään pinnalla.  Yön 
pimeydessä päätin soittaa hätänu-
meroon. Kysyttiin, onko eläin vaa-
rassa hukkua? Totisesti oli, en kai 
keskellä yötä muuten soittelisi hätä-
numeroon. Kaiken lisäksi kyseessä 
sattui olemaan Goldies Terencen 
jalostusjälkeläinen. 

Hätäkeskuksen hälyyttämänä 
paikalle saapui viisi vapaapalokun-
talaista Kurisjärven VPK:sta. Arto 
Arola puki päälleeen kumipuvun, 
jotta pääsi lietteen sekaan laitta-
maan liinat puolivuotiaan vasikan 
etujalkojen taakse. Paloauton nos-
turilla vasikka, Gerbera, nostettiin 
kuivalle maalle. 

Palopäällikkö Timo Tammisto 

muistuttaa, että vastaavassa eläinpe-
lastustehtävässä on tärkeää toimia 
ripeästi, eläin ei jaksa sinnitellä pin-
nalla määräänsä kauempaa. Hätäi-
lemään ei silti pidä ruveta.

Gerbera oli koettelemuksesta 
hiukan voipunut ja sai palomie-
hiltä täyden palvelun, suihkuttivat 
paloletkulla puhtaaksi. Emo tosin 
haisteli ja kummasteli tuoksahtavaa 
vasikkaansa, joka sai lempinimen 
uimamaisteri.

Sanoin palomiehille, että jos Ger-
bera joskus poikii, niin teistä tulee 
vasikan kummeja.

3 vuotta tapahtuneen jälkeen Ku-
risjärven VPK:n palomiehet saapui-
vat tervehtimään kummivasikkaan-
sa Lobeliaa

”Kiitos että pelastitte emoni 
Gerberan. Ilman ripeää toimin-
taanne minua ei olisi. Kiitos, että 

lupauduitte kummeiksi. Yritän olla 
viisaampi ja fiksumpi kuin emoni.  
Jos kuitenkin joskus joudun pulaan 

niin luotan, että tulette auttamaan. 
Isäntäväki kirjoitti tämän, koska 
itse en osaa. Tiedän, että he ovat 

yhtä kiitollisia toiminnastanne kuin 
minäkin. Terveisin Metsä-Paavolan 
Lobelia.” ■

Kummallinen uni!

Näin ihan kauheeta unta! Syötin kah-
delle lehmälle kakkaa. Mumma tuli 
paikalle ja alkoi kauhistella: ”Apua!, 
et kai sä antanu niille kakkaa, ne kuo-
lee!”. Siinä samassa toinen lehmistä 
alkoi kävellä ympyrää ja pian se kie-
riskeli jo maassa. Mumma yritti pelas-
taa sen antamalla sille jotain lääkettä. 
Lehmä laitettiin ruokintakaukaloon 
makaamaan ja pidin sorkasta kiinni 
kun mumma antoi lisää lääkettä. En 
muista selvisikö lehmä, mutta kyllä oli 
kummallinen uni.  Niia, 13v.

Kirpputorilla mummun kanssa Saara 
ihmetteli esinettä, eikä tiennyt mikä se 
on. Mummu selitti, että se on herätys-
kello, hänelläkin oli sellainen silloin, 
kun vielä  kävi töissä. ”Nukuitko sinä 
sitten siellä töissä” kysyi Saara 3v.

Pörsänmäellä  kaksivuotiaalla Annilla 
on isot siitossonnit;  Soopeppi ja Pee-
honen. (Jooseppi ja Tiihonen). 

Maija katseli kuvaa New Yorkin va-
paudenpatsaasta, mietti ja muisteli: 
”tuo on se ylpeydenpatsas!”

HÄTÄNUMERO 112

Uimamaisteri ja 
kummivasikka 
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Kivennäisaineet jaetaan kahteen 
pääluokkaan:

Eläinten makromineraalien eli 
pääkivennäisten tarve mitataan 
grammoina päivässä. Pääkivennäis-
ten tarve voidaan ilmoittaa myös 
prosentti (%)-osuutena rehun kui-
va-aineensyönnistä. Pääkivennäiset 
ovat kalsium, fosfori, natrium, ka-
lium, magnesium, rikki ja kloori.

