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Kuvan emo on meidän mielestämme hyvä
rakenteinen. Selkä on suora ja rungossa
on riittävästi syvyyttä. Lantio on sopivasti laskeva ja leveä. Rinnassa on riittävästi
leveyttä ja kuitenkaan lavat, eivätkä olkapäät ulkone rungosta. Jalat ovat hyväasentoiset. Kintereet ovat aavistuksen kiverät ja luusto saisi olla hivenen ohuempi.
Emossa on myös riittävästi lihakkuutta.
Pitkä reisilihas erottuu edukseen. Emon
utare ja vetimet ovat vasikalle suotuisan
malliset. Tämä emo on viisi kertaa poikinut ja porskuttanee karjassaan vielä pitkään. Kyseisen emon luokituspisteet ovat
runko 86, lihakkuus 86, jalat 80 ja kokonaisuus 85. Kuva Päivi Anttila

Limousin -rotu nyt emolehmäneuvojan silmin
Limousin rodun eläinaines on vielä jonkin verran vaihtelevaa Suomessa.
Vaihtelevuus johtuu suurimmalta osin
eri maatilojen omasta historiasta ja tilan
mahdollisuuksista panostaa karjan jalostukseen. Karjat voi karkeasti jakaa kolmeen eri kehitysvaiheeseen, joka pitkälti
määrittää karjan eläinaineksen tasaisuuden.
On jo pitkään rotua jalostaneita kasvattajia, jotka ovat saavuttaneet hyvin
vakiintuneen emoaineksen ja silloin voidaan keskittyä hyvinkin tarkkaan eläinvalintaan. Näissä karjoissa myös eläinten
hoito ja ruokinta on vakiintunut omiin
uomiinsa ja se tasoittaa eläimissä nähtävää vaihtelevuutta.
Sitten on n.10 vuotta limousin karjaa
jalostaneita, joilla on emoaines vakiintumassa. Näissä karjoissa voi nähdä selvimmin 1-2 edellisen astutussonnin tuloksen. Eli karja on pitkälti sen näköinen
kuin nuo kaksi sonnia on ollut ominaisuuksiltaan.
Kolmantena kasvattajaryhmänä tilat, joilla on vasta muutama vuosi sitten
siirrytty limousinen pariin. Näissä karjoissa on usein muista karjoista ostettuja hiehoja ja emoja. Niiden lisäksi voi olla
jostakin toisesta rodusta limousineen
siirtyvää eläinainesta, joiden kanssa tehdään myös ulkomuototarkistuksia kantakirjaukseen liittyen. Tässä ryhmässä
siemennys tai astutus-sonnin valinta olisi tilan kannattavuuden kannalta tärkeä
asia, vaikka juuri tällöin tilan talous voi
olla tiukimmillaan. Myöskään karsintaa
ei päästä tekemään, koska emomäärän
kasvattaminen on vielä kesken.

Limousinen rakenne on Suomessa hyvällä tasolla. Tilakohtaista vaihtelevuutta on jonkin verran juuri eri maatilojen
historiasta ja tilan emomäärästä riippuen. Aivan jokaisessa karjassa on kehitettävää eläinten rakenteessa. Tärkeää olisi
asettaa omat tavoitteet ja karsia sellaisia
eläimiä mahdollisuuksien mukaan, jotka
eivät vie karjaa tavoitetta kohti. Osassa
karjoista tehdään tiukkaa teuraaksi karsintaa pienemmänkin ongelman ilmetessä. Osa karjoista ”sietää” esimerkiksi
emolla huonompia jalkoja useammankin
vuoden niin kauan kun vasikka kasvaa
hyvin. Huonojalkaiselta ei toivottavasti
oteta vasikoita eloon.
Karsinnan rinnalla sonnin valinta on
tehokkain keino jalostaa rakennetta toivottuun suuntaan. Sonnin valinta olisi
hyvä aloittaa katsastamalla ensin emojen tilanne karjassa, ja varsinkin ne asiat
joita halutaan kehittää. Yleisesti tärkeitä
tuotannollisia ominaisuuksia kannattaa
ensin tarkastella kuten: Syntymäpaino,
emoindeksi eli maitoisuus, vieroitus- ja
vuodenpainot. Tuotannolliset ominaisuudet ovat kuitenkin niitä, jotka tuottavat tilalle tulosta ja pienentävät kasvuun
käytettävää rehupanostusta. Sen jälkeen
tarkastellaan rakennetta. Hyvä toimiva
rakenne mahdollistaa emon pitkän iän ja
helpon vasikkatuotannon.
Rakenteellisesti hyvän eläimen valinnassa on huomioitava eläimen toiminnallisuus ja tuottavuus. Toiminnallisuudessa
kannattaa huomioida eläimen rungosta
tilavuus, rinnan leveys, lantion rakenne
huomioiden tiinehtyvyys ja poikiminen.
Lihakkuudessa haetaan hyvää ja riittävän

täyteläistä lihaksistoa. Jaloissa kestävää
ja hyvän liikkumisen mahdollistavaa rakennetta. Rakenteiden tarkasteluun saa
apua Faban emoneuvojien tekemistä rakenneluokituksista.
Sonnivalinnassa kiinnitetään hieman
korostuneesti huomiota jalkarakenteeseen, koska sonnin täytyy pystyä itse
toimimaan hyvin jaloillaan loukkaantumatta. Samalla sonni periyttää omaa jalkarakennetta myös jälkeläisilleen. Vaikka
sonnivalinnassa jalat ovat usein puheenaiheena, niin jalkarakenne ei ole kuitenkaan suomalaisilla limousin emoilla huono. Karjakohtaisia eroja tässä on selvästi,
johtuen erilaisista eläinten olosuhteista
ja emojen aiemmista karsintakriteereistä. Sorkan liikakasvu on yksi haitta, jon-

ka kanssa osa karjoista joutuu tekemään
töitä. Liikakasvuun vaikuttaa olosuhteet
ja eläimen perimä sekä ruokinta.
Limousin emojen lihakkuudessa on
Suomessa jonkin verran eroja. Isolla
osalla emoista on selvästi erottuvat lihakset, mutta osalla suhteellisen vaatimattomat. Nuorilla emoilla tämä korostuu silloin kun niiden kuntoluokka laskee
laidunkauden loppupuolella. Lihakkuudessa sonneilla on toisaalta erittäin hyviä tuloksia. Emoneuvojan silmin katsottuna on selvästi nähtävissä suomalaisen
limousin emoaineksen kehittyminen lihakkaampaan ja tasaisempaan suuntaan.
Mustonen / Anttila FABA
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Puheenjohtajan palsta

Avoimuutta,
yhteistyötä,
kansainvälistymistä
ja jämähtämisen
torjuntaa

Vuoden vaihtuessa on hyvä pysähtyä ja katsoa taaksepäin. Mitä mennyt vuosi antoi ja mitä odotuksia on kuluvalle vuodelle?
Vuosi 2016 ei ollut maatalouden riemujuhlaa. Viljelijöitä ovat koetelleet niin taloudelliset epävarmuustekijät kuin monet muutkin haasteet, joiden äärellä ihminen
usein tuntee itsensä kovin voimattomaksi. Monta navettaa on tyhjentynyt, eikä maatalousalan kouluihin ole tahtonut löytyä opiskelijoita. Optimistina kuitenkin uskon,
että taitekohta parempaan suuntaan on jo takanapäin. Horjahduksen jälkeen tasapainon hakeminen ottaa aikansa, mutta me täällä Suomessa tuotamme maailman
puhtainta ruokaa nyt ja tulevaisuudessa, ja siitä olemme ylpeitä!
Yhdistyksen toimintavuosi huipentui matkaan Tsekin tasavaltaan. Pääsimme joukolla tutustumaan tsekkiläiseen karjankasvatukseen, heidän pihvikarjayhdistyksen
toimintaan ja tasokkaisiin karjoihin, jotka oli perustettu lähes tyhjästä 1990-luvun
alun jälkeen. Matkasta lisää tarinaa löytyy tämän lehden sivuilta.
Karjantarkkailutietojen salaaminen on jo pitemmän aikaa ihmetyttänyt karjaväkeä. On herättänyt närkästystä, että eloeläimen myymisen jälkeen syntymätilalle ei
ilman ostajan erillistä suostumusta heru viralliselta taholta minkäänlaista tietoa kyseisestä eläimestä. Tilanne lievenee hieman, jos myydyn eläimen jälkeläisiä sattuu
jäämään lähtötilalle. Silloin näiden jälkeläisten tiedoissa näkyy myydynkin vanhemman indeksit. Jos jälkeläisiä ei kuitenkaan ole, on helpointa tarttua puhelimeen ja
kysyä tietoja suoraan nykyiseltä omistajalta, mikäli eläimen nykyinen omistaja on
tiedossa.
Nykyisenä käytäntönä oleva tietojen salaaminen on mielestäni auttamatta vanhanaikaista. Hyvänä vertauksena on Suomen Hippoksen hallinnoima hevosten rekisteröintijärjestelmä, josta löytyy kaikki kantakirjatut hevoset sukutietoineen ja paljon tietoa mm. omistajista, näyttelyistä ja jopa ravikilpailuissa tienatuista euroista.
Hyvin pärjänneiden hevosten siitosarvo on arvatenkin parempi, ja vertailua voi vapaasti tehdä, kun tiedot on jokaisen saatavilla.
Avoimuudesta olisi etua myös nautojen jalostuksen edistymiselle. Pihvirotuisten
eläinten populaatiot ovat Suomessa niin pieniä, että kantakirjaan kuuluvien eläinten
tietojen tulisi ehdottomasti olla avoimesti karjankasvattajien saatavilla riippumatta siitä, onko eläimen nykyinen omistaja mukana karjantarkkailussa vai ei. Mielenkiintoiset sukulinjat ja karjantarkkailutulosten avoimuus voisivat lisätä tilojenvälistä
kaupankäyntiä ja yhteistyötä esimerkiksi sonni- tai siemenhankintojen muodossa.
On hyvä että eläinkauppaa käydään tilojen välillä, mutta on myös hyvä tiedostaa
toiminnan riskit. Vastuunsa tunteva eläimen myyjä ei myy eläimiä ilman että eläimistä on tutkittu salmonella, eikä ilman eläinlääkärin laatimaa ETU Karjan terveystodistusta (ETT). Mycoplasma bovis, pälvisilsa ja tarttuvat sorkkasairaudet ym. ovat
myös kurjia tuliaisia jotka on suurempi riski saada ostoeläinten mukana, ellei myyjätilan tautistatus ole tiedossa. Kun ostat eläimiä, en suosittele ostamaan niitä halvimpia. Eläinaineksessa saattaa olla suuriakin eroja, vaikka toki elävien eläinten kanssa
yllätyksiä saattaa tulla vaikka tietoa olisi kuinka. Tautipuolelta saattaa kuitenkin tulla yllätyksiä joita ei kenellekään toivoisi, joten ostajana kannattaa ehdottomasti vaatia mustaa valkoiselle karjan terveystilanteesta. Jos myyjä ei tähän suostu, hälytyskellojen pitäisi soida jo kovaa.
Tämä lehti on tuhti paketti niin käytännönläheistä karjatilan elämää kuin tutkimusta, kehittämisvinkkejä ja viihdettäkin. Toivottavasti viihdyt lehtemme parissa ja
saat siitä ideoita ja intoa arkiseen aherrukseen.
Helena Kukkonen / kuva Irma Lumiaho-Ollila

Arto Isomäki, Ähtäri, 54v
Limousinkasvattaja vuodesta 1990. Myös yhtiömuotoista maidontuotantoa. Limousinkarjassa emoja, sekä kasvatettavaa nuorisoa. Tuotetaan teuraita, astutussonneja,
emonalkuja. Harrastuksiini kuuluu karjanjalostus, metallityöt, karja-aktivismi, sohvalla elpyminen, historia ja kirjallisuus. Luottamustoimia on ollut vuosien varrella
kirjanpitoon liittyvissä organisaatioissa. Nykyisin FABAn edustajiston jäsen ja Itikka
osk:n hallintoneuvoston jäsen.
Suomen Limousinkasvattajat ry:n johtokunta 2017:

Helena Kukkonen, puheenjohtaja
Tommi Matomäki, varapuheenjohtaja
Johanna Jantunen, sihteeri
Ulla Hööpakka
Riikka Parviainen
Arto Isomäki
Erno Uusi-Salava, rahastonhoitaja
Jukka Ruonakoski
Marika Hamppula

Erno Uusi-Salava, Ikaalinen, 39v
Limousin-kasvattajana olen ollut koko viljelijäurani ajan vuodesta 2008 alkaen.
Emolehmien vasikoista puolet myydään muualle kasvamaan. Puolet kasvatetaan itse
teuraaksi ja myydään suoraan kuluttajille. Peltoviljely on ollut luomussa 1996 alkaen
ja karja heti vuodesta 2008. Aikaisemmassa elämässäni olin neuvontajärjestön palveluksessa talousneuvojana. Limousinkasvattajien johtokunnassa olen ollut jo yhden kauden aiemminkin ja nyt uudelleen valittuna toimin myös yhdistyksen uutena
rahastonhoitajana.
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Rahasta-ajattelija
Rantanen, hyvää päivää!
Limousinväki kohtasi iloisen yllätyksen, kun tilamme liittyi jäseneksi 2002.
Iloista ei ollut se, että jäseneksi liityimme juuri me, vaan se, että maksaneiden
jäsenten määrä nousi yhdessä päivässä
20%. Jälkeenpäin kun asiaa muistelee,
on vaikea uskoa, että maksaneita jäseniä todella oli vain viisi ja vuosi oli 2002.
Nopeasti jäsenistö hyödynsi tilanteen ja
värväsi allekirjoittaneen rahastonhoitajaksi. Tässä tehtävässä kului sitten
toista kymmentä vuotta.

Näinkin voi käydä

GEENIKEPPONEN
Maaliskuisena yönä oli vanha risteytysemomme poikinut kymmenennen vasikkansa. Homma oli jo hienosti hoidettu, kun tulin yötarkastukselle. Vasikka
makasi pahnoilla ja emo sitä innokkaasti
nuoli. Siinä kohtaa minäkin sitten jo kunnolla heräsin; - millainen vasikka?!? Sehän on ihan kirjava!
Tyrmistys oli kyllä melkoinen. Mietin,
että mitähän se seminologi olikaan kepposia kehitellyt…
Ei, tämä vasikka on ihan kotikutoinen,
tilasonnimme työtä. Emo on kolmannen
polven kantakirjaemo ja kyseinen vasikka siis puhdas limousin! Emon aikaisemmat vasikat ovat olleet ruskeita. Sen
suvussa on kyllä taustalla herefordia. Valkoista jossakin olisi voinut jotenkin ymmärtää, mutta tämä tasainen kirjavuus…
Samalla lähdin herättelemään isäntää siirtämään emoa ja vasikkaa omaan
karsinaansa. Oli siinä salaisuudessa pitelemistä, etten paljastanut mitään etukäteen. Nähtyään vasikan, sai puolihorteinen isäntäkin hieraista silmiään.

Pian arvasimme, että siitä tulisi kesän
kiinnostavin vasikka. Sehän oli söpö kuin
mikä ja kovin ihmisystävällinenkin. Kaikki aina seurasivat missä se kirjava on.
Seminologi tuli sitten keväällä töihinsä meille. Kysäisimme kureillamme häneltä, mitähän siementä tuli viime vuonna käytettyä…. Ja näytimme hänelle
kirjavaa vasikkaa. Annoimme hänen hetken miettiä asiaa, kunnes sitten oikaisimme, että se on kyllä tilasonnimme työtä.
Sitten kaikilta pääsi makeat naurut. Hän
oli kyllä sitä mieltä, että kun se on nätti
lehmävasikka, niin kai me sen pidämme.
Vaikka se on kiva ja nätti, jalostustavoitteisiimme ei kuulu kirjava limousin.
Niinpä se syksyllä lähti teuraskasvatukseen. Samoin sen emo sai lähtöpassit.
Isosisko nyt vielä jäi, mutta sen jatkoa
mietitään taas ensi vuonna.
Marika Hamppula

2017 N, niinkuin Niilo
Kansainvälisen järjestelmän mukaan vuoden 2017
eläimet nimetään kirjaimella N.
Yhdistys suosittelee kyseisen järjestyksen käyttöä!
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2000-luku kasvun aikaa
Kun rahastonhoitajan tehtävät alkoivat, yhdistyksessä oli alkamassa
uuden aktivoitumisen aika. Yhdistys
järjesti koulutuspäiviä ja kasvattajatapaamisia, sekä innosti kasvattajia jäseniksi. Varsin suosituksi tulivat ammatilliset talvipäivät. Talvipäivät saivat
legendaarisen maineen, kun havaitsimme mielenkiintoisen yksityiskohdan. Talvipäivien pitopaikalla oli taipumus lopettaa toimintansa tai vaihtaa
”tuotantosuuntaansa” meidän vierailumme jälkeen. Yksi tai kaksi lomakeskusta vielä ymmärtäisi, mutta
että kaikki, se ei ole tästä maailmasta. Emolehmätuotannon kasvu ja yhdistyksen elpyminen johtivat jäsenmäärä nopeaan nousuun. Jäsenmäärä
rahastonhoitajan näkökulmasta taas
johti parempaan kassatilanteeseen ja
isompaan tapahtumamäärään tileillä.
Yhden Talvipäivän liikevaihto yhdistyksen tilillä saattoi olla 1000 euroa ja
sikäli rahastonhoitajan näkökulmasta
mielekästä toimintaa.

Ikimuistoisia reissuja
Ei tainnut kukaan tietää, mille tielle yhdistys lähtee, kun ensimmäinen
ulkomaanmatka 2000-luvulla järjestettiin. Tanskan jälkeen on kierretty
Irlanti, Puola, Ruotsi, Ranska, Viro ja
Tsekki. Kaikki on järjestetty omakustannushintaan ja joskus on ollut onnikin myöden. Esim. Puolan matkan
lentolipuissa säästettiin loppuhinnassa 40 euroa / matkustaja, kun matkaajia on yli 30 voi laskea että tilillä se oli
yli 1000 euroa. Puolan matka maksoi
jäseneltä 475 euroa ja se taas tiesi yli
15.000 euron laskutusta osallistujille.
Koska matkan hintaan kuuluivat kuljetukset, majoitukset, ruokailut jne., rahastonhoitaja sai selvitellä kansainvälisiä laskutuksia, käteismaksu kuitteja
jne. myös lähes 15.000 euron edestä.
Ranskan matkan laskutus olikin sitten
yli 20.000 euroa ja Tsekki taisi lähestyä
30.000 euron rajaa.
EU-rahaa ja hankehallintoa
Tanskan matkan innoittamana, yhdistys aloitti Unik Festival-selvityshankkeen. Hanke toi mukanaan EUrahoituksen byrokratian, yhdistyksen
veroilmoituksiin tuli uusi ryhti, ja virallinen palkanlaskenta eläkevakuutuksineen ja sotumaksuineen tuli mu-

kaan rahastonhoitajan toimenkuvaan.
Jälkeenpäin voi olla tyytyväinen, että
jatkohanke ja siihen liittyvä toiminta
on siirtynyt Kasvattajaosuuskunnalle.
Yhdisty ei välttämättä ole helpoin juridinen toimija julkisesti rahoitetuissa
hankkeissa.
Tätä kirjoittaessani yhdistyksen
jäsenmäärä on yli 100, kun jäseneksi lasketaan vain ne, jotka ovat jäsenmaksunsa maksaneet. Yhdistyksen Limousin-aiheisten tuotteiden myynti
on tasaista ympäri vuoden ja se näkyy
myös pankkitilin liikenteessä tasaisena tulovirtana ja äkillisinä menopiikkeinä, kun tuotevarastoon tilataan
uuttaa myytävää. Viime vuosikymmenellä tapahtunut Limousin-lehden
siirtyminen ilmoituksettomaan muotoon oli rahamielessä suuri hyppy
tuntemattomaan. Perinteisesti yhdistykset rahoittavat perustoimintaansa
ilmoitusmyynnillä vuosilehdessään.
Me teimme toisin, eli rahoitimme toimintaamme pienistä puroista sieltä
täältä ja lehdessä on pelkkää asiaa. Ilmoitusmyynnin poisjäänti on tehnyt
rahastonhoitajan elämän paljon helpommaksi ja lehtikin on saanut paljon
hyvää palautetta asiaan keskittymisestään.
Olen usein sanonut että samassa hommassa ei saisi olla viittä vuotta
kauempaa, ellei työn sisältö muutu. Rahastonhoitajana viihdyin yli kymmenen vuotta, kiitos suurten muutosten
työn sisällössä. Enää ei tilikirjaa pidetä kynällä vihkoon menetelmällä, vaan
käytössä on jo toinen kirjanpito-ohjelma. Jäsenmaksujen osuus kokonaislaskutuksesta on vähintään alle 50% ja
alle 20% jos tehdään ulkomaanmatka.
Kiitos kuluu aktiivisille jäsenille
Kiitos aktiivisen yhdistyksen ja
saadun merkittävän lahjoituksen, yhdistyksen kassatilanne on vahva. Oli
niitä vaiheita joissa turvauduttiin sihteerin häälahjatiliin tai rahastonhoitajan omaan kassaan, varsinkin kun
tapahtuman ennakkomaksut olivat
merkittäviä. Nyt talous kestää ennakkomaksujen velattoman hoidon ja rahastonhoitajan näkökulmasta tämä on
tervetullut muutos.
Toivon seuraajalleni pitkämielisyyttä valitsemallaan uralla ja annan vai
yhden ohjeen. Kun joku pyytää, sano
aina ensin ei, mieti asiaa tarkemmin ja
sano sitten vasta kyllä. Kiitokset kaikille jäsenille yhteisestä matkasta ja kaikkea hyvää koko emolehmäväelle rodusta riippumatta. TuR
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ELÄINKAUPPAA TURVALLISESTI
Eläinkaupan yhteydessä leviävät taudit aiheuttavat tilalle huomattavia taloudellisia tappioita ja kukapa meistä haluaisi tilalleen tarttuvan taudin, joka pahimmillaan sulkee tilan koko eläinliikenteen.
Nautaketjun turvallisen toimintatavan mukaiset ohjeet on päivitetty ja yhteisellä toimintamallilla halutaan osaltaan edesauttaa turvallisempaa eläinkauppaa.
ETT:n järjestämät koulutustilaisuudet ovat alkaneet syksyllä 2016 ja niitä
ja järjestetään vielä kuluvan kevään aikana. Paikkakunnat löytyvät oheiselta sivulta: http://www.ett.fi/ajankohtaista/vielä-ehdit-”nautaketjun-turvallinentoimintatapa”-tuottajakoulutukseen.

Emolehmätilat ovat saaneet oppaan varmasti myös yhteistyökumppaneiltaan, mutta tärkeää asiaa kannattaa pitää esillä:
Nautaketjun turvallinen toimintatapa
Pelisäännöt vastuulliseen eläinkauppaan lypsykarja- ja emolehmätilalle
Tilasi kuuluu Nasevaan ja terveydenhuoltokäynnit on tehty sopimuksen mukaan. Noudata ETT:n ja Eviran tuontiohjeita. Älä osta tilallesi eläimiä väli- tai
loppukasvattamoista
Ostaessasi eläimiä:

Pyydä myyjätilalta terveystilanneraportti ja halutessasi myös todistus pitopaikan eläinten terveydentilasta. Eläin/eläimet siirretään vasta sen jälkeen,
kun olet varmistanut, että ostettavat eläimet, niiden lähtökarja ja pitopaikka
täyttävät seuraavat vaatimukset:
1. Kuljetuksissa ei ole eläimiä, joiden terveysstatus on tuntematon.
2. Eläimillä ei ole sairauden oireita.

3. Ostettavista eläimistä on alle 2 kk vanha kielteinen salmonellatutkimustulos.
4. Jos lähtökarjassa on todettu utare- tai hengitystietulehduksia, niiden aiheut
tajat on tutkittu. Str.agalactiae ja M. bovis -tartuntoja ei ole todettu.

5. Pitopaikassa ei ole terveydenhuoltokäynneillä todettu M. bovis -tartunnan,
paratuberkuloosin, tai tartunnallisten sorkkasairauksien oireita. Pälvisilsan oireita ei ole todettu viimeiseen 3 vuoteen.

6. Pitopaikassa ei ole havaittu tarttuvia suolisto- ja hengitystiesairauksien oireita viimeisen kuukauden (1 kk) aikana.
7. Jos tartuntoja on todettu, ETT:n saneeraus- tai riskinhallintaohjeita on noudatettu.
Myydessäsi eläimiä:

1. Varmista, että edellisestä terveydenhuoltokäynnistä on kulunut aikaa korkeintaan 3 kuukautta.
2. Toimita ostajalle Nasevasta sähköisesti allekirjoittamasi terveystilanne-raportti, jolla vakuutat karjan terveydentilan säilyneen ennallaan viimeisimmän
terveydenhuoltokäynnin jälkeen.
3. Ostajan pyytäessä toimita hänelle eläinlääkärin todistus pitopaikan eläinten
ja/tai ostettavan eläimen terveydentilasta.
4. Eläin/eläimet siirretään vasta sen jälkeen, kun ostaja on käynyt raportin läpi.
Huolehdi, ettei kuljetuksissa ole eläimiä, joiden terveysstatus on tuntematon.
5. Jos tilallasi on todettu EHEC, noudata laadittua riskinhallintasuunnitelmaa.

6. Torju ulko- ja sisäloiset tarpeen vaatiessa tai ostajan toivomuksesta ennen
eläinten siirtoja.

Toivottavasti tapaamme 29.4. kevään 2017 Limousin-sonnihuutokauppassa Alavieskassa!
Saara Rantanen
MP-tuotannonohjaaja, nauta
Snellmanin Lihanjalostus Oy

Vaavi-hankkeella vasikan kasvatuksen
haasteiden kimppuun
Elinvoimainen ja hyvin kasvava vasikka on kannattavan emolehmätuotannon
perusedellytys. Pihvivasikantuotannossa
vasikan menehtyminen tarkoittaa käytännössä sitä, että kyseinen emo-vasikkapari ei tuota lainkaan myyntituloa kyseisen
vuoden aikana. Vasikan heikko kasvutulos
puolestaan vähentää merkittävästi eläimestä saatavaa myyntituloa.
Vaali viisaasti vasikkaa (Vaavi) on Savonia-ammattikorkeakoulun ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) toteuttama hanke, joka käynnistyi vuoden 2016 alussa.
Hanke toimii Pohjois-Savon alueella tavoitteenaan vasikoiden hoitokäytäntöjen
parantaminen ja vasikkakuolleisuuden
alentaminen. Hanke järjestää koulutuspaketteja alan toimijoille monipuolisin
tiedotusmenetelmin.
Vaavi-hankkeen päärahoittajana on
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, ja tuen on myöntänyt Pohjois-Savon ELY -keskus. Yksityistä rahaa
Vaavi-hankkeelle ovat myöntäneet ATuottajat Oy, Faba sekä Osuuskunta ItäMaito. Hankkeen kotisivut löytyvät osoitteesta: vaavi.savonia.fi
Vaavi-hankkeen toiminta pitää sisällään sekä maito- että liharotuisten vasikoiden alkukasvatuksen. Koulutuspäivissä hyödynnetään jo olemassa olevan
tiedon lisäksi Vaavi-hankkeen selvitysten
kautta hankittua uutta tietoa. Koulutuspäiviä järjestetään Pohjois-Savon alueella useammalla paikkakunnalla, ja kaikki
hankkeen selvitykset ovat vapaasti saatavilla sähköisessä muodossa.
Parempi pihvivasikka!
Liharotuisten vasikoiden osalta Vaavi-hankkeen tavoitteena on pihvivasikkatuotannon tehostaminen uusimman
tutkimustiedon pohjalta ja uusimman
tiedon soveltaminen suomalaiseen pihvivasikan kasvatukseen. Ulkomaista tutkimustietoa pihvivasikantuotannosta on
saatavissa runsaasti, sillä emolehmätuotanto on naudanlihantuotannon päätuotantosuunta useissa maissa. Ulkomaisen
tiedon soveltamisessa täytyy kuitenkin
aina huomioida sen sopivuus suomalaisiin tuotanto-olosuhteisiin.
Ensimmäisenä aihepiiriin liittyvänä laajana kokonaisuutena on julkaistu
Maiju Pesosen tekemä kirjallisuusselvitys Pihvivasikoiden vieroitusstrategiat
ja ruokinta vieroituksen aikana. Julkaisu
on vapaasti ladattavissa Vaavi-hankkeen
kotisivujen kautta sekä myös suoraan
osoitteesta: http://jukuri.luke.fi/handle/10024/537591
Pesosen selvityksessä todetaan, että
vieroitus on yksi stressaavimmista tuotantovaiheista emolehmätuotannossa.
Stressi kohdistuu sekä emoon, vasikkaan
että karjanhoitajaan. Vasikka sopeutuu
vieroitukseen noin seitsemässä päivässä,
mutta vieroituksesta toipuminen vaatii
kaksi viikkoa.

Vieroitusstressiä voidaan vähentää
ennakoivin toimenpitein. Suunnittelussa
tulisi huomioida, mikä vieroitusstrategia
sopii tilalle parhaiten ja mistä vieroitusstrategiasta saadaan paras lisäarvo. Kaksivaihevieroitus voi vähentää eläinten
kokemaa stressiä. Kaksivaihevieroitus
soveltuu ennen kaikkea laitumella tapahtuvaan vieroitukseen ja vasikoiden ollessa 6–8 kuukauden ikäisiä.
Eläinten totuttaminen vieroituksen
jälkeiseen ruokintaan vähentää vieroitusstressiä. Yksinkertaisin tapa on tarjota vasikoille ns. vieroitukseen valmentavaa ruokintaa, joko karkearehuna tai
väkirehuna tai näiden yhdistelmänä, viimeistään 1–2 viikkoa ennen vieroitusta.
Vasikoiden ruokinnan muutokset tulisi
tehdä aina vähitellen.
Vieroitettujen vasikoiden tasapainoinen kivennäisruokinta on tärkeää
eläinten terveysstatuksen ja kasvun ylläpitämiseksi. Vieroitusstressi vaikuttaa
eläimen kivennäistasapainon säätelyyn
ja aiheuttaa muutoksia kivennäisten tarpeeseen.

Jatkoa seuraa
Nyt julkaistun vieroitusta ja lisäruokintaa käsittelevän selvityksen jälkeen
keskitytään aiheeseen ”Elinvoimaiset
vasikat kylmissä olosuhteissa ja siihen
vaikuttavat tekijät”. Tämä selvitys tulee
pitämään sisällään muun muassa emojen tiineysajan ruokinnan sekä poikimaajankohdan vaikutukset vasikan menestymiseen. Työn odotetaan valmistuvan
vuoden 2017 aikana.
Viimeisenä pihvivasikan tuotantoon
liittyvänä katsauksena on tarkoitus tarkastella emon rodun tai rotuyhdistelmän
vaikutuksia vasikoiden kasvuun erilaisissa tuotanto-olosuhteissa. Tämä työ ajoittuu vuodelle 2018.
Voit seurata hankkeen edistymistä ja koulutustarjontaa Vaavi-hankkeen
kotisivujen kautta. Ajankohtaisia naudanlihan- ja rehuntuotantoon liittyviä
hankeasioita löytyy myös Luke Ruukin
kotisivuilta: www.luke.fi/ruukki sekä facebook sivulta Luke Ruukki.
Arto Huuskonen, Luonnonvarakeskus
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Onko teillä susia? Onko teillä ilveksiä?
Onko teillä varkaita? Näitä kysymyksiä
kuulee usein ihmisten suusta, kun tila sijaitsee jotakuinkin keskellä-ei-mitään. Susia ei ole onneksi näkynyt haitaksi asti,
vaikka riistakeskuksen petohavaintojen
mukaan eräs pantasusi kohtalaisen läheltä syksyllä kuljeksikin. Ilveksiä kuulostaa
lähimetsissä olevan ja kissoja naapureista häviävän, mutta meidän kissoihin eivät
ole kajonneet, lie tuo kissoissa vika. Karhua epäilivät, että olisi nautoja pelotellut
syksyllä yhdellä jos toisellakin tilalla tässä
lähistöllä vaan ei ole mesikämmentäkään
tarvinnut meidän tervehtiä. Luvattomat
kuljeksijat puolestaan kävivät pari syksyä
takaperin hakemassa pientä ja tarpeellista täältä ja naapurista. Ajatus siitä, että
joku liikkuu tuolla pihamaalla pimeydessä
talonväen tietämättä ja pahimmassa tapauksessa villiinnyttää ympäri vuoden ulkoilevat emot vasikoineen sai meidät harkitsemaan jonkinlaista kodinturvaajaa.