Hivenaineiden eli mikromine-
raalien tarve on sitä vastoin huo-
mattavasti vähäisempi. Päivittäinen 
tarve on joitakin milligrammoja 
rehun kuiva-ainekilogrammaa koh-
den. Hivenaineet ovat kuitenkin tär-
keässä roolissa useissa entsyymire-
aktioissa, jotka vaikuttavat eläinten 
vastustuskykyyn ja aineenvaihdun-
taan. Hivenaineita ovat rauta , sink-
ki, jodi, koboltti, mangaani, kupari, 
seleeni ja kromi.

Ei ole mitenkään uusi asia, että  
kivennäisaineet ovat elintärkeitä: jo 
muinaiset roomalaiset eli Virgilius 
ja Plinius suosittelivat jo 23 - 79 jKr. 
lisäämään suolaa lypsylehmien ruo-
kintaan. Sitä vastoin hieman uudem-
missa tutkimuksissa on määritelty 
nautojen kivennäistarpeet tuotanto-
suunnan mukaan. Lisäksi on selvi-
tetty, mitkä on eri kivennäisaineiden 
tehtävät ja vaikutukset sekä kuinka 
ne imeytyvät elimistöön ja mitkä 
ovat eri kivennäisten yhdysvaiku-
tukset. Kivennäisruokintaa voidaan 
selventää seuraavien kysymysten ja 
vastausten avulla: 

Riittääkö rehujen sisältämät kiven-
näisaineet ilman kivennäisrehu-
lisää täyttämää märehtijän kiven-
näisaineiden tarpeen?

Nauta saa määrällisesti eniten 
kivennäisaineita syödyistä rehuista. 
Rehujen kivennäissisältö kuitenkin 
vaihtelee sen mukaan minkälaisista 
kasveista rehut on korjattu. Rehu-
jen kivennäisainesisältöön vaikuttaa 
pellon maalaji ja pH. Nuoret (maa-
perän koostumuksen mukaisesti) ja 
emäksiset maat ovat kivennäisaine-
pitoisempia kuin vanhat, happamat 
moreeni- ja hiekkamaat. Corrèzen 
alueen maaperästä suurin osa on 
hapanta muinaisen tasangon päälle 
kasautunutta vanhaa maata ja niinpä 
alueella kasvavista kasveista puuttuu 
kivennäisaineita.

Kivennäisaineiden imeytymiseen 
vaikuttaa eri kivennäisaineiden yh-
dysvaikutukset. Corrèzen alueen 
maaperässä on runsaasti rautaa, joka 
heikentää usean eri hivenaineen 
imeytymistä. Erilaisten rehujen ki-
vennäisaineet imeytyvät myös eri ta-
valla. Nauta ei siis pysty käyttämään 
kaikkia kivennäisaineita yhtä tehok-
kaasti hyväkseen. Karkearehussa 
oleva kalsium imeytyy 30%:sesti. Vä-
kirehujen kalsium imeytyy pääsään-
töisesti 60%:sesti. 

Corrèzen alueen 
maaperän ravinneköyhyys 
ei ole uusi juttu. 
Miksi kivennäisaineiden puutteesta 
puhutaan juuri nyt? 

Otaksuttavasti useat eri tekijät 
ovat pahentaneet tilannetta tai saa-
neet sen «nousemaan pintaan »:Vii-
me vuosina on erityisesti viljelty 
monokultuureita eli suosittu yhden 
kasvin viljelyä. Rairuohokasvusto 
sisältää todennäköisesti hyvin pää-
kivennäisaineita, mutta hivenainesi-
sältö voi olla huomattavasti heikom-
pi verrattuna eri kasveja sisältävään 
luonnonniittyyn. 

Maaperän köyhtyminenkin on 
syytä mainita; karjankasvattajat 
käyttivät pitkään ravintorikasta leh-
män lantaa lannoitteena kun taas 
nykyisin kaikki käyttävät typpi-, fos-
fori- ja kaliumväkilannoitteita; Kui-
tenkin korjaamme joka vuosi rehuk-
si (tai laiduntaen) rehua, johon on 
sitoutunut maaperän kivennäisai-
neita enemmän kuin mitä (ehkä ki-
vennäisaineen puutteesta kärsivien 
nautojen) lannan levityksellä pysty-
tään takaisin maahan palauttamaan. 

Taloudellisista syistä jotkut kar-
jankasvattajat ovat kokonaan luo-
puneet täydennysrehuista, vaikka 
nautojemme tuotantovaade on ko-
koajan kasvanut. Kivennäisaineiden 
liian vähäinen saanti näkyy ennen 
kaikkea korkeatuottoisissa lypsyleh-
missä, mutta myös vanhemmissa, 
useamman kerran poikineissa emo-
lehmissä selvemmin kuin hiehoissa 
ja ensikoissa. Nuoremmissa eläi-
missä kivennäisaineiden tarve on 
matalampi kuin korkeamman tuo-
toksen omaavissa eläimissä. Maape-
rän köyhtymisen ohella voidaan siis 
havaita eläimen heikkovointisuutta. 

Sitä paitsi heikosti ojitetuilla 
mailla voi olla runsaasti mangaania 
ja molybdeenia, jotka heikentävät 
muiden kivennäisaineiden imeyty-
miseen. Kuivien kausien ja runsai-
den sateiden aiheuttama vaihtelu ja 
siitä johtuva maaperän huuhtoutu-
minen ovat entisestään pahentaneet 
tilannetta.

Suurin osa karjankasvattajista 
tuntee nykyisin varsin hyvin in-
fektiotauteihin, loisiin ja eläinten 
perimään liittyviä ongelmia. Eläin-
lääkärit ja karjankasvattajat ovat on-
nistuneet kitkemään joitakin todella 
pahoja sairauksia ennaltaehkäiseväl-
lä terveydenhoidolla sekä yhdistä-
mällä voimansa tautien torjunnassa 
ja hoidossa (seleenin puute ei ollut 
mielessä, kun pitää rokottaa suu- ja 
sorkkatautia vastaan). Alueellamme 
aliravitsemus on harvinaista, energi-
an ja valkuaisaineiden tarve saadaan 
tyydytettyä, joskus niitä saadaan 
jopa liikaa. Nykyisin havaitaan uu-
sia ympäristön ja/tai eläimen sieto-

kyvyn ylittyessä syntyviä, useiden 
osatekijöiden aiheuttamia terveys-
haittoja, joiden syntyyn vaikuttavat 
eri kivennäis- ja hivenaineiden kes-
kinäiset suhteet. 

Mikä on kivennäis-
aineiden tehtävä? 
Kivennäisaineiden tehtävät ymmär-
retään usein vasta, kun havaitaan 
joko puutosoireita tai liikasaantia. 

Kalsium on tärkeä luuston ra-
kennusaine ja olennainen lihasten 
supistumistapahtumassa. Jos kal-
siumin saanti on ollut liian vähäistä 
esiintyy utaretulehdusta, vapinaa, 
osteoporoosia, jälkeisten kiinnijää-
mistä, kitukasvuisina tai kuolleina 
syntyviä vasikoita, hitaita poikimisia 
ja kohtu palautuu heikosti poikimi-
sesta. Nuorilla eläimillä voidaan ha-
vaita kasvunhidastumista.

Liikasaanti heikentää fosforin, 
magnesiumin ja joidenkin hiven-
aineiden imeytymistä. Näiden ki-
vennäisaineiden yhteisvaikutus voi 
heikentää hedelmällisyyttä. Liian vä-
häistä saantia on vaarallista päätellä 
pelkkien oireiden perusteella. 

Kalsiumilla ja fosforilla on vah-
va keskinäinen yhdysvaikutus eli-

mistön toimintojen säätelyssä. Kal-
siumin ja fosforin saanti tulee aina 
laskea suhteessa  toisiinsa. Kalsiumin 
ja fosforin suhde tulisi pääasiallisesti 
olla 2:1. Eikä varsinkaan fosforia tu-
lisi olla dieetissä enemmän kuin kal-
siumia. Fosfori kerääntyy luustoon, 
pehmytkudoksiin ja kudosnestei-
siin kalsiumin tavoin. Tarve kasvaa 
tiineyden tai lypsykauden aikana. 
Fosforin määrä vaikuttaa myös kii-
makiertoihin ja kohdun palautumi-
seen poikimisen jälkeen. Fosforin 
liikasaanti on tässä tapauksessa liian 
vähäistä saantia haitallisempaa. 

Suola muodostuu natriumista ja 
kloorista. Elimistön happo-emäs-
tasapaino tasapainoa pidetään yllä 
natriumin ja kloorin avulla. Eläimet 
osaavat itse varsin hyvin säädellä 
oikean natrium- ja kloorimäärän 
saantia ; eläimille voidaan jättää suo-
lakiviä vapaaseen käyttöön varsin 
riskittömästi. Kuitenkin liikasaanti 
on mahdollista silloin, jos juomavesi 
sisältää runsaasti eri suoloja. 