Kodinturvaajana
Helka

Limousin-rotuisen uudistushiehon valintaprosessin
kehittäminen
Yhdistyksen jäsenet muistanevat keväällä 2015 saaneensa kyselyn uudistushiehon valintakriteereihin liittyen. Opinnäytetyöprosessi on nyt ohitse ja kyselyn
sekä teoreettisen tiedon hankinnan seurauksena on julkaistu Opas eläinaineksen
kehittämiseen limousin -rotuisilla naudoilla. Oppaassa esitellään onnistuneeseen eläinvalintaan liittyen tärkeitä asioita ja lisäksi sivutaan ruokinnan ja hoidon
vaikutuksia parhaan mahdollisen lopputuloksen kannalta. Opas ei ehkä anna
valmiita vastauksia lukijan kysymyksiin,
mutta sen avulla voi pohtia oman tilan
tuotantostrategiaa, eläinaineksen laatua
sekä uudistuseläinten valinnan vaikutuksia omassa karjassa. Havainnollistavien
kuvien avulla lukijan on helpompaa löytää niin toivottuja kuin ei-toivottujakin
ominaisuuksia karjansa eläimistä ja löytää kehittämiskohteita oman karjansa
eläinaineksessa.
Yhdistyksen internetsivustolta löytyvä, PDF-muotoinen opas kokoaa yhteen
tärkeitä asioita eläimen rakenneominaisuuksista, indeksilaskennasta, ruokin-

nasta sekä olosuhteista. Lisäksi oppaassa
sivutaan siitossonnin valintaa, genomista testausta, keinosiemennyksen käyttöä
sekä tuodaan esiin muutamia käytännön
esimerkkejä uudistuseläinten hankintaan liittyen. Oppaan taustalla oleva kirjallinen raportti sisältää tarkemman teoreettisen tiedon lähdeviitteineen sekä
kyselyn vastaukset. Kirjalliseen raporttiin voi halutessaan tutustua tarkemmin
osoitteessa:
https://www.theseus.fi/bitstream/
handle/10024/110650/Hoopakka_Ulla.
pdf?sequence=1.
Lopuksi haluan kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita kasvattajia, opinnäytetyöprosessissa tukena olleita henkilöitä
sekä erityisesti heitä, joiden kanssa kävin
henkilökohtaisia keskusteluja aihepiiriin
liittyen. Jakamanne tieto on ollut arvokasta ja tärkeää niin opinnäytetyöni edistymisen kannalta kuin henkilökohtaisen
kehittymisenikin näkökulmasta.
Ulla Hööpakka

Laumanvartijakoirat käsitteenä tarkoittaa yli kahtakymmentä eri rotua, joista piti alkaa miettimään itselleen sopivinta. Eri rotumääritelmiä hetken selattuani
muistin nuoruudestani erään ystäväni
kotitilalla vahtia pitäneen ja kunnioitusta herättäneen tiibetinmastiffin. Kyselin sosiaalisessa mediassa laumanvartijoista tietäviltä rodun sopivuutta meidän
laumaan sekä olosuhteisiin, jotka koiralle kykenemme tarjoamaan. Seuraavaksi
otin yhteyttä Pudasjärvellä olevaan kasvattajaan ja käsitykseni vahvistui. Tämän
tyyppistä rotua hankkiessa on erityisen
tärkeää, että hankkii koiran vastuulliselta kasvattajalta. Koiran terveyden sekä
terveen rakenteen lisäksi korvien välin tulee olla kunnossa. Pohjoisesta alkoi
tuulla loppuvuodesta siihen malliin, että
kävin hakemassa Helkan kotiin ja siitä alkoi arki laumanvartijan kanssa.
Tiibetinmastiffia kuvataan rotuna
omapäiseksi ja itsenäiseksi, jopa kissamaiseksi. Se tahtoo olla isäntäväkensä lähellä ja sillä on tarve seurata laumansa
liikkeitä näennäisen välinpitämättömän
näköisenä. Tiibetinmastiffeja ei ilmeisesti Suomessa ole kovinkaan monella nautatilalla työkoirana, joten kokemuksia en
ole oikein päässyt vaihtamaan muiden
kanssa. Meille oli alusta alkaen selvää,
että koira on osa perhettä, eikä sitä pyritä erityisemmin leimaannuttamaan nautoihin. Koira on kulkenut pennusta asti
mukana tilan töissä ja kaikesta päätellen
tehnyt johtopäätöksiä esimerkiksi siitä,
missä nautojen kuuluu olla ja missä ei. Se
lukee meitä ihmisiä ja tilanteita sekä nautoja ällistyttävän hyvin ja luulenpa, että
yhteistyö noinkin nuoren koiran kanssa
ei olisi niin laadukasta, jos se ei olisi kulkenut meidän matkassa töissä pennusta
lähtien. Helkalla on voimakas tarve pitää ”porukka läjässä”, joten riistaviettisten mäyräkoirien pihasta livahtelukin on
minimoitunut, koska Helka ei vain yksinkertaisesti päästä niitä lähtemään.
Palveluskoiria tiibetinmastiffit eivät todellakaan ole, koska niiltä puuttuu
miellyttämisenhalu. Mäyräkoirien omistajana miellyttämisenhalun puute on ar-

kipäivää. Koiran toimintakyky, toimeliaisuus ja käyttötarkoitus ovat kuitenkin eri
luokkaa kuin mäyräkoirilla, joten Helkaa
onkin kannustettu tekemään haluttuja asioita ja johdateltu pois pahanteosta.
Kesällä olivat hiehot lähteneet karkuteille ja juoksentelivat isommalla tiellä kohti
Iisalmea. Koira aloitti pihalla railakkaan
haukkumisen tielle päin, joten karkulaiset kärähtivät ja päästiin hätiin ennen
kuin perävalot ehtivät vilahtaa liian pitkälle. Koira on siis nuoresta iästään huolimatta ilmoittanut heti jos jotakin tavallisesta poikkeavaa tapahtuu lähistöllä.
Helka on ollut myös apuna jäljittämässä
laitumelle syntynyttä ja pusikkoon piiloutunutta vasikkaa sekä avustanut olemuksellaan talvitarhasta karanneen pihamaalla kävelemästä yllätetyn vasikan
takaisin emonsa luokse. Laidunkauden
alussa koiralla oli pasmat vähän sekaisin
kun talven navetan välittömässä läheisyydessä olleet naudat olivatkin yhtäkkiä
pitkin poikin kolmeen laumaan jaettuna.
Nopeasti se kuitenkin ymmärsi, että tilanteen kuuluukin nyt olla näin.
Lapset ovat Helkalle tärkeitä ja jos tytöt leikkivät pihalla huolehtii koira, että
esimerkiksi hevoset tai lehmät eivät tule
liian lähelle aitaa töllistelemään ajamalla eläimet kauemmaksi. Helka on myös
oma-aloitteisesti tavattu lehmien pihatosta ja tarhasta istuskelemasta, joten ilmeisesti se pitää nautoja omaisuutenaan
jota on pidettävä silmällä. Emolehmien
kanssa ei ole itsestään selvää, että koira liikkuu niiden seassa. Meidän lehmät
eivät ole paljoa olleet aiemmin koirien
kanssa tekemisissä, pois lukien matalat
mäyräkoirat, jotka silloin tällöin mylläävät navetalla. Yllättävän hyvin ne ovat
kuitenkin oppineet kunnioittamaan ja
sietämään koiraa ja koira niitä.
Säänkestävän karvapeitteensä ansiosta Helka viihtyy paljon ulkona. Koska tiluksia on lähes mahdotonta alkaa aitaamaan kokonaan eivätkä pedotkaan ole
meitä toistaiseksi vaivanneet, päädyimme rakentamaan koiralle tarhan. Tarhaan se jätetään, mikäli ei itse olla kotona
tai jos sen ei tarvitse olla hämmentämässä jossain tilanteessa. Aitaus on tämän
tyyppiselle koiralle välttämättömyys. Periaatteenamme on, että jos Helka pysyy
kotona, se saa olla vapaana. Mikäli reviiri laajenee, ovat vapaana ulkoilun kultaajat ohitse. Yöt koira haluaa olla sisällä,
ainakin toistaiseksi, ja eräänä aamuna se
herätti koko porukan viiden maissa, kun
kuuli roska-auton kääntyvän vajaan kilometrin päästä isommalta tieltä pihatielle.
Välillä tuntuu, että näennäisesti nukkuva
koira kuulee jopa pihalla kipittävän hiiren hengityksen, kun seuraa koiran reagointia.
Helka on rotunsa edustajana vakuuttanut meidät viisaudellaan, valppaudellaan ja toimintakyvyllään myös työtehtävissään. Meidän kohdallamme koira ja
käyttötarkoitus ovat kohdanneet erinomaisesti ja on ollut jopa yllättävää,
kuinka iso apu koirasta on päivittäisissä
hommissa varsinaisten vartiointitöiden
lisäksi. Mikäli joku huomaa harkitsevansa laumanvartija-tyyppistä koiraa itselleen, suosittelen ensiksi miettimään mihin tarkoitukseen koira hankitaan. Onko
koiran tarkoitus olla pelkkä eläinvahti,
alueiden vartija, perheen koira vai kaikkea näitä? Mikäli valitset viimeisen, voi
tiibetinmastiffi sopia myös sinulle.
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Kiinteään vesijohtoverkostoon siirtyminen on ollut meidän tilalla varsin järkevä ja tuottava investointi. Se on vähentänyt huomattavasti vesihuoltoon
kuluvaa työaikaa sekä helpottanut itse
toimintaa. Syitä, miksi meidän tilalla siirryttiin vesivaunuista kiinteään juomavesiverkostoon, oli useita. Ensinnäkin karjakoon kasvaessa vesivaunuja olisi pitänyt
ostaa lisää, ja yksittäisen vaunun hinnalla saa jo satoja metrejä muovista vesijohtoputkea sekä tarvittavia hanoja ja liittimiä sekä juoma-altaan.

Kiinteä laidunvesiverkosto
Työmenekki oli myös merkittävä peruste muuttaa systeemejä. Nykyisellä
karjakoolla (n. 250 laiduntavaa eläintä 7
laumassa) veden kuskaamiseen menisi
päivässä yhden ihmisen työpanos. Vesi
kulkee itsestään putkia pitkin altaaseen.
Pitää kuitenkin muistaa, että kaikki tekniset laitteet ja järjestelmät vaativat
huoltoa ja välillä korjaustakin. Uimureita voi joutua korjaamaan tai vaihtamaan
sekä altaita pesemään. Vesivaunun kuljettamiseen veräjistä liittyi myös eläinten karkaamisriski, varsinkin jos vesi oli
vaunusta päässyt loppumaan, jolloin janoiset lehmät pyrkivät seuraamaan vaunua. Pihassa vaunun täyttymistä piti
vahtia tai asentaa uimuri, muutoin vesi
virtasi pitkin pihaa. Vesivaunun kuljetus sitoi hommaan yhden ihmisen lisäksi myös yhden traktorin.
Vesijohdot on vedetty pääosin maanpinnalla pellonreunaojia ja aitalinjoja
pitkin. Tienalitukset on tehty yleensä
valmiita ojarumpuja hyödyntäen. Putkena on käytetty normaalia ns. siniraita muoviputkea halkaisijaltaan 25 mm,
koemielessä joissakin runkolinjoissa myös 32 mm. 25 mm putki on riittävä ja liittimet ja hanat ovat pienemmällä putkikoolla edullisempia. Varmaakin
myös 20 mm putkea voisi käyttää riippuen virtausmääristä, linjan pituudesta
ja korkeuseroista. Liittiminä on käytetty messinkisiä muoviputkiliittimiä, joiden kytkemiseen ei tarvita erikoistyökaluja. Sopiva jakoavain ja putkipihdit
riittää. Putken katkaisun voi tehdä putkileikkurin sijaan myös rautasahalla.
Leikkauspinta pitäisi olla suora. Asennusvaiheessa putki on painettava huolella liittimeen pohjaan saakka ja pidettävä siellä, jotta kiristettäessä kuparinen
lukitusrengas kiristyy oikeaan kohtaan.
Tarvittaessa liitin voidaan avata ja kiristää uudelleen useita kertoja.
Syksyllä laidunkauden päättyessä, viimeistään ennen pakkasten tuloa,
juoma-altaat tyhjennetään ja vesijohtojen liitokset aukaistaan, jotta vesi valuu
putkistosta pois. Putkistolle ei ole tullut minkäänlaisia talvivaurioita. Joitakin
hanoja on haljennut, koska vettä saattaa
jäädä kuulan ja seinän väliin tyhjennyksestä huolimatta.
Vesiputki maksaa n. 1€/metri täysin
kiepein (200 m/25 mm) ostettuna. Hanat ja liittimet ovat kympin kahta puolta eli niistä kertyy helposti kustannusta, joten kannattaa hiukan etukäteen
suunnitella mihin ja minkä verran kyseisiä osia tarvitaan. Sulkuhana kannattaa sijoittaa melko lähelle allasta, jolloin
mahdollisen vian tai altaan pesun takia
ei tarvitse kävellä kauaksi sulkeakseen
veden tulo. Koko verkostoa ei tarvitse tehdä kerralla, vaan investoinnin voi
tarpeen vaatiessa jaksottaa useammalle vuodelle. Itsellä nälkä kasvoi syödessä melko nopeasti, kun havaittiin uuden
systeemin edut verrattuna entiseen.
Hannu Parviainen

Puntari mekaaninen rautahäkki, tietokone Mikro Mikko ja dos-ohjelmat

Dossista webbiin, Ämmästä pilveen
Tarkkailun tapahtumien tallentaminen oli helppoa selkeäkäyttöisellä dos-ohjelmalla ja korjattu paino näkyi heti kilojen syöttämisen jälkeen. Sitten ostettiin
uusi WinPihvi, ruma lehmän pää tuijottamaan näytölle ja digivaaka navettaan.
Punnitustapahtuma helpottui, mutta tallentaminen ei. Ohjelma lähetti ensin pyynnön lähettää tietoja, sitten sai luvan, sitten
ajoi tietoja, sitten poisti vanhoja, vaikka
olisi lähettänyt vain yhden vasikan syntymän ja sehän on lähetettävä 7 vrk kuluessa syntymästä. Lippuja lenteli ruudulla,
aikaa kului ja kahvia. WinPihvi oli merkillinen, korjattu kyhäelmä lypsykarjaohjelmasta. Mitä vähemmän käyttäjiä sitä vähemmän on ilmeisesti ollut mielenkiintoa
kehittää ohjelmaa, kun jokamies sai Elmerillä tärkeimmät tiedot rekisteriin ilman
kuluja. Kunnes saatiin MM…
Minun Maatilani, MM, Ämmä, lihakarjaohjelma kosii kaikkia karjan kasvattajia, sekä jalostajia, että lihantuottajia.
Sinne vaan pilveen tietoa. Moduleita, sarakkeita, tietoja voi valita äärestä laitaan
paitsi, että jotkut modulit ovat pakollisia, vaikkei niitä tarvitsisi. Todella paljon löytyy uutta ja toimivaa, jopa emojen
umpeen pano. Tiedot voi lukea navetassa
suoraan kännykästä, jos näkee. Puhuttuja neuvoja saa helposti kysymysmerkkiä
klikkaamalla. Naurattaa vähän omat sonnit osio, kun sinne saisi siirrettyä naapurin nurkkasonninkin, mutta yhteisomistuksessa olevan jalostussonnin saaminen
merkkirekisteriin on mahdotonta.
Ministeriössä tietäjät ovat päättäneet,
että MM lehmäohjelmaan vaaditaan kahdenkertainen kirjautuminen. Määräyksen syytä ei Mtech Digital Solution
(vanha Laskentakeskus) ohjelmistotukiavustaja tiennyt. Kyllä virkamies osaa
kiusaamisen, lisää kappaleessa vientihiehot. Ämmän kanssa on nyt harjoiteltu vuosi. Käyttöä opettelevalle sopii sanonta työ opettaa tekijäänsä. Painot saa
klikkaamalla punnitut eläimet koriin ja

sieltä kilot kohdalleen. Vasikan syntymän kirjaamisessa on monta vaihetta.
Ennen kuin päästään syntymään asti on
pitänyt tehdä Faban kanssa erillinen sopimus oikeudesta tallentaa ja säilyttää
siemennyksiin, siemenannoksiin sekä astutuksiin liittyvää tietoa Faban tietokantaan. Valitaan Mini- tai jonkun muun niminen paketti, josta laskutetaan vuoden
kuluttua jotain jonkinlaisella laskulla,
josta ei laskuttajakaan vielä tiedä, miten
se toimii, maksaja vielä vähemmän. Vannot kautta kiven ja kannon, että noudatat
kaikkia Faban kulloinkin voimassa olevia yleisiä toimitusehtoja vuodelta -11.
Kerttulin tila on lähiseminologin ystävällisen suostuttelemisen jälkeen tehnyt sopimuksen, jonka voi voi irtisanoa päättymään välittömästi, jos toinen osapuoli on
toiminut tavalla, joka tekee sopimussuhteen jatkamisen kohtuuttomaksi toisen
sopijapuolen kannalta. Heti sopimuksen tultua pakon edessä tehdyksi tuntuu
sen noudattaminen Faban keinosiemennyspalveluita käyttävän karjanomistajan
kannalta kohtuuttomalta.
Yksi hyvä uudistus on siemennyskorttien tulostusmahdollisuus. Emo voi poikia toista kymmentä kertaa, ja uusittuun
siemennyskorttiin mahtuu neljä. Koko
toinen puoli on varattu lääkityksille,
lääkkeen luovuttajille, varoajoille, maidon testauksille. Se on yleensä aina tyhjä.
Voisiko karjankasvattaja saada alennusta, kun järjestö välttyy tulostus- ja postituskuluilta, tuskin.
Vientihiehojen poistosta tuli Ämmän
kanssa erimielisyyttä. "Hän" ei hyväksynyt ostajalle minkään numeroista tila-,
VAT-, tai muuta tarjottua koodia. Poisto
kyllä onnistui, mutta kaikki ulkomaahan
myydyt hiehot joutuvat virhelistalle, hui
kauhistus. Laskiksesta eli Mtechistä sanottiin, ettei ohjelmassa ole vikaa, virhelistasta ei tarvitse välittää. Uskoin
ammattihenkilöä. Eviran hallinnoimalla merkkirekisterillä ei siis ollut heinä-

kuussa 2016 kykyä ottaa vastaan viljelijän tekemän ulkomaankaupan tietoja,
vaan tilalle lähetettiin 17 hiehon paperille tulostetut virhelistat korjattavaksi
ostajan puuttumisen takia. Kummallista,
että kirjautuminen salasanoineen vaaditaan kahteen kertaan, mutta topakka
virkanainen voi vaatia puhelimessa luettelemaan hiehojen identtinumerosarjoja. Virhemahdollisuus oli liian suuri, en
suostunut. Lähetin takaisin koko nivaskan. Jokaiseen paperiin ympyröin maatunnuksen ja eläimen EU-identin punaisella. Ostajan tietoja ei kyselty.
Vasikan syntymän ilmoittamiseen
tarvitaan monta jatka-klikkausta, aika
selkeästi kuitenkin. Muutkin kuin Kerttuli kaipaavat synnytysapuluokkiin
enemmän vaihtoehtoja ja selkeitä ohjeita
niin, että eri tiloilla luokitellaan poikiminen samoilla kriteereillä. Helppo ja ilman
apua saavat olla samalla numerolla 1
vaikka ne käytännössä voivat olla hyvinkin erilaisia. Avustettiin luokka pitää jakaa syiden perusteella alaluokkiin, miksi avustettiin: suuri vasikka, ahdas lantio,
kaksoset, kohtukierre, heikot supistukset asentovirheet, jotka taas jaettaisiin
vaikeusasteen mukaan alaluokkiin: lievä
jalan oikenemattomuus ei ole perinnöllistä. Muilla asentovirheillä, kuten kolmen jalan tarjonta, takaperin, ylösalaisin,
pää sivulla, voi olla erilainen perinnöllinen määräytyminen. Tiedot tulisi saada
edes lehmäkorttiin kasvattajan käyttöön,
jos ne on ylivoimaista liittää indeksilaskentaan. Ei saisi olla. Luken jalostus- ja
perinnöllisyystieteen (kalat, siat ja nautakin kai) tutkija on ottanut esimerkin
sikajalostuksen etenemisestä vain kahdella vaihtoehdolla: 0 on elävä ja 1 on
kuollut. No vähempää ei oikein voi olla.
Epämuodostuneitten vasikoitten luokkavalikoimaan on mahdutettu 9 vaihtoehtoa. Vuosikymmenien aikana olen nähnyt
yhden epämuodostuneen vasikan. Sillä
oli kitalakihalkio.
Äidinkielen opettajani kiukustuisi indeksilaatikon otsikosta Poikimahelppous isänä ja Poikimahelppous emän isänä.
Suomen kielellä vasikka syntyy eli syntymäindeksi ja lehmä poikii eli poikimisindeksi. Lehmän indeksi isänä häh, harhaanjohtamista. Meillä on tietokoneen
vieressä selitysluntti, josta katsotaan,
mitä se on: poikimahelppous isänä kuvaa
vasikan ominaisuutta, kuinka helposti se
syntyy ja siihen liittyy läheisesti syntymäpaino, jota hyödynnetään poikimahelppoustietojen ohella laskennassa. Poikimahelppous emän isänä kuvaa tyttärien
poikimisen sujuvuutta. Mitä korkeampia
indeksit ovat, sitä helpompia ovat poikimiset. Edellisestä on pääteltävissä, että
vasikan ominaisuus on poikimahelppous
isänä ja siihen vaikuttavat paitsi syntymäpaino myös se, minkä numeron valitsemme poikimahelppousvaihtoehdoista,
kai. Tyttärien ominaisuus on helppous
emän isänä, kenen? Kun koville ottaa,
niin koiraskin poikii, sanoo vanha kansa.
Kerttuli
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Karjatiloilla on yleensä paljon lämmitettäviä rakennuksia, tiloja tai muita lämpökuormia, jotka sijaitsevat varsin hajallaan tilan
alueella. Vaikka osa rakennuksista saadaankin lämmitettyä esimerkiksi eläinten hukkalämmön avulla tai puuta polttamalla, hajallaan olevia pienehköjä lämpökuormia (esim. huoltotilat, varastot, lämminvesivaraajat, vesijohtojen lämpösaatot tai lämmitettävät
juomakupit) on yleensä helpoin lämmittää sähköllä. Näistä sähkökuormista muodostuu karjatiloilla yleensä varsin runsaasti sähkönkulutusta, useita kymmeniä tuhansia kilowattitunteja.

Kokemuksia aurinkosähkön
tuottamisesta
Koska sähkön hinnassa ei ollut oletettavissa laskua, ja koska aurinkosähkölaitteistot olivat halventuneet huomattavasti
viimeisen 5-10 vuoden aikana, päädyttiin
kesällä 2015 ottamaan osa kylmäpihaton
katosta hyötykäyttöön ja asensimme sinne aurinkopaneelit. Aurinkosähköjärjestelmä tuottaa järkevissä määrin energiaa
helmikuun loppupuolelta lokakuun puoleen väliin saakka, talvikuukausina tuotanto on lyhyiden päivien sekä pilvisen
kelin takia varsin marginaalista.
Järjestelmää suunniteltaessa oli selvää, että järjestelmän hinta täytyy saada
pidettyä mahdollisimman edullisena ja
järjestelmän takaisinmaksuaika mahdollisimman lyhyenä. Mitoituksessa pyrittiin
optimoimaan tuotetun aurinkosähkön
omakäytön osuus ja minimoimaan verkkoon myytävää ylijäämäenergiaa. Koska
keväällä ja syksystä sähkönkulutuksen
katsottiin olevan luokkaa 2-5kW, ja koska
kesällä sähkönkulutus on varsin pientä,
alimmillaan n. 500W heinäkuussa keskipäivällä, päädyttiin pieneen voimalaan,
jossa 260W:n kennoja on 12 kpl ja teho
n. 3kW. Tällä tehomitoituksella, ja tiettyjä kuormia ajastamalla päiväaikaan kesäkuukausina, päästiin järjestelmäsuunnittelussa alkuperäisiin omakäyttöosuuden
tavoitteisiin. Omakäyttöosuutta kasvatettiin valitsemalla kolmivaiheinvertteri,
jolloin tuotettu energia syötetään tasaisesti jokaiseen vaiheeseen. Asennuspaikaksi valittiin mahdollisimman etelään
päin osoittava lähes varjoton katto, jon-

Aurinkopanelin taustalla tilan päärakennus.

ka läheisyydestä löytyi valmis sähkökeskus verkkokytkentää varten. Yhden kilowatin huipputehoisen järjestelmän
vuosituotto Suomessa on noin luokkaa
850-950kWh eli asennetun järjestelmän
vuosituotoksi arvioitiin noin 2700kWh.
Järjestelmän suunnittelu ja tarvikkeet tulivat NeroWatt Oy:n kautta.
Hintatavoitteen myötä paneelien mekaaninen asennus katolle päädyttiin tekemään itse, sähkökytkennät jätettiin
sähköurakoitsijalle ja komponentit tilattiin edullisimmista lähteistä; valittiin
laadukas Kiinalainen invertteri, aurinkopaneelit Sloveniasta, ja tukirakenteet
Saksasta.
Näillä sähkönhinnoilla, komponenttivalinnoilla sekä itse järjestelmä mekaanisesti asentamalla päästiin laskennallisesti noin 12 vuoden takaisinmaksuaikaan.
Järjestelmien edelleen halventuessa ja
sähkönhinnan noustessa takaisinmaksuajan odotetaan laskevan tässä teholuokassa alle kymmenen vuoden jo lähiaikoina.
Kun erillään toimitettuja tarvikkeita
katselin, niin ajattelin että, mitenkähän
nämä saadaan asennettua, mutta netistä löytyi asennusvideoita, joista selvisi
kuinka asennus tulisi tehdä.
Jotta paneelien kulma vuositasolla olisi mahdollisimman optimaalinen tehontuotannolle (noin 40-45 astetta), loivalle
pihaton katolle asennettiin tukikolmiot,
joihin kiinnitettiin poikittaiset alumiinikiskot, ja joihin itse aurinkopaneelit saa-

tiin kiinnitettyä. Eniten pähkäilyä aiheutti kolmioiden kiinnitys itsekantavaan
peltiin, mutta kun tämä oli saatu ratkaistua, niin koko paketin mekaanisessa
asennuksessa meni yhdeltä mieheltä aamupäivä.
Sähköurakoitsija kävi asentamassa
laitteiston, täytti sähkön mikrotuotantoilmoituksen ja lähetti sen sähköyhtiölle. Sähkömittari piti muuttaa kaksisuuntaiseksi, mutta sen sähköyhtiö pystyi
päivittämään toimistolta käsin etänä.
Elokuun 10:nä päivänä Savon Voimasta soitettiin ja sanottiin, että nyt voitte
kytkeä aurinkovoimalan verkkoon. Sinä
päivänä Osmo (paikallinen urakoitsija)
oli niittämässä aiv-heinikoita, joten kutsuin hänet päiväkahville ja sanoin, että
tämä on historiallinen hetki, koska nämä
ovat ensimmäiset kahvit, jotka on keitetty itsetuotetulla sähköllä.
Sähköä rupesi tulemaan aurinkoisilla ilmoilla, ja sähkömittarit pyörivät milloin mihinkin suuntaan. Päämittari saakin tehdä niin, mutta aurinkokennot on
pihaton katolla ja maatalouden kulutus
on jälkimittarin takana eli se sähkö, jota
ei kuluteta maataloudessa, pyörittää jälkimittaria väärinpäin eli sähkönkulutus
laskee.
Oman kulutuksen ylittävä osuus tuotetusta sähköstä myydään verkkoon,
verkkoyhtiö Savon Voima ostaa sen, ja
myy vihreänä energiana eteenpäin. Verkkoon päin siirtyvää energiaa ei kyllä paljon vuodessa kerry.

Invertteri ja paneelisto asennettuna

Aurinkosähkön ongelma on yleensä siinä, että kun tuotanto on suurimmillaan, niin kulutus on pienimmillään,
ongelman ratkaisuun tarvittaisiin säätökulutusta esim. lattialämmitys tai vedenlämmitys voisi olla kellolaitteella
säädetty päälle aamulla kymmenen jälkeen. Akkuenergiavarastojen hintojen
lasku lisännee tulevaisuudessa energiavarastojen asentamista aurinkosähkölaitteistojen yhteyteen, jolloin tuotettua
ylijäämäsähköä saadaan siirrettyä ajallisesti kulutushetkeen. Lisäksi erilaisten
hybridijärjestelmien (aurinkosähkö-tuulisähkö-akusto) oletetaan lisääntyvän tulevaisuudessa järjestelmien halventuessa.
Pieniin alle 15000€:n aurinkosähkölaitoksiin ei maataloudet saa mitään
avustuksia (ELY-keskus) vaan ne menevät kylähulluuden piikkiin. Kustannukset tällaisessa laitoksessa olivat vuonna
2015 noin 1,5€/W.
Kaiken kaikkiaan koko järjestelmän
hankinta ja käyttöönotto olivat varsin
suoraviivainen projekti, ainoa suurempi mutka matkassa on ollut invertterin
etämonitoroinnin toimivuus, sillä asennuspaikalla kylmäpihatossa ei ole kiinteää nettiyhteyttä eikä päärakennuksen
langaton nettiyhteys tahdo riittää invertterille saakka. Lisäksi kylmäpihaton metallinen katto luo katvealueen signaalille,
joka vaikeuttaa yhteyden muodostamista. Invertteri on kuitenkin toiminut moitteetta, ja on syöttänyt tehoa verkkoon ilman ongelmia. Aurinkosähkölaitteisto
onkin varsin huoltovapaa, jos sallii talvella lumikertymät paneelien päällä. Lumiset paneelit tuottavat vain murto-osan
puhtaiden paneelien tuotantoon verrattuna, mutta koska talvella tuotanto on
muutenkin hyvin marginaalista, joten
joka lumimyräkän jälkeen ei katolle viitsi
nousta putsaamaan paneeleja.
Matti ja Jesse Kokkonen, teksti ja kuvat