Magnesium vaikuttaa hermos-
ton, luuston ja entsyymien toimin-
taan.

Rikkiä tarvitaan mikrobivalku-
aisen tuottamiin aminohappojen 

muodostumiseen pötsissä, sarveisai-
neet; sorkkien, sarvien ja karvojen 
rakenneosana on rikkiä, rikki toimii 
myös tiettyjen aineiden detoksikaa-
tioreaktioissa elimistössä (detoksi-
kaatio = erilaisten myrkkyjen muun-
taminen vähemmän vaaralliseen 
muotoon). Runsas rikkipitoisuus 
estää kuparia imeytymästä.

Raudan puutteesta maaperämme 
kärsii harvoin. Raudalla on tärkeä 
tehtävä hapen kuljettajana ja solujen 
aineenvaihdunnassa hemoglobiinin 
osana.

Kupari osallistuu veren puna-
solujen tuottamiseen ja energia-
aineenvaihduntaan. Se on luuston, 
suurten verisuonten, karvojen ja 
ihon pigmentin rakennusosa ja tär-
keä antioksidantti eli estää vapaiden 
radikaalien aiheuttamaa hapettu-
mista.

Sinkillä on monta tehtävää, vai-
kuttaen monien sellaisten geenien 
vaikutukseen, jotka säätelevät mo-
nen sinkkiä sisältämättömän aineen-
vaihduntatuotteen muodostumista. 
Sinkkiä tarvitaan monen hormoni-
en muodostumiseen ja toimintaan 
(prostaglandiinit, insuliini, kasvu- ja 
lisääntymishormonit). Sinkki vai-

Teksti perustuu eläinlääkäri Christelle Royn kirjoitukseen. (Käännös Sisko Jaakkola)

Kivennäisaineiden liian vähäinen 
saanti Correzen alueen naudoissa

Kivennäisaine,
pitoisuus mittattu 
verestä

Kalsium,
mmol/l

Fofori, mmol/l Magnesium,
mmol/l

Kupari, GSH-pX UI/g 
Hb

Suositus vaihte-
luväli

2,33<N<2,68 1,30<N<2,20 0,85<n<1,03 15<N<20 14,5<N<20,5 150<N<400

Minimi 2,22/0,10 0,91/0,97 0,59/0,19 7,9/2,5 5,8/4,2 11/5
Maksimi 2,64/2,93 2,18/3,18 1,17/1,35 20,9/30,5 21,3/39,1 460/610
Keskiarvo 2,46/2,34 1,53/1,91 0,92/0,89 14,5/14,7 14,6/17,3 101/144

Corrèzen alueen tiloilla mitattujen nautojen veren kivennäispitoisuuksia vuodelta 2005 ja 2010 – 2014.
Tilojen koko 80 - 365 nautaa (GSH-Px on seleenin määrän ilmaiseva entsyymi). 

Emo, joka on saanut riittävästi kivennäisaineita poikii elinvoimaisen ja terveen vasikan. Emon vitamiinien ja 
hivenaineiden saannista on huolehdittava jo alusta tiineyden.

Nykyään puhutaan paljon kivennäis- ja hivenaineiden 
liian vähäisen saannin vaikutuksista nautojen 
terveyteen. Kuinka pitkät sateettomat, kuivat jaksot 
ja toisaalta ylenpalttinen märkyys vaikuttavat 
kivennäistarpeeseen. Uutta tietoa vai muoti-ilmiö?
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Kivennäisaineiden liian vähäinen  
saanti Correzen alueen naudoissa

Naudat ovat tarpeiltaan erilaisia,  
kivennäisaineiden saannista on huolehdittava

SARVIEN KERTOMAA 
Nautojen sarvet paljastavat ruokinnallisia epätasapainoja. Kun 
sarven ympärille ilmestyy teräväreunainen valkoinen raita, on ai-
heellista epäillä ruokinnallista seleenin ja/tai sinkin puutostilaa. 
Kun sarven väri muuttuu punertavaksi, ruokinnan energiapitoi-
suus on liian korkea. (TuR)

Seuraamalla eläintesi tuloksia esi-
merkiksi punnitsemalla tiedät, 
millaista jälkeä kukin karjasi eläi-
mistä jättää. ”Raakatulokset” ovat 
kuitenkin vain puoli totuutta, kos-
ka niihin vaikuttavat suuresti mm. 
ruokinta, laitumien kunto, emon 
maidontuotanto ja ikä, eläimen 
oma ikä, onko eläin mahdollisesti 
kaksonen yms.  