8

2017 / www.limousin.fi

Limousin-kasvattajien
opintomatka Tsekkiin 2016
Tsekin lihakarjakasvattajin organisaation (Czech Beef Cattle Assosiation)
johtaja Kamil Malat kertoi meille maansa karjataloudesta sekä järjestön toiminnasta. Tsekissä on maatalousmaata noin
4 milj ha, josta laidunkäytössä 1 milj ha.
Lehmiä on 580 000, joista liharotuisia
210 000 eläintä. Kantakirjattuja ja rekisteröityjä liharotuemoja on noin 21 000
kpl. Rotuja tällä hetkellä on 18. Lihakarjajärjestö on perustettu 1990 ja työntekijöitä on 9. Jäseniä järjestöllä on 950
kaikkiaan 7000 tsekkiläisestä karjankasvattajasta. Maassa lihakarjan tarkkai-

lu, jalostus ja laskenta on järjestöllä, siemennysasemiin tai siemenen myymiseen
järjestö ei osallistu riippumattomuuden
varmistamiseksi. Eri liharoduilla on omat
kerhot tai klubit, jotka asettavat jalostustavoitteet ja kerhojen puheenjohtajat toimivat samalla järjestön hallituksen jäseninä. Prahan maatalousinstituutti hoitaa
jalostuslaskennat ja punnitukset tehdään
järjestön työntekijän avustuksella. Painot punnitaan 120,210 ja 365 päivinä.
FARMY PODEJY Mr Peteskin
Yllä olevan esitelmän kuulimme en-

simmäisessä vierailukohteessamme, joka
oli Farmy Podejy Koillis-Tsekissä. Tutustuimme monipuolisesti eri rotujen jalostukseen erikoistuneeseen farmiin, joka
oli yksi Tsekinmaan seitsemästä suurimmasta tilasta 500 emon ja 900 nuoren
eläimen pääluvulla.
Teollisella hissiyrityksellä omaisuuden hankkinut mr Peteskin on ostanut
tilan noin kymmenen vuotta sitten. Entisen kolhoosin raunioille on voimakkaalla investoinnilla korjattu ja rakennettu
useita eri karjarakennuksia, jotka olivat
sekoitus vanhaa ja uutta rakennustekFarka Limousin

niikkaa. Kaikki eläimet eivät olleet samalla talouskeskuksen alueella, jolla vierailimme. Pellot ja eläinrakennukset olivat
10 kilometrin etäisyydellä toisistaan. Navetat olivat suomalaisesta näkökulmasta katsottuina sokkeloisia ja työläitä hoitaa, mutta uusimmissa rakennuksissa oli
työtehokkuuteen jo kiinnitetty huomiota. Työntekijöiden palkkataso oli matala.
Karjanhoitotöitä teki viisi ukrainalaista,
neljä tilan traktorinkuljettajaa olivat paikallisia. Maissin, viljan ja nurmen sadonkorjuu ostetaan urakointina, pinta-alaa
yht 400 ha. Lantaa varastoidaan omilla
pelloilla ja sitä myös myydään tilan ulkopuolelle. Karja laiduntaa noin 400 hehtaarilla. Laidunalueet vaikuttivat hyvin
peltomaisilta, niitä täydennyskylvetään
ja uudistetaan säännöllisesti.
Farmy Podejyn eläinaines on erikoista
ja tila onkin epätyypillinen, erittäin monen rodun kasvatustila. Rotuja olivat limousin, aubrac, partenaise, piemontese, gasconne, belgian blue, baszadaise ja
montellier. Kaikki eläimet keinosiemennetään ja alkionsiirtoa käytetään runsaasti. Poikimakausi alkaa marraskuussa ja jatkuu huhtikuuhun. Tällöin alkaa
laiduntaminen, jota kestää marraskuulle. Kaikki eläimet belgian blueta lukuun
ottamatta laidunnetaan. Montellier lehmiä myös lypsetään ja maito juotetaan
belgian blue vasikoille. Tilan kymmenen
eri rodun lisäksi oli risteytyksiä alkiokantajina. Omistajan mr Peteskin mieltymykset vaikuttavat rotujen runsauteen.
Limousinia tilalla pidetään hyvän jalostus- ja teuraseläinkysynnän vuoksi, partenais on harvinainen ja Tsekin runsain.
Gasconne on muuten vain kaunis. Teuraaksi menevät eläimet myydään 7 – 10
kk iässä jatkokasvatukseen Hollantiin ja
Saksaan. Paikallinen loppukasvatus ei
kannata heikon ostovoiman vuoksi. Naudanlihan kulutus on vai 8 kg/henkilö.
Muistiin merkitsi Tommi Matomäki

COMPANY NATURAL
Toinen vierailukohteemme oli Hraditskossa sijaitseva, tarkasti aidattu keinosiemennysasema. Ensimmäinen huomion kohde oli viljasiilon kokoinen
”typpipytty” toimistorakennuksen vieressä. Asema oli ollut 40 vuotta valtion
omistuksessa. Vuonna 1990 perustettiin
yhtiö Company Natural, jonka toimintaa esitteli meille ja yksi perustajista/
omistajista. Hän on suorittanut Prahan
yliopistossa loppututkinnon karjan jalostuksesta ja tehnyt väitöskirjan genetiikasta. Hän työskennellyt koko ikänsä
karjan parissa ja vaimonsa on myös alan
ammattilainen. Siis hallussa täällä on
teorian lisäksi myös käytäntö.
Aseman omistuksessa on 100 ha nurmea. Ruokinnassa ei käytetä säilörehua,
vain kuivaa heinää. Olki, tiiviste, soija ja
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kivennäiset ostetaan. Työntekijöitä on
100, myös siementäjiä, jotka käyvät maakunnassa.
Sonneja on 100, joista kolmasosa on
holstein-, kolmasosa montpelier- ja kolmasosa 16 eri liharotua. Nupoilla linjoilla
on kysyntää. Sonneja hyppyytetään neljä kertaa viikossa. Belgian sinisen kanssa on vaikeuksia, se ei tahdo hypätä (jalat
eivät kestä). Katsojan kommentti: ei ole
ihme, on ne niin kauhean näköisiä.
Limousinin genomitestit tehdään
Ranskassa, lypsyrotuiset testataan kansallisesti. Yhteistyöprojekteja on meneillään mm Mongolian ja Bosnian kanssa.
www.naturalgen.cz löytyy selkeät sivut
englanniksi.
Aidan taakse talutettiin meille nähtäväksi kolme limousin sonnia sekä yksi
punainen angus. Hyvin kiinnostava oli
homotsygootti Mats, jonka isä on Mateo.
Yleisön pyynnöstä toivat vielä näytteille
belgian sinisen, vaappuen taapertavan,
possun näköisen sonnin. Huh.
Toimistorakennuksen
yläkerrassa
oli upeat sauna- ja edustustilat, tarjolla
pientä piristävää välipalaa.
FARKA LIMOUSIN, Brothers Farka
Aamupäivällä 30.11. saavuttiin Trhove Sinyyn Frantisek, Pavel ja Martin Farkan omistamalle tilalle. Tilanpidon ohella veljekset ovat myös palomiehiä ja yksi
heistä on limousinyhdistyksen puheen-

johtaja. Omaa peltoa tilalla on 120 ha ja
vuokrattua 180 ha. Rakenteilla on lisää
sekä kasvattamotilaa että konehallia.
Kaksi vierasta työntekijää, toinen rakennusmies.
Puhdasrotuisia limousinemoja on 60.
Karjasta noin 80 % siemennetään ja siemen on etupäässä ranskalaista. Siemennykset tekee eläinlääkäri. Alkiohuuhteluista saanto on ollut keskimäärin 8
alkiota per huuhtelu ja tiineys 70 %. Jalostussonneja pyritään myymään noin
20 vuosittain, suurin osa menee risteytyskäyttöön, noin 5 % puhdasjalostukseen. Karja on geneettisesti 80 % nupoja,
loput nupoutettuja.
Erittäin ystävällinen tilan väki tarjoili
vieraille kahvia, teetä, makeita kakkusia,
limua ja paikallista budovaria.
PISEK FARM, Mr Kotalik
Navetat olivat kuin rivitaloja rinteessä. Omistaja Milan Kotalik toimii puualan
yrittäjäna eikä ehtinyt paikalle. Esittelyn
suorittivat konsulentti, mr Keplak ja karjasta vastaava nuori nainen. Rakennukset olivat osittain vanhoista korjattuja
ja osa uusia. Rakenteilla oli oma teurastamo suoramyyntiä varten. Karja on perustettu niin, että ensimmäiset omat vasikat syntyivät 2011. Emoja on nyt 130,
joista 70 limousinia ja 60 risteytystä. Jalostukseen myytävien sonnien tavoitemäärä on 15 – 20 vuosittain ja ne mene-

vät sonnikasvattamoon. Hiehonavetta on
erikseen. Hiehon hinta on tällä hetkellä
vähä alle 2000 €. Ostaja saa valtion tukea. Työntekijöitä on kolme tarktorikuskia, yksi navettahenkilö ja kirjanpitäjä.

FARM KOZAK Mr Kozak
Viimeisen
tutustumiskohteemme
omistaja Pavel Kozak aloitti bisneksensä, kun kommunisti oli kukistettu. Äidiltään saamalla 400 eurolla hän osti kaksi
hiehoa ja myi ne hyvällä voitolla. Toimisto oli autossa ja työvälineenä kännykkä.
Tällä hetkellä työntekijöitä on 10,
omaa peltoa 170 ha, mutta koko ajan hän
ostaa lisää. Emoja on 250 limousinista
anguksen kautta biisoneihin. Paras tuotto tulee, kun huutokaupassa saa omat
sonnit myytyä. Karjaa ostetaan ja välitetään jatkuvasti. Emotilalla on myös Suomesta ostettuja anguksia.
Sonnikasvattamossa kasvavat omat
jalostussonnit sekä muitten kasvattajien myyntiin tarkoitetut sonnit. kaikkiaan
11 eri rodun sonneja myydään huutokaupalla neljä kertaa vuodessa. Tätä tarkoitusta varten on rakennettu erinomaiset
tilat: katsomo on porrastettu puoliympyrä ja kehä alhaalla. Huutokauppatilojen
ylätasanteelta on käynti ravintolaan, jossa söimme snitsel-lounaan budovar-oluen kera. (Tsekit juovat olutta 160 l/henkilö/vuosi ja suomalaiset 80 l)
Pavel Kozak sanoi olevansa työhullu

11 kuukautta vuodessa yhden kuukauden hän viettää lomaa Alaskassa nauttien luonnosta ja luonnon eläimistä. Biisonit lienevät matkatuliainen sieltä.
Ison kiitoksen ansaitsevat Kamil Malat, joka järjeti meille vierailukohteet,
Tomas Havlicek oli erinomainen tsekkienglanti tulkki ja historian kertoja. Jiri
Miculec hoiti käytännön asiat. Kunnioittavan kiitosmaininnan ansaitsee myös
entinen puheenjohtajamme Joel ”Koera”
Puhakainen suurenmoisesta suorituksesta englanti-suomi tulkkina.
Matkailu avartaa ja taas kerran oli hieno reissu
Muistiinmerkitsijät Lea Järvinen
ja sihteeri

Sonniaseman ylpeys, ABIDOL, Tsekin Limousin champion. Rakennearvostelussa sonni sai 92 pistettä (max 100) ja täyttää kaikki
toiveet, millainen limousinin pitäisi olla. Abidolin isä on ranskalainen Armstrong ja emällä
erinomainen isälinja (Nenuphar,
Malibu, Ontario). Vaikka tsekissä
nupot linjat ovat kysyttyjä, tämä
sonni on sarvellisuudesta huolimatta paras! Kuva Arto Isomäki.

Farmy Podejy, Mr Petesik

Farmy Podejy, Mr Petesik

Matkalaisia Kaarlen sillalla Prahassa.
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Bussissa
Tsekin
maaseudulla

Limusiinimatkalla Tsekissä

Farm Pisek

En varsinaisesti ole limousinkasvattaja, ellei minua haluta laskea sellaiseksi niitten lukuisten risteytysten ansiosta,
joita lypsykarjaa hoitaessani lehmillämme tuotimme. Jo tuollainen fifty-fifty risteytyskin oli kasvultaan täysin eri luokkaa kuin puhdas lypsyrotuinen sonni.
Olenkin ihmetellyt, miksi nykyäänkään
risteytystä ei käytetä enemmän. Nykyisin
kasvatamme lypsykarjatilalta ostettavia
sonneja, ja olisimme ilomielin valmiita
maksamaan enemmän liharoturisteytyksistä, jos niitä vain sieltä saisi. Lähinnä ilmeisesti poikimavaikeuksien pelko estää
niiden käytön karjan heikkotuottoisimmille lehmille.
Löytyy karjastamme sentään hitunen
limousinea. Meillä on lähinnä lemmikkieläimen asemassa ja kesäisen silmänilon tuottajana kolme risteytysemolehmää, joista jokaisen suonissa virtaa myös
limousinea. Kuinka paljon, sitä en viitsi
edes arvailla. Viime kesän niillä oli sulhasena herefordsonni, mutta voisivat ne
vastaisuudessa seurustella vaikkapa limousinherran kanssa.
Mennäänpä varsinaiseen asiaan. Naapurissa laiduntaa upea, monikymmenpäinen limousinkarja, ja loppukesästä
nämä naapurit ehdottivat, että lähtisin
mukaan limousinkasvattajien matkalle Tsekkiin. Miksipä en. Viimeisimmästä
ulkomaan matkastani olikin jo aikaa (Viroa ja ruotsinlaivaa ei lasketa), ja elämäntilanne muutoinkin sellainen, että tuntui
aivan mukavalta lähteä reissuun.
Heti, kun porukka oli koossa lentoasemalla, huomasin, miten karjankasvatus
yhdistää. Kaikki näyttivät tuntevan toisensa hyvin, vaikka tulijoita oli eri puolilta Suomea. Näiden nuorempien aktiivikasvattajien joukossa meitä oli kolme
”grand old ladya”, jotka yövyimme samassa hotellihuoneessa ja tulimme oikein hyvin juttuun keskenämme.

Matka oli täynnä aktiivista toimintaa.
Tähänastisilla matkoilla olen tottunut
siihen, että lentoasemalta lähdetään ensiksi majoittumaan hotelliin, mutta nyt
oli matkassa toinen meininki. Matkalaukut autoon ja tutustumisreissu Prahaan.
Kiertelimme näköalapaikoilla ja kävelimmekin varmaan monta kilometriä kaupungilla. Ja täytyy sanoa, että olen ollut
matkatoimistojen kävellen tehdyillä tutustumisreissuilla ennekin, mutta kun
maalaiset ovat liikkeellä, niin jalka nousee ja matka taittuu.
Oli käyty näköalapaikoilla ja asteltu yli
Kaarlen sillan ja reippaasta kävelyvauhdista huolimatta oltiin myöhässä aikataulusta, kun illalla asteltiin sisään hotellin
ovista. Ensimmäistä kertaa söin pääruuaksi lihan ja paprikan kanssa MANNAVELLIÄ. Tai myönnettäköön rehellisesti,
jätin kylläkin syömättä. Illalla pari paukkua hotellin baarissa ja nukkumaan.
Aamulla lähtö klo kahdeksan, ja jälleen on sanottava, että kun on maalaiset
matkassa, niin kaikki ovat ajoissa paikalla. Normaaleilla matkatoimiston matkoilla aina porukkaa puuttuu, joku on myöhässä ja jotakuta ei löydy mistään.
Taas oli päivä täynnä ohjelmaa. Ensin
tutustuimme hissiyrittäjän karjatilaan,
jossa limousinen lisäksi oli monia muita rotuja, mm. Belgian sinistä. En nyt tässä puutu mainitun rodun kasvattamisen
eettisyyteen sen enempää, mutta ei se
valtava takapuolikaan nyt voi ihan kaikki kaikessa olla, kun ongelmia onkin sitten aivan tarpeeksi. Hissiyrittäjän vaimon ravintolassa söimme aika tavallista
lasagnea, mutta kasviksia ei Tsekinmaassa turhaan tyrkytetä.
Vierailtuamme vielä aika hulppealla
sonniasemalla ajoimme illaksi Budejoviceen, missä vietimmekin kaksi yötä samassa hotellissa ja viimeisen yön samassa hotellissa, jossa olimme jo Prahassa

olleetkin. Sen huomasi kaikissa kohteissa, että sarvettoman limousinen jalostamiselle Tsekissä pantiin painoa melkoisesti, mikä taas tuntui arveluttavan
meidän porukkaamme. Tietenkin tuollaisen ominaisuuden painottaminen toisi
jossakin määrin takapakkia lihakkuuden
jalostamiselle, mutta…
En puutu matkan kohteisiin sen enempää, mutta reissu oli tällaiselle vähän ulkopuolisellekin erittäin mielenkiintoinen, ja porukalla oli hieno yhteishenki.
Ja löytyihän sieltä meikäläisellekin ”melkein tuttuja” ja reissun jälkeen tuttuja olikin sitten paljon enemmän. Tutustumiset
kohteisiin veivät koko päivän, ja vasta illalla tarjoutui tilaisuus viettää hetki huonoa elämää, minkä pyrimmekin käyttämään tehokkaasti hyväksemme vilkkaan
seurustelun merkeissä.
Niin, kuinkahan ne savolaiset sanovat,
kun hävettää niin paljon, ettei voi tehdä
jotakin, eli kuten Hämeessä sanotaan,
että ”en kehtaa”? Siihen ei löytynyt vastausta syvällisestä pohdinnasta huolimatta. Tulimme siihen tulokseen, ettei savolaisia koskaan hävetä, joten eivät tarvitse
mokomaa sanaakaan.
Ihan hyvin voisin lähteä limusiinimatkalle vastakin, sillä matka oli hyvin järjestetty, kohteet kiinnostavia ja porukka
reipasta. Tsekissä olen käynyt ennekin,
liki 15 vuotta sitten, mutta tällaisella
matkalla kaiken näkee aivan eri tavalla.
Edes vähän liian reipas juhliminen illalla
ei estänyt ketään olemasta aamulla paikalla ajoissa ja omin jaloin. Kuten sanottu, maalaiset ovat kurinalaista ja jämptiä
porukkaa. Ja kävelevät vauhdikkaasti.
Mielenkiintoinen matka. Kiitos järjestäjille ja mukana olleille.
Anni Tiura

Matkatessamme talvisodan alkamisen vuosipäivänä 30.11.2016
velj Farkan tilalta Farma Pisekiin
kertoi erinomainen oppaamme
Tomas Havlicek värikkäästi Tsekin
historiaa ja Joel Puhakainen suomensi vielä värikkäämmin. Maa on
niin monta kertaa alistettu, petetty, ryöstetty, että on ihme, miten se
aina toipuu jaloilleen.
Historiakatsauksen
jälkeen
kuuntelimme hiiren hiljaa, kyyneleet silmänurkassa Arto Isomäen
nauhoittamaa Yrjö Jylhän runoa
Kaivolla, tosi tarinaa omasta Suomen historiastamme.
Yhdellä matkavälillä testattiin
tietämystämme Tsekin asioista.
Kysyttiin esim kirjailijoista: Franz
Kafka, kirja Muodonmuutos, presidenteistä: Vaclav Havel on ensimmäinen ja Milos Zeman nykyinen.
Tiesitkö, että Kaarlen yliopisto
Prahassa on perustettu v 1348 ja
opiskelijoita on nyt noin 50 000.
Säveltäjä Bedrich Smetanan kuuluisin teos on Moldau, joka on Prahan läpi virtaavan Vltava-joen entinen nimi.
Jokaisella
limousinmatkalla
halutaan kuulla, mitä Savolaenen
Koera tekee Bengalin viidakossa ja
miten Ocean race vs summum vedetään ojasta. Joel on paitsi erinomainen tulkki myös armoitettu
tarinankertoja, lämmin kiitos. Ei
tullut aika pitkäksi. Kiitos myös
mahtavalle matkaporukalle seurasta ja matkakoordinaattorille,
että järjestelyt onnistuivat erinomaisesti.
Sari Sillantaka

Farm Kozak
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Kaksi poikimakautta on, yllätys yllätys,
tilakohtainen asia

Pihvilihaa tulee markkinoille epätasaisesti, koska emokarjoissa poikimiset ajoittuvat pääasiassa kevääseen. Syysryhmät ovat
yksi vastaus kesän grillikauden pihvilihatarpeeseen.
AtriaNaudan vuosittain välittämästä noin 12000 pihvirotuvasikasta noin 20
prosenttia on syntynyt syksyllä, 80 prosenttia keväällä. HKScanilla syksyvasikoita
on 10–15 prosenttia.
Vaikka syyspoikivuuden osuus on pysynyt kauan suunnilleen samoissa lukemissa,
aluepäällikkö Tomi Karsikas AtriaNaudasta
toteaa pihvilihatarjonnan tasoittuneen selvästi viiden viime vuoden aikana.
– Kausilisärakenne on meillä ohjannut
teurastusten ajankohtia niin, että tilanne
on paljon parempi kuin takavuosina, hän
sanoo.
AtriaNaudalla on syyspoikivuudelle
kannustimena myös pihvivasikan syyslisä, joka on sonnivasikoille 80 ja lehmävasikoille 40 euroa. Tomi Karsikkaan mukaan
EU-nautapalkkion ja pohjoisen tuen 20
kuukauden ikäraja on tosin vaikuttanut
loppukasvatukseen niin, että syysvasikoita
on tullut teuraaksi jo seuraavana syksynä.
Karsikas uskoo syyspoikivuuden lisääntyvän emokarjoissa. Hän vertaa pihvinautaketjua sika- ja broileriketjuihin, jotka
ovat markkinatilanteessa joutuneet rakentamaan tarjonnan kysynnän mukaan.
– Kun 80 prosenttia pihvivasikoista syntyy keväällä, eroa kysyntään on paljon. Jos
katsotaan todella kauas eteenpäin, uskon
että jollakin ratkaisulla pihvivasikoita syntyy tasaisemmin.
Tasaisemman pihvivasikkatarjonnan ja
loppukasvattamoiden paremman täyttöasteen tuomalla tuloksella vasikasta voitaisiin maksaa parempaa hintaa lähtötiloille.
Tomi Karsikkaan mukaan on jo yrittäjiä,
jotka ideoivat syyspoikivuuteen panostamista rakenteellisesti niin, että rakennetaan suunnitelmallisesti poikimanavettaa
ja imetysnavettaa.
Ahon Limousinilla kaksi poikimakautta
Helena ja Pasi Kukkosen 80–100 emon
limousintilalla Siikajoella kahden kauden

systeemi on toiminut hyvin. Noin 30 emon
poikiminen syksyllä tasaa työhuippuja.
Helena Kukkosen vanhempien kotitilalle ensimmäiset limousinemot tulivat
lypsykarjan rinnalle jo vuonna 1986. Maidontuotanto pysyi päätuotantosuuntana
vuoteen 1993 asti - tilan historiaan kuuluu
satatonnarikin.
Lypsylehmien lähdettyä emoille rakennettiin kestokuivikepohjainen pihatto.
Emoja oli 50, kun tila siirtyi sukupolvenvaihdoksella Helenalle ja Pasille vuonna
2005. Suurin osa poiki helmi-maaliskuussa, mutta käytännössä poikimisia oli melkein ympäri vuoden.
Helena ja Pasi jatkoivat kestokuivikeosastoja ja rakensivat ruokintapöydän toiselle puolelle makuuparsiosastot. Niin
Ahon Limousinin emomäärä nousi nykyiseen noin sataan ja koko eläinmäärä nuorkarjoineen sonneineen kahteensataan.
Säilörehua on oltava saatavilla
Vaikka rakentamisessa ei menty syysryhmä edellä, tilat toimivat hyvin syksyvasikoiden kanssa.
– Makuuparsiosasto ei vasikoiden kanssa voi olla ihan täynnä. Harvennamme
26 makuuparren osastot käytännössä 20
emoon, että tila riittäisi vasikoille. Poikimakauden päätyttyä myös poikimakarsina
avataan vasikoille nukkumapaikaksi, kertoo Helena Kukkonen.
Syksyvasikat ovat kasvaneet yhtä hyvin
kuin keväisetkin. Kasvuja seurataan tarkasti punnituksin. Tärkeää on, että vasikoilla on koko ajan saatavilla hyvää säilörehua.
Jokaisesta osastosta pääsee omaan jaloittelutarhaan. Säilörehua on tarjolla sekä
ruokintapöydältä että tarhasta. Niin vasikoiden ei tarvitse kilpailla rehusta emojen kanssa. Pari kuukautta ennen vieroitusta syysvasikkaosastoille nostetaan Turun Konekeskuksen vasikoiden ruokintakakarsina, josta ne saavat väkirehua.
Kukkosten tilalla on karumpia laidunmaita ja metsälaitumia syysryhmän emoille. Hiehot laiduntavat normaaleilla peltolaitumilla.

Tavoitteena tiiviit kaudet
Helena ja Pasi ovat järjestelmällisesti
tiivistäneet poikimakausia. Tämän vuoden
syyskausi oli siisti kahdeksan viikon paketti syyskuusta marraskuun puoliväliin.
Tieto poikimisvalvonnan loppumisesta
auttaa jaksamaan. Myös vasikoiden vieroitus on helpompaa ja ryhmät tasaisemmat
tiiviillä kausilla.
Karjassa on normaalisti kolme sonnia.
Sen lisäksi Ahon Limousin käyttää keinosiemennystä. Helena juuri suoritti toimilupakurssin. Siemennystä tehdään eniten
hiehoille, koska niiden kiimat on helpompi havaita ja tiinehtyminen on varmempaa.
– Joulukuussa olisi ensimmäiset omat
siemennykset.
Poikimakausien jakaminen jakaa työhuippuja sekä poikimavalvonnassa että
siemennyksessä, johon syksyllä tuntuu olevan enemmän aikaa kuin kevättöiden painaessa päälle.
Siitokseen valitut kevätsonnit lähtevät
poikakotiin Alavieskaan ja loput jäävät kotiin kasvamaan. Ahon Limousinilla on pihvilihan suoramyyntiä. Syksyryhmästä kaikki sonnit lähtevät Alavieskaan, parhaat
huutokaupattavaksi ja muut lihaksi. Tämä
siksi, että tila siirtyi myös eläinluomuun
keväällä 2015 ja sonneja pitäisi luomuehtojen mukaan laiduntaa kesällä.

Hiehoilla aikaa kehittyä
Syyspoikivuutta puoltaa se, että Helena
ja Pasi Kukkonen eivät halua ranskalaisen
rodun hiehojensa poikivan alle kaksivuotiaina. Aikaisin keväällä syntyneet hiehot
saavat poikia kevätryhmässä, mutta yhtään
myöhemmin syntyneet siirtyvät syysryhmään.
– Vastaavasti syksyllä syntyneet poikivat kevätryhmässä. Poikimisongelmia ei
tule, kun hiehot ehtivät kehittyä kunnolla,
sanoo Helena.
Lehmissä siirtyminen ryhmien välillä
on yksilökohtaista. Hyvä keväthännänhuippu saattaa saada myöhäisyytensä anteeksi
ja päästä syysryhmään, mutta jos muuta
huomauttamista on, emo poistetaan.
– Nämä ovat tilakohtaisia asioita, mikä
sopii kenellekin. Vaatii voimia hoitaa toinen poikimakausi kesän jälkeen. Meillä tiivis kausi auttaa siinä. Syksyn vasikoiden tili
keväällä tasaa tiliväliä. Tämä on myös pieni

korsi kekoon teurasajoituksiin, Helena toteaa.

Takaisin yhteen kauteen
Osalle pihvikarjatiloista kaksi kautta ei
tule mieleenkään, osa on kokeillut ja palannut yhteen. Eteläsuomalainen reilun 70
emon tila lopetti syksyryhmänsä luomuun
siirtymisen ja sonnien laiduntamisehdon
takia.
– Syysryhmä poiki aina kun tehtiin rehua, paalattiin pahnaa ja tehtiin syystöitä.
Vasikoille ja emoille täytyi olla tosi hyvät
rehut ja se viljan syöttäminen. Kun vuosi alkoi maaliskuun poikimisilla ja loppui marraskuun poikimisiin, lomailun ajankohtaa sai miettiä. Eikä lomittajaa voi jättää
poi´ittamaan emoja. Konkreettista karsina-alaa tarvitsee enemmän syyspoikiville,
kuin kevätpoikiville. Nyt voi jättää pari hiehoa enemmän kotiin, listaa hän.
Meidän omalla tilallamme Rautalammilla oli kolmannes emoista syysryhmänä
reilut viisi vuotta, perusteena juuri teurastarjonnan tasaaminen. Kausia oli helppo
tiivistää siirtämällä hyviä hännänhuippuja
ryhmästä toiseen ja kaksi sonnia riitti hoitamaan vajaan 60 emon karjan. Perinnebiotooppiakin oli sopivasti syysryhmälle.
Lopetimme kuitenkin kahden kauden
strategian, ennen kun se kääntyi tragediaksi. Kaksi syytä nousi päällimmäiseksi, oma
jaksaminen ja ärsyyntyminen keväällä syntyneiden vasikoiden noutojen viivästymiseen, kun syyspoikimakausi alkoi.
Näin jälkeenpäin ajateltuna tilankäyttöön luokittuva ongelma välitysvasikoiden
noutoajoissa olisi ollut ratkaistavissa. Olisimme voineet rakentaa kevyen katoksen
vieroitettujen vasikoiden väliaikaissijoitukseen ja käyttää sitä muulloin kone- tai
kivennäissuojana. Tai teurastamo olisi voinut syysvasikoita halutessaan priorisoida
vasikkanoudot syysryhmätiloilta. Sitä varten logistiikkasuunnittelu on.
Mutta poikimavalvonnan sitovuus pimeimpään vuodenaikaan alkoi heijastua
kaikkeen elämään. En tiedä, olisiko edes
kirkasvalolampun aikaisempi hankkiminen miehen työhuoneeseen auttanut siinä.
Nämä ovat juuri niitä tilakohtaisia asioita.
Leena Pakarinen
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Geenitestit osaksi
emolehmätuotantoa
A-Rehu on jo hetken aikaa markkinoinut Tru-Testin korvamerkkejä, jotka on
valmistettu Caisleyn tehtaalla Saksassa
ja koodattu ja printattu Tru-Testilla Tanskassa. Myymme apumerkiksi vain eMerkkiä. Merkit ovat toimineet hyvin. Ne ovat
kevyitä korvalle ja paljaalla silmälläkin
helposti luettavia.
Kudosnäyte kätevästi korvamerkinnän yhteydessä
Viime keväänä otimme valikoimiimme Tru-Test GenoMerkin, jota voi tilata
vapaana merkkinä vasikoille tavallisen
päämerkin tilalla. Tämä GenoMerkki sisältää näyteputkilon naarasmerkissä ja
leikkaavan korkkiosan urosmerkissä.
Kun korvamerkin kiinnittää, leikkautuu
pieni pala korvasta putkiloon ja korkki
painuu kiinni. Korvamerkin kiinnityksen
jälkeen putkilo jää pihdin syvennykseen.
Kaikki käy yhdellä pihdin puristuksella eikä sekaantumisvaaraa ole näytteillä ja syntymätunnuksilla, sillä putkilon
kyljessä on jo syntymätunnus valmiina
ja putkilon pohjassa helposti skannattava koodi, jolla laboratorio lukee näytteen
nopeasti tiedostoihinsa.
Luotettavuutta ja geenien varastointia
Korvamerkin kiinnityskohdan väri on
Genomerkissä vihreä, kun se tavallisessa merkissä on punainen. Värin avulla on
helppo muistaa, mistä eläimestä on otettu kudosnäyte. Kudosnäyte säilyy vuosia normaaliolosuhteissa, sillä putkilossa

on säilöntärakeita. Näytettä ei ole pakko heti lähettää tutkittavaksi, jos esim.
haluaa ensin seurata, miten vasikka kehittyy. Näytteillä voi olla tarvetta myös
myöhemmin, jos ilmenee epäilyksiä perinnöllisistä sairauksista tai sekaannuksista polveutumisissa. Keinosiemennyssonnien jälkeläisten polveutumisen
todistaminen kudosnäytteillä toisi jalostukseen uutta luotettavuutta.

Laboratoriot tykkäävät
Suljettu ja siisti putkilo koodeineen
helpottaa laboratorioiden työtä. Olen varmistanut, että seuraavissa laboratorioissa otetaan vastaan A-Rehun GenoMerkkien kudosnäytteitä: Fabalab ja Movet
Oy Suomessa sekä Ingenomix Ranskassa.
Movet Oy analysoi näistä esim. nupoutta,
kaksosvasikan hedelmällisyyttä, perinnöllisiä sairauksia yms. Ingenomix tuottaa genomiarvosteluja limousinille.
Siitossonnikasvatukseen uutta ryhtiä
AtriaNauta-siitossonnikasvattamossa
ollaan siirtymässä kohti nupouden testaamista ja suositellaan, että sonnivasikoilla, olisi kasvukokeeseen tullessaan
nupousmääritys tilattuna niin, että huutokauppaan mennessä tulokset olisivat
käytettävissä. Geenitestit kehittyvät kaiken aikaa ja ne tulevat osaksi kotieläinjalostusta myös liharotupuolella.
Susanna Vehkaoja, A-Rehu Oy

Toiveita ja kokemuksia siitossonnikasvattamotoiminnasta
Viime keväänä Atrian sonnihuutokaupassa myytyjen sonnien ostajilta kerättiin palaute sekä sonneista että sonnien välityspalvelun toimivuudesta.
Elokuun alkuun mennessä vastanneiden kesken tyytyväisyys sonniin oli keskimäärin 9,5 ja välitystoiminnalle annettiin arvosanaksi 9,4. Kaikissa vastauksissa todettiin sonnien käyttäytyvän laumassa normaalisti ja moni antoi sanallisesti erikseen palautetta sonnin hyvästä luonteesta ja käsiteltävyydestä.