Indeksilaskennassa ”raakatu-
lokset” korjataan näiden tekijöiden 
suhteen, ja korjatuista tuloksista 
muodostetaan indeksejä, joiden 
laskennassa otetaan huomioon 
myös eläimen sukulaisten tulokset. 
Kun eläinvalinnat tehdään niihin 
pohjautuen, pystytään valitsemaan 
mahdollisimman hyvin juuri ne 
yksilöt, jotka ovat geneettises-
ti parhaita indeksien kuvaamien 
ominaisuuksien suhteen. Esimer-
kiksi pelkkä punnituksesta saatu 
kilomäärä kertoo paljon muusta-
kin kuin vain perimän hyvyydestä 
tai huonoudesta – siksi indeksit 
kannattaa ottaa avuksi eläinvalin-

toja tehtäessä. 
Indeksit lasketaan viisi kertaa 

vuodessa ja ne julkaistaan vain 
tarkkailuun kuuluvien tilojen eläi-
mille.

Lisäksi tarkkailutila saa
•  mahdollisuuden tutkia omien 

ja muiden kasvattajien kanta-
kirjaeläinten tuloksia ja sukuja 
WWWSonni-palvelussa. Uutuu-
tena palveluun on tullut mah-
dollisuus katsoa myös eläinten 
jälkeläisten tulosten keskiarvoja 
painoista ja rakennearvosteluis-
ta. Kannattaa tutustua! 

•  tarkkailuraportteja, jotka sisältä-
vät tietoa tilan tuloksista verrat-
tuna muihin saman rodun eläin-
ten tuloksiin.  Esimerkiksi tilara-
portista käy kätevästi ilmi, onko 
karjan kasvut, teurastulokset ja 
vasikkakuolleisuusluvut parem-
pia vai huonompia verrattuna 
koko maan tarkkailutiloihin, 
joilla on saman rotuisia eläimiä.

•  neuvojan tilalleen käymään aina 

halutessaan.  Yksi ilmainen neu-
vontakäynti/vuosi sisältyy tark-
kailumaksuun. Käynnillä voi-
daan vaikkapa
–  rakennearvostella eläimiä
–  kantakirjata eläimiä
–  suunnitella astutus- ja/tai sie-

mennysryhmiä
–  tutustua rodun ks-sonnitarjon-

taan
–  suunnitella oman karjan kehit-

tämistä haluttuun suuntaan
–  valita eläimiä myyntiin ja tar-

kastaa myytävät eläimet val-
miiksi kaupantekoa varten

–  tarkistaa sukusiitoslaskurin 
avulla, mitkä emot käyvät su-
kunsa puolesta millekin sonnil-
le ilman sukusiitoksen vaaroja

–  opetella tarvittaessa Pihvin tai 
Minun Maatilani -palvelun 
käyttöä, jotta tietojen lähetys 
ja saaminen sujuvat helposti, 
silloin kun sinulle itsellesi sopii. 