Kunnianhimoa ja pettymyksiä
Hyvät arvosanat tuovat paineita uusien sonnien valintaan. Kasvattamon tason ollessa korkealla, on kunnianhimoisesti pyrittävä pitämään tai parantamaan tätä tasoa. Parasta on kuitenkin se, että tiloille saadaan tällä tavalla mieluisia sonneja astutustöihin. Liian lepsuin vaatimuksin on mahdotonta päästä
hyvään lopputulokseen. Pettymyksiin on totuttava ja etsittävä niihin johtaneet
syyt.

Siitossonnien kasvukokeen tarkoitus
Siitossonnikasvatustoiminta on elänyt jatkuvassa muutoksessa yli 10 toimintavuoden aikana. Moni muutos vaatii toimijoilta yhä täsmällisempää otetta
tai lisätyötä, kenties myös kustannuksia. Tavoitteena on kuitenkin yhä parempi
eläinaines, terveyden hallinta ja työturvallisuus. Jalostuksen kannalta parasta
on se, kun voi verrata eri karjojen sonnien kasvua ja rakennetta samoissa olosuhteissa ja ostajan kannalta kyetä myös tätä vertailua tekemään matkustamatta jokaiselle tilalle erikseen.

Luottamus koostuu monesta tekijästä
Siitoseläinkaupassa on kyse ennen kaikkea luottamuksesta; luottamuksesta sonniin, sonnin kasvattajaan, sonnin syömään rehuun ja sen tasapainoisuuteen, kasvuolosuhteisiin, terveyteen, jalostusarvoihin ja muuhun arvosteluun.
Mikäli suomalaisesta liharotuaineksesta halutaan tarjota sonneja keinosiemennyskäyttöön, muodostuvat em. asiat yhä tärkeimmiksi. Keinosiemennyssonneja tarjottaisiin siinä tapauksessa monesta eri rodusta ja oletettavasti myös samoin vaatimuksin.

Näytteenottoa on usein tapana siirtää huomiseen. Korvamerkki on kuitenkin kiinnitettävä vasikalle ajallaan. GenoMerkin avulla nämä kaksi hoituvat yhdellä pihdin puristuksella.

Kohti yhtenäistämistä?
ETL:n Lihateollisuusyhdistyksen alkutuotantotoimikunta on laatinut kesällä 2016 selvityksen, millä tavoin siitossonnien kasvatusasemien toimintoja voidaan yhtenäistää ja mitä se edellyttäisi. FABAn liharotujen jalostusvaliokunnassa sovittiin jo aiemmin keväällä 2016, että liharotuyhdistysten tehtävänä on
omalta puoleltaan esittää kriteerit, jotka testaustoiminnan tulisi täyttää, tehdäänpä testausta sitten yhdessä tai useammassa paikassa. Pohjoismaista vain
Suomessa toiminta on jakautunut fyysisesti moneen paikkaan, joissa jokaisesta
vastaa eri taho. Yhtenäistämisprosessi on nyt vasta alkumetreillä. Toimijoiden
lisäksi erityisesti emolehmätilojen tahtotilasta riippuu, kuinka ripeästi ja pitkälle etenemme.
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Kolme E+ Limousin
Ala Carte-sonnia
samassa kuormassa
Lokakuun lopulla yhdistyksen Johanna-sihteeri sai puhelun Juupajoelta liittyen E+ palkitsemisiin. Limousin Ala
carte-sonnikuorma oli lähtenyt Rentton
tilalta Snellmannille ja teurastulokset olivat juuri tulleet. Tuloksissa oli mukava
yllätys, sieltä löytyi peräti kolme E+ luokittunutta sonnia!
Mira ja Toni Rentton mukaan pojat
näyttivät kotona pihatossakin ihan mukavilta, mutta ihan näin hyvää tulosta ei
osattu odottaa. Sonnierä kokonaisuudessaan oli kelpo porukkaa:
-Yhteensä 26 Limousin Ala Carte-sonnia:
-luokitukset E+ 3kpl, E 9 kpl, E- 7 kpl,
U+ 3 kpl ja U 4 kpl.
(E+ sonnien keskipäiväkasvu 759 g/
pv, keskipaino 439 kg, keski-ikä 18 kk ja
kaikkien rasvaluokka 1)
(koko erän keskikasvu 668g/pv, keskipaino 379kg, ikä 17,8 kk, rasva 1,1)
Kyseessä oli sen verran harvinainen
kuorma, että sihteeri päätti tehdä aiheesta pienen jutun ja haastatteli Miraa ja Tonia.
Keitäs te olette ja tilan perustiedot?
Olemme Toni ja Mira Rentto Juupajoelta. Juupajoki on pieni kunta n. 60 km
Tampereelta Jyväskylän suuntaan. Tilamme Rentton Limousin sijaitsee Salokunnan kylässä, kumpuilevien peltojen
ja järvien ympäröimässä kulttuurimaisemassa. Ostimme tilan vuonna 2005 ja
siitä lähtein olemme yrittäneet sitä kehittää. Tällä hetkellä meillä on 110 emoa
ja lisäksi kasvatamme kaikki niiden jälkikasvun teuraaksi tai jalostuseläimiksi asti. Kokonaiseläinmäärä on n. 300
limpparia. Tuotamme lihaa Snellmannin Limousin Ala Carte-ketjuun sekä jonkin verran myös suoramyyntiin. Lisäksi
myymme jalostuseläimiä.
Omaa peltoa tilallamme on n. 80 ha ja
lisäksi vuokrapeltoja sekä erilaisia sopimuspeltoja on n. 150 ha. Metsää meillä
on n. 160 ha. Omasta pellosta nurmella
on n. 60 ha ja loput rehuviljalla (vehnäohra seosvilja). Muut pellot ovat pääosin
nurmella. Olkea kuivikkeeksi kerätään
vuodesta riippuen 80-150 hehtaarin alalta.
Perheeseemme kuuluu myös kolme
tyttöä, jotka auttavat innolla tilan töis-

sä. Vanhimmalla neidillä on jo oikein hyvin kehittynyt ”karjasilmä” ja tytöistä on
suuri apu monenlaisissa eläinhommissa.
Kertokaa vähän jalostusasioista tilallanne
Liityimme emolehmätarkkailuun heti
tilan ostettuamme ja aloimme kehittää määrätietoisesti karjaamme. Omien eläintemme lisäksi ostimme silloin
hiehoja usealta eri kasvattajalta ja myös
heille kuuluu kiitos hyvästä eläinaineksesta. Tavoitteenamme on hyväluonteiset ja -rakenteiset, terveet ja tuottavat
eläimet. Haluamme ”helppohoitoisia”
emoja, jotka hoitavat itse hommansa eli
helpot poikimiset, hyvät emo-ominaisuudet, hyvä luonne ja rakenne. Pelkät paperit eivät yksinään paljoa kerro, mutta
niitäkin indekseineen tutkimme tarkasti. Teuraseläinten pitää olla hyvin kasvavia, terveitä ja hyvin luokittuvia. Kaikessa
tuotannossa pidämme erittäin tärkeänä
eläinten hyvinvointia. Kun eläimillä on
kaikki hyvin, ne tuottavat hyvin ja myös
me hoitajat jaksamme paremmin, sillä hyvinvoivien ja rauhallisten eläinten
kanssa on mukava tehdä töitä.
Karsintaperusteista ykkösenä on
luonne. Pököpäät eivät meidän karjassa
saa armoa vaikka muuten ominaisuuksiltaan olisivat kuinka hyviä. Niitä ei onneksi juurikaan enää tule vastaan. Tykkäämme, että eläimet ovat rauhallisia,
luottavat ihmiseen ja suurin osa ovatkin
sellaisia rapsutuksia rakastavia mamman mussukoita. Luonteeseen vaikuttaa
tietysti todella paljon myös käsittely. Karvakorvamme ovatkin tottuneita päivittäiseen käsittelyyn.
Muita karsintaperusteita ovat mm. rakenne, kasvut ja suvut. Hyvät jalat ja sorkat ovat erittäin tärkeät. Samoin emojen
helppoja poikimisia ja maitoisuutta pidämme tärkeänä.
Minkälainen ruokinta tilallanne on?
Karjan päärehu on noukinvaunulla
laakasiiloihin korjattu esikuivattu säilörehu. Säilöntäaineena olemme jo pitkään
käyttäneet biologisia aineita. Säilörehua
kaikki saavat vapaasti ja sitä on jokaisen
turvan edessä aina reilusti tarjolla. Rehut
jaetaan kuormaajakaivurilla. Meillä on
käytössä erillisruokinta, ei siis aperuokintaa. Säilörehu ja vilja jaetaan kaivuril-

la, mutta kivennäiset ja rypsi käsin.
Väkirehuna kasvavilla eläimillä on
murskesäilötty vilja, joka tällä hetkellä
sisältää n. 20% vehnää ja 80% ohraa. Seassa on välillä myös jonkin verran kauraa ja hernettäkin vähän. Omien lisäksi
viljaa ostetaan syksyisin suoraan puintikosteana paljon lähialueen viljelijöiltä. Näiden lisäksi sonnit ja hiehot saavat tarpeen mukaan rypsirouhetta. Koko
karja saa tietysti tarvittavat kivennäiset
ja suolakivet on kaikilla vapaasti nuoltavissa. Ennen poikimakautta ja tarvittaessa muulloinkin annetaan seleenipitoista vitamiinia. Rehuista otetaan analyysit
ja niiden perusteella tehdään ruokintasuunnitelma. Suunnitelman lisäksi tietysti seurataan paljon eläimiä ja sitä miltä
ne näyttävät, millaista lanta on, tuntuuko
ruokinta olevan kohdallaan ja muutoksia tehdään tarvittaessa. Välillä tehdään
myös ylimääräisiä punnituksia (tarkkailupunnitusten lisäksi), jotta saadaan tarkempaa tietoa kasvuista ym.
Kesällä emot vasikoineen sekä hiehot
laiduntavat.
Kuinka valitsette siitossonnit?
Siitossonnien valinnassa tärkeänä pidämme monia samoja asioita kuin lehmilläkin. Hyvä luonne, rakenne, jälkeläisnäytöt jälkeläisten ja indeksien kautta,
suvut, helpot poikimiset ym. Tavoitteena
meillä on pitää erilliset teuras- ja emolinjan sonnit, joiden jälkeläisissä yhdistyisivät erilaisiin käyttötarkoituksiin tarvittavat ominaisuudet.
Nyt E+ luokittuneet sonnit olivat kaikki samasta isästä (Syrjämäen Cerald).
Muiden sonnien isinä oli useampia eri
sonneja. Emien taustalla on erilaisia sukulinjoja.
Mitkä ovat mielestänne oleellisimmat
tekijät, jotka ovat vaikuttaneet hienoon
tulokseen?
Onnistunut kasvatustulos on aina monen tekijän summa. Tärkeimpänä näemme sopivan ruokinnan, jossa oleellisimpana tekijänä on laadukas säilörehu,
jota on aina vapaasti tarjolla. Hyvän rehun lähtökohta on onnistunut peltoviljely ja hyvässä kasvukunnossa olevat maat.
Nyt ruokinta kokonaisuudessaan on ollut
vissiinkin aika hyvin kohdallaan. Rasvaluokka ykkönen toisaalta kuvastaa, että

pojat olisivat tarvinneet ehkä vieläkin
enemmän energiaa sapuskassaan. Silloin kasvut olisivat ehkä vähän parantuneet. Mutta suhteellisen ok ne olivat nytkin ja ilmeisesti perimältään ovat meillä
aika vähärasvaista porukkaa. Rasvaisuus
ei ole juuri koskaan ollut meillä ongelma.
Hyvään tulokseen vaikuttivat myös
perimä ja eläinten elämän alkutaival ennen vieroitusta. Jos vasikka pienenä kärsii jostakin ja kasvaa huonosti, ei siitä koskaan tule kunnon hyvin kasvavaa
eläintä. Tärkeää ovat myös hyvä hoito ja
hyvät olosuhteet. Kylmäpihatossamme
on eläimillä paljon tilaa, hyvä luonnollinen ilmanvaihto, olkikuivitus ja paljon
luonnonvaloa. Eläimet ovat rauhallisia
ja pihaton tunnelma on yleensä rauhallinen eli ylimääräistä ”kähyämistä” ei juurikaan ole. Sonnipojat voivat siis keskittyä syömiseen ja kasvamiseen.
Mitä pidätte tärkeimpänä omassa karjassanne ja omalla tilallanne nyt ja tulevaisuudessa?
Suomalaisen puhtaan ruoan tuottaminen ja eläinten hyvinvointi on meille
kunnia-asia. Yritämme hoitaa ja kehittää
tilaamme kaikista vaikeuksista, tiukoista säädöksistä, heikosta kannattavuudesta ja epätoivon hetkistä huolimatta
mahdollisimman hyvin. Tämä on meidän
unelmatyö. Olemme ylpeitä työstämme
ja haluamme omalta osaltamme tuoda
kuluttajille esille nykyaikaista tuotantoa.
Meillä käykin paljon koululaisia ja päiväkotiryhmiä ym. vierailuilla ja tilallamme
on ollut paljon harjoittelijoita eri oppilaitoksista.
Oma jaksaminen on myös tärkeää.
Eläimet, luonto, työn monipuolisuus ja
oma vapaus ovat parasta tässä hommassa. Tärkeää on myös lasten mahtava elinympäristö. Tämä on elämäntapa, mutta
pitäisi tällä touhulla pystyä silti jatkossakin elämään. Välillä se kyllä vaikealta
tuntuu, mutta esimerkiksi tällaiset onnistuneet teurastulokset luovat uskoa tulevaan. Ehkäpä tässä on jotain jo opittu ja
tilan ja karjan kehityksen suunta on oikea. Tästä on hyvä jatkaa, leuka rinnassa
kohti uusia pettymyksiä ;)
Mira Rentto
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Rotat ja hiiret aiheuttavat rakennuksille vahinkoa ja pilaavat rehuja ulosteillaan. Vakavimmillaan ne voivat levittävät eläintauteja. Siistit tuotantotilat ja jyrsijätiiviit rakennukset auttavat jyrsijöiden torjunnassa.