Kaisa Sirkko n

Kivennäisaine, 
hivenaine, vitamiini
Kalsium

Fosfori

Magnesium

Kalium

Natrium

Rikki

A-vitamiini

D-vitamiini

E-vitamiini

Kromi

Koboltti

Kupari

Jodi

Rauta

Mangaani

Molybdeeni

Nikkeli

Seleeni

Sinkki

Alumiini

Arsenikki

Kadmium

Fluori

Lyijy

Elohopea

Yksikkö

% syödystä kuiva-
aineesta, %/kg ka
% syödystä kuiva-
aineesta, %/kg ka
% syödystä kuiva-
aineesta, %/kg ka
% syödystä kuiva-
aineesta, %/kg ka
% syödystä kuiva-
aineesta, %/kg ka
% syödystä kuiva-
aineesta, %/kg ka
UI/syödystä kuiva-
aineesta, UI/kg ka
UI/syödystä kuiva-
aineesta, UI/kg ka
UI/syödystä kuiva-
aineesta, UI/kg ka
mg/kg syötyä kuiva-
ainekilogrammaa 
kohden, mg/kg ka
mg/kg syötyä kuiva-
ainekilogrammaa 
kohden, mg/kg ka
mg/kg syötyä kuiva-
ainekilogrammaa 
kohden, mg/kg ka
mg/kg syötyä kuiva-
ainekilogrammaa 
kohden, mg/kg ka
mg/kg syötyä kuiva-
ainekilogrammaa 
kohden, mg/kg ka
mg/kg syötyä kuiva-
ainekilogrammaa 
kohden, mg/kg ka
mg/kg syötyä kuiva-
ainekilogrammaa 
kohden, mg/kg ka
mg/kg syötyä kuiva-
ainekilogrammaa 
kohden, mg/kg ka
mg/kg syötyä kuiva-
ainekilogrammaa 
kohden, mg/kg ka
mg/kg syötyä kuiva-
ainekilogrammaa 
kohden, mg/kg ka
mg/kg syötyä kuiva-
ainekilogrammaa 
kohden, mg/kg ka
mg/kg syötyä kuiva-
ainekilogrammaa 
kohden, mg/kg ka
mg/kg syötyä kuiva-
ainekilogrammaa 
kohden, mg/kg ka
mg/kg syötyä kuiva-
ainekilogrammaa 
kohden, mg/kg ka
mg/kg syötyä kuiva-
ainekilogrammaa 
kohden, mg/kg ka
mg/kg syötyä kuiva-
ainekilogrammaa 
kohden, mg/kg ka

Minimitarve

0,20

0,15

0,10–0,20

0,65–0,80

0,06–0,10

0,15

2200

275

15–60

0–0,05

0,10–0,11

4,00–15,00

0,50–0,61

12,00–50,00

14,00–40,00

–

–

0,10–0,30

30,00–42,00

–

–

–

–

–

–

Maksimi

0,60

0,40

0,40

3,0

>0,10

0,40

-

-

-

1000

10

100

50

1000

1000

5

50

2

500

1000

50–100

0,5

40–100

30

2

Kivennäis- ja hivenaineiden tarve naudoilla (NRC ja INRA).

Miksi kuulua  
emolehmätarkkailuun?

kuttaa vastustuskykyyn solu- ja ku-
dosnesteiden tasolla sekä sorkkien ja 
jalkojen terveyteen. 

Mangaania tarvitaan rustojen 
ja luuston muodostumiseen, veren 
hyytymistekijöihin, kolesteroli- ja 
steroidihormoniaineenvaihduntaan. 
Mangaani on myös olennaisessa 
osassa maksan toiminnassa mm. ty-
pellisten aineiden poistamisessa eli-
mistöstä. 

Seleeni on tärkeä vastustusky-
vyn ylläpitäjä. Yhdessä E-vitamiinin 
kanssa seleeni torjuu tulehduksia 

 elimistössä. Seleeni toimii entsyymi-
välittäjäaineena kilpirauhashormo-
nin muodostumisessa ja tehostaen 
muodostuneen entsyymin toimin-
nan 10-kertaiseksi. 

Koboltti vastaa B12-vitamiinin 
eli syanokobalaniinin toiminnasta 
veren punasolujen muodostumises-
sa, on osana energia-aineenvaihdun-
nan entsyymeissä ja toimii pötsin 
mikrobien entsyymien aineosana. 

Jodia on kilpirauhasharmonien 
toiminnan ja muodostumisen pää-
asiallinen kivennäisaine. Jodia tar-
vitaan sikiön kehityksessä, erityisesti 
sikiön valmistautumisessa kohdun 
ulkopuoliseen elämään. Jodin tarve 
on kääntäen verrannollinen ulko-
lämpötilaan. 

Molybdeenin puutteesta tai li-
han vähäisestä saannista ei ole tie-
toa kirjallisuudessa. Molybdeeni 
on joidenkin entsyymien ainesosa. 
Liikasaannin vaikutukset eli rikin ja 
kuparin imeytymishäiriöt sen sijaan 
tunnetaan hyvin. 

Kromia pidetään nykyisin tär-
keänä glukoosi- ja rasva-aineenvaih-
dunnalle. Kromin riittävän saan-
nin katsotaan parantavan eläinten 
stressinsietokykyä. 

Kärsivätkö kaikki Corrèzen alu-
een naudat liian vähäisestä kiven-
näisaineiden saannista? 

Tähän kysymykseen on liki mah-

dotonta vastata johtuen karjanhoi-
don käytäntöjen kirjavuudesta jopa 
yhden ainoan departementin (piiri-
kunta) alueella. Jotkin karjankasvat-
tajat ovat aina antaneet eläimilleen 
kivennäisrehuja eli kivennäisaineita, 
vitamiineja ja hivenaineita. Onkin 
mahdollista, etteivät näin ruokitut 
naudat kärsi puutostiloista tai että 
kivennäisrehuja saaneiden eläinten 
kivennäisaineiden tai hivenaineiden 
puutostilat olivat vähäisemmät kuin 
pelkillä puutteellisesti kivennäisai-
neita ja hivenaineita sisältävillä 
rehuilla ruokittujen nautojen. Kui-
tenkin Corrèzen alueen maatalou-
den tutkimuskeskuksessa tehdyssä 
tutkimuksessa kyettiin osoittamaan 
yhteistyössä kentällä toimivien 
eläinlääkärien kanssa, että suurim-
malla osalla naudoista on merkittä-
viä hivenaineiden eli etenkin selee-
nin liian vähäistä saantia. Eläinten 
tuotantosuunta ja ikä vaikuttaa rat-
kaisevassa osassa puutostilojen syn-
tymiseen. (Ks. taulukko 1). Kiven-
näisaineiden osalta tilanne vaihtelee 
karjasta toiseen kuten ääripäistä käy 
ilmi. Havaittavissa on, että tilanne on 
heikoin kalsiumin ja magnesiumin 
saannin osalta. 

Miksei karjan rehuun lisätä 
enemmän kivennäisaineita tai hi-
venaineita puutostilojen ehkäise-
miseksi? 

Rehujen valmistajille on annettu 
tarkat säännöt joidenkin rehujen li-
säaineiden enimmäismääristä; näin 
ollen Euroopan komission asetus 
(1334/2003), joka tuli voimaan 26. 
tammikuuta 2004, vähensi raudan, 
koboltin, kuparin, mangaanin ja 
sinkin sallittuja enimmäismääriä 
ympäristönsuojelusyistä. Sitä paitsi 
asetustekstissä pitää huomioida, et-
tei liikasaantia synny alueilla, joilla 
maaperässä on luonnostaan paljon 
joitakin kivennäisaineita. Koska 
nämä säännöt ovat Euroopan unio-

nin laajuisia yleisiä säädöksiä, niissä 
ei voida ottaa täysin huomioon kun-
kin alueen erityispiirteitä. 

Millaisia suosituksia on nouda-
tettava kivennäisaineiden saannis-
sa? 

On useita taulukoita, joissa tar-
kennetaan näitä alun perin ranska-
laisia (INRA Ranskan kansallinen 
maatalouden tutkimuslaitos) tai 
amerikkalaisia (NRC) suosituksia. 
Nämä suositukset vastaavat suurilta 
osin toisiaan. Yhtä suositusta nou-
dattava ruokinta täyttäisi toisenkin 
suosituksen mukaisen eläinten ki-
vennäisainetarpeet. Näiden suosi-
tusten yhteenveto on taulukossa 2. 

Suurin ongelma näkyy seuraavis-
sa kohdissa: 

– Ennen kivennäisaineiden an-
tamista on tärkeää tuntea tarkkaan 
todelliset kivennäistarpeet (rehujen 
kivennäissisältö, eläinten tarve) ja 
laatia aineenvaihduntaprofiili riit-
tävän monelle karjan eläimelle 

– Jollei näin tee, on syytä tiedus-
tella lähiympäristön tiloilta, ovatko 
jotkin samoin käytännöin toimivat 
karjankasvattajat tehneet tämän-
tyyppiset analyysit eläimilleen ja so-
veltaa niitä sitten omilleen.

– Olennaisen tärkeää tuntea kes-
kimääräinen eläinkohtainen ki-
vennäisten saanti. Ainoastaan tie-
tämällä rehujen kivennäissisällön 
kautta pystytään muodostamaan 
tieto, miten kivennäisrehuilla pysty-
tään täydentämään eläinten mukais-
ta tarvetta. On pidettävä mielessä eri 
lähteistä saatujen kivennäisaineiden 
imeytymisen erot. 

– On hyödyllistä tuntea hivenai-
neiden keskinäiset vaikutussuh-
teet. Ja välttää antamasta naudoil-
leen valmisteita, joissa on «vähän 
kaikkea», jolloin iso osa poistuu 
imeytymättömänä eli hyödyttömänä 
virtsan ja ulosteiden mukana rasitta-
en ympäristöä.  n