Jyrsijät kuriin – mutta vastuullisesti

Näyttelymatka
Kerrompa hieman taustoja itsestäni. Kokemusta limousineista ei ole
juurikaan, kun kerran lypsykarjatilan poika olen pienestä pitäen ollut
ja vimpan päälle hevosmies. Tai no oli
meillä viime kesänä limousin/ay risteytys vasikka joka oli kesän ja sitten
syötiin isoveljen ylioppilas juhlissa.
Kotitila sijaitsee Forssassa jossa
on pieni luomu lypsykarjatila, kymmenkunta suomenlammas uuhta ja
neljä hevosta. Olen jo 18 vuotias ja
opiskelen Osaran maaseutuopetus
yksikössä Hämeenkyrössä. Ollessani
joulukuussa työharjoittelussa opettajani soitti, kun olin laskemassa sikalasta lietettä ja kysyi haluaisinko
lähteä Ranskan Pariisiin maatalousnäyttelyissä, tai no eihän se varmaa
ollut kun piti vielä ilmoittautua semmoiseen.
Matka oli EU:n sponssaama jonne
haki aika monta koulua, mutta vain
yksi koulu pääsi ja sen yksi opettaja
ja pari oppilasta. Opettaja sanoi vaan
että kuha kokeillaa kepillä jäätä, mutta niinkin hassusti kävi, että sinne sitten päästiinkin.
Opettaja kertoi reilu kuukautta
ennen, että sielä on joku kilpailukin
ettei ihan hupireissu ollut ja kilpailu
oli vielä sellainen, että piti arvostella kaksi lypsyrotusta lehmää ja kaksi
liharotuista lehmää ja opettaja nämä
sitten valkkas. Ja lehmät mitkä arvostelin luokkatoverini kanssa olivat
holstain ja limousin.
Eihän mulla mitään arvostelu kokemusta ollut varsinkaa liharotuisista. Pienenpänä poikana, kun olin
9-10v niin jokainen lehmä meidän
navetassa käveli nätisti narussa. Meillä oli silloin Lsk-sonni jonka nimi oli
Temmes, opetin sen jopa ajollekkin,
mutta kun aika vieri niin, että Temmeskin oli jo vähän isompi poika ja se
jouduttiin myymään, mutta sentään
eloon, kun niin paljon kitisin ettei
teuraaksi ainakaan. Tuon silmäteräsonnin jälkeen en opettanut enää vasikoita käveleen narussa ja ne hommat jäivät. Sen jälkeen ei enää tullut
katottua lehmiä ja vasikoita sillä silmällä.
Silloin kun varmistus tuli, että varmasti meikäläinenkin pääsee mukaan
niin äitini kanssa rupesimme pohtimaan, että jotain täytyy tehdä. Opettajahan antoi meille vuoden "nakki
ja keppi" lappunivaskan "Näin arvostelet liharotuisen lehmän". Jalostus-

han menee aina niin huimaa vauhtia
eteen päin niin oli paperipino aika
pitkälle hyödytön muussa kuin pesän
sytyttämisessä.
Tuli ajatus, kun Semexin asiakkaita ollan niin äitini otti yhteyttä Alhaisen Sariin tuttuja kun olivat. Sarihan
vastasi sähköpostiin melkein samantein ja lupasi auttaa antaen Vanhantalon Heikin ja Jantusen Johannan
yhteystiedot. Heikin luona kävinkin
neuvoja vastaan ottamassa Siikasissa heti seuraavana viikonloppuna.
Johanna minulle koitti pariinkin kertaan, mutta eihä sitä mitään kuule
kun iltalypsyllä on. Huomasin jonkun
soittaneen minulle vasta lypsyn jälkeen kun muuntauduin "tallitytöksi"
niimpä sitten soiti takaisin ja siinä aikamme juteltuamma Johanna sanoi,
että hänellä olis minulle ihan ykkös
opettaja ja antoi Arton puhelinnumeron.
Varmaan kolmen vartin keskustelu tuokion jälkeen soitin samantein
artolle ja sovittiin 26.2 treffit MetsäPaavolan tilalle. Metsä-Paavolassa
sitten söin niin hyvää lihaakin ettei
edes meidän pakkasesta löydy. Artolta tuli todella paljon hyviä ja hyödyllisiä vinkkejä ja huomiota.
Pariisissa olimme neljä pävää ja
kolme yötä 29.2 lähdimme ja 3.3 palasimme. Ensimmäinen päiva meni
nähtävyyksiä katsellessa. toisena päväne menimme Porde de Versaillesiin
missä nämä mahtavan suuret näyttelyt oli. Siellä oli seitsemän hallia jonka
yhden kiertämiseen meni noin puolitoista tuntia kun oikee rivakkaan käveli. Nautojen kanssa samassa hallissa oli sikoja, vuohia ja lampaita. 2.3
oli aamu yhdeksältä piti olla "pelipaikoilla" ja kymmeneltä alkoi kilpailu ja
hieman ennen 11 päättyi.
Tulokset julkaistiin iltapäivästä klo 18:00 tämän välillä oli aikaa
kiertää näyttely aluetta. Kellon tultua
kuusi odotimme jo tulos julkistamista innolla, mutta peijjooni voittaja tuli
Ruotsista. Olihan siinä jotain positiivista olin sentään paras suomalainen
meistä kolmesta sijalla 36. Kilpailijoita oli kaiken kaikkiaan noin 43-48.
ISO kiitos Artolle, Sari Alhaiselle,
Heikki Vanhatalolle ja Johanna Jantuselle!!
Max Sandberg

Hiljan uusittu lainsäädäntö (Biosidiasetus 528/2012, 334/2014 ja kemikaalilaki 599/2013) on vaikuttanut
haittaeläinten torjuntaan tiloilla. Jyrsijämyrkkyjen tehoaineet hyväksytään EUtasolla ja itse valmisteiden tulee olla Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes)
hyväksymiä ennen kuin niitä voidaan
myydä, käyttää, tuoda maahan ja varastoida. Lisäksi osa valmisteista on nykyisellään rajoitettu vain ammattimaisten
tuholaistorjujien käyttöön.
Miksi sitten jyrsijöitä ja muita tuholaisia tulisi torjua? Lievimmilläänkin rotat
ja hiiret aiheuttavat rakennuksille vahinkoa ja pilaavat rehuja ulosteillaan. Vakavimmillaan ne levittävät eläintauteja,
kuten sikadysenteriaa, botulismia ja salmonellaa, ja heikentävät rehu- ja elintarviketurvallisuutta (salmonella, kampylobakteeri, trikiini).
Resistenssi johtaa ongelmiin
Jyrsijämyrkkyjen teho perustuu veren
hyytymistä heikentäviin aineisiin, antikoagulantteihin, jotka aiheuttavat jyrsijöille verenvuotoja ja lopulta kuoleman.
Ensimmäisen polven antikoagulantit
(esim. Rakumin pasta) poistuvat elimistöstä nopeasti, joten jotta toivottu vaikutus saadaan, tulee eläimen syödä niitä
toistuvasti.
Uudemmat, toisen sukupolven antikoagulantit (esim. Ratak, Rotanmyrkky
342) kerääntyvät elimistöön, ja vaikutus
saavutetaan usein jo kertasyömisellä.
Suomessa on yleisesti käytetty jatkuvaa syötitystä. Jyrsijämyrkkyjen jatkuvalla käytöllä on kuitenkin vaaransa. Etenkin toisen polven antikoagulanttien on
havaittu kerääntyvän myös muiden kuin
kohde-eläinten elimistöön ja kohonneita myrkkypitoisuuksia on löydetty sekä
luonnoneläimistä että lemmikeistä. Lisäksi jatkuvan käytön on havaittu lisäävän riskiä vastustuskyvyn kehittymisestä kohde-eläimessä.
Resistenssi on jo todellinen ongelma
Keski-Euroopassa ja haasteena paikoitellen on se, että rottiin ja hiiriin tehoavaa
myrkkyä ei enää ole saatavissa. Suomesta ei ole ajantasaista, tutkittua tietoa jyrsijöiden vastustuskyvystä, mutta oletettavasti sama ilmiö nähdään myös meillä.

Panosta ennaltaehkäisyyn
Jatkuva syötitys ei enää ole sallittua,
mutta toisaalta lainsäädäntö edellyttää
elintarvike‐ ja rehualan toimijoilta haittaeläinten tehokasta torjuntaa.
Miten sitten toimia lainsäädännön
mukaisesti, mutta kuitenkin tehokkaasti? Avainsanana on ennaltaehkäisy!
Tehokaskaan myrkkysyötitys ei auta,
jos jyrsijöillä on tarjolla muuta syötävää
ja piilopaikkoja. Rakennukset pidetään
mahdollisimman jyrsijätiiviinä huolehtimalla muun muassa ovien ja ikkunoiden
kunnosta sekä tukkimalla mahdolliset
raot. Täysikasvuinen hiiri mahtuu kulkemaan sisälle lyijykynän paksuisesta reiästä.

Tuotantotilat tulee pitää siisteinä ja
säilyttää kaikki ylimääräinen, tarpeeton
tavara jossain muualla.
Irtorehut ja vilja säilytetään umpinaisissa siiloissa ja maahan varissut vilja ja
rehu siivotaan välittömästi pois.
Rakennusten ulkoseinien vierustat pidetään vapaina tavarasta ja kasvillisuudesta. Asfaltti tai sora ovat suositelluin
materiaali rakennusten ympärillä, sillä
jyrsijät eivät mielellään lähde ylittämään
avointa aluetta, jossa niillä ei ole suojaa
petolinnuilta.

Kampanjan jälkeen syötit pois
Kemikaaliasetuksen mukaisesti syötitys tulee tehdä kampanjaluonteisesti,
enintään 35 vuorokautta kerrallaan. Syötit sijoitetaan pakkauksen ohjeen mukaisesti kestäviin syöttilaatikoihin, joissa
luonnoneläimet tai lemmikit eivät pääse
käsiksi itse myrkkyyn. Syötin kulutusta
seurataan viikoittain ja seurannan tulokset merkitään kirjanpitoon.
Yleensä jyrsijät saadaan karkotettua
35 vuorokauden aikana, jonka jälkeen
syötit kerätään pois ja hävitetään vaarallisena jätteenä. Torjuntajakson päätyttyä
tilanne arvioidaan uudelleen.
Jyrsijöiden esiintymisen seuraamiseen voi käyttää esimerkiksi myrkyttömiä syöttejä. Jos syötin kulutus jatkuu,
tai havaitaan muita merkkejä jyrsijöiden
olemassaolosta, torjuntaa voidaan jatkaa. Tällöin pitää selvittää, miksi torjunta
ei ole tehonnut.
Jyrsijämyrkkyjen jatkuva käyttö voidaan sallia vain silloin, kun ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä ja myrkkyjen
kampanjaluonteisella käytöllä ei ole saavutettu toivottua lopputulosta. Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden laiminlyönti
ei saa olla jatkuvan käytön peruste.
Vastikään (19.9.2016) voimaan tulleen kemikaalilain muutoksen mukaan
(746/2016)
kasvinsuojeluainetutkinnon suorittanut maanviljelijä voi jatkossa käyttää ammattikäyttöön rajoitettuja
jyrsijämyrkkyvalmisteita sekä tehdä päätöksen jatkuvasta syötityksestä omalla tilallaan.

Leena Pohjola, HK-Scan kotitilalehden blogi
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Uuden nitraattidirektiivin myötä 1.1.2016 alkaen uudet rakennettavat lantalat tulee rakentaa katettuina. Kattamisvaatimus ei koske vanhoja jo käytössä olevia lantaloita. Asia on ollut tilallamme ajankohtainen vanhan lantalan jäädessä pieneksi ja epäkäytännölliseksi. Niinpä asiaan perehdyttyäni ajattelin kirjoittaa lehteen nykyvaatimuksista ja investointitukimahdollisuudesta pienen infon.

Investointitukea katetun lantalan rakentamiseen
Uuden nitraattidirektiivin myötä myös
eläinten tuottamia lantamääriä on kasvatettu. Nykyisin on määritelty että emolehmä tuottaa 20,4 m3 kuivikelantaa vuodessa. Määrä tuntuu äkkiseltään suurelta,
mutta nykyisten hygieniavaatimusten kasvaessa kuiviketta kuluu paljon niin syksyisin kuin keväisin lämpötilan sahatessa nollan molemmin puolin. Alla olevasta
taulukosta ilmenee uudet nautojen tuottamat lantamäärät 12 kuukauden aikana.
Maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräyksissä ja - ohjeissa sekä täydentävissä ehdoissa on määritelty, että
lanta ja kuivikelantaseokset on säilytettävä niin, että kaikki varastoidut lannat ja
lantaseokset on mahdollista levittää sulan
maan aikana viljelyksissä oleville pelloille.
Lannan varastotiloilta edellytetään varastotilavuutta 12 kuukauden varastoimisajalle. Minimi varastointitilavuus on
vähintään 8 kuukautta, mikä edellyttää 4
kuukauden laidunkautta. Mikäli laidunkausi on 4 kuukautta lyhyempi, tulee 8
kuukauden varastotilavuuteen lisätä sisäruokintakauden pituutta vastaava lisätilantarve. Ympäri vuoden sisällä pidettäville sekä muille kuin edellä mainituille
eläimille edellytetään vähintään 12 kuukauden varastoimisaikaa. Varaston tilavuus on riippuvainen vaadittavasta varastoimisajasta, käytettävien kuivikkeiden
määrästä ja lannanhoito- ja varastointimenetelmästä.
Katetun kuivalantalan pitää olla hyvin tuulettuva, mitä silmällä pitäen sen
ulkovaipan tulisi olla harva tai aukollinen. Käytännöllisistä syistä katetun lantalan betonireunojen pitää olla korkeudeltaan vähintään 1500 mm. Ajoluiskan
korkeus tulee katetuissa kiinteän lannan
varastoissa olla vähintään 200 mm:n korkuinen. Lantalan ulkopuolella tulee olla
tiivis ja kovapohjainen kuormauslaatta,
jolta mahdollinen kuormauksen yhteydessä variseva lanta voidaan helposti kerätä
pois. Sadevesien valuminen suoraan katolta lantalaan tulee estää. Lantalavaraston pohja reunoineen tulee olla vesitiiviitä
ns. allasmaisia, ja siten rakennettuja ettei
lannan aineosat pääse ympäristöön. Kuivalantalan ohjeellinen varastointitilavuus
saadaan kertomalla lantalan pohjapintaala seinämäkorkeudella, lisättynä yhdellä
metrillä. (Maa- ja metsätalousministeriön
rakentamismääräykset ja -ohjeet Liite 12.)
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020 rahoitettavat
maatilan investointituet mahdollistavat
ja kannustavat maatalousyrittäjiä kehittämään maatilayrityksiään. Pääsääntöisesti investointitukea voivat hakea kaikki
viljelijät tai yksityisoikeudelliset yhteisöt,
jotka harjoittavat maataloutta omistamallaan tai vuokraamallaan tilalla. Maatilatoiminnassa tulee noudattaa pakollisia vaatimuksia, jotka perustuvat ympäristöä,
hygieniaa ja eläinten hyvinvointia koskevaan Euroopan unionin ja kansalliseen lainsäädäntöön. Paikalliset ELY-keskukset voivat tarkistaa, täyttyvätkö lain
vaatimukset tarkastusten ja valvontojen
perusteella, viranomaisten päätösten perusteella, viljelijöiden omien selvitysten

Taulukko Nautaeläinten tuottama lantamäärä kuutioina (m3) 12 kk:n ajalta.
(Lähde:Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien
päästöjen rajoittamisesta 1250/2014.)

perusteilla tai suorittamalla maatilakäynnin.
Pääsääntöisesti liiketoimintasuunnitelma on investointituen myöntämisen edellytys. Päätöksenteossa ELY-keskus painottaa tuen kohteena olevan yritystoiminnan
taloudellisiin edellytyksiin ja kuinka toimenpide vaikuttaa tuen kohteena olevan
yritystoiminnan talouteen. Päätöksenteossa tarkastellaan myös tilan rakennus- ja
konekantaa, tilusrakennetta sekä peltojen
kasvukuntoa. Lisäksi voidaan tarkastella,
miten toimenpide vaikuttaa tuen kohteena olevan maatilan työympäristöön, tuotantohygieniaan, eläinten hyvinvointiin tai
ympäristön tilaan.
ELY-keskus asettaa kaikki perusehdot täyttävät hakemukset etusijajärjestykseen valintakriteerien täyttymisen perusteella. Rakennetukien valintaperusteet
koostuvat kuudesta eri aiheesta. Tällä varmistetaan, että investointihanke edistää
toimenpidettä koskevia tavoitteita ohjelmassa ja sitä koskevassa kansallisessa
lainsäädännössä. Jokaisesta aihealueesta
on mahdollista saada enintään kolme (3)
pistettä. Hanke arvostellaan sen mukaan,
mitä pistekuvaukseen sopivia tunnistettavia ominaisuuksia hankkeella on. Arvostelussa käytetään painokertoimia, joiden
avulla aiheet arvostetaan siten, että maksimipistemäärä on korkeintaan kolme. Rahoitettavien hankkeiden on saatava pisteitä vähintään kolmesta eri aihealueesta
niin, että painotettu kokonaispistemäärä
on oltava vähintään 1,1 pistettä.
Liiketoimintasuunnitelmaa ei investointitukihakemuksen yhteydessä kuitenkaan tarvitse laatia, mikäli investointi
koskee salaojitusta, mehiläistaloutta, sadonkorjuukoneen hankintaa yhteiskäyttöön tai työympäristöä, tuotantohygieniaa, eläinten hyvinvointia tai ympäristön
tilaa edistäviä investointeja. Katettu lantalainvestointi lukeutuu viimeisimpänä
mainittuun kategoriaan, jolloin investointihakemuksen yhteydessä ei tarvitse laatia
erillistä liiketoimintasuunnitelmaa. Myös
tuotantopihan kehittämistä ja vanhojen
tuotantopihojen parantamista (esim. asfaltointi) tuetaan ympäristöinvestointina.
Maa- ja metsätalousministeriö on laatinut asetuksen rakentamisinvestointien
hyväksyttävistä kustannuksista. Näiden
pohjalta lasketaan investoinnin hyväksyttävä enimmäismäärä, jonka perusteella sitten määritetään avustuksen määrä.
Lantavaraston osalta kuivalantalan ala-

osalle lasketaan kuutiotilavuuden perusteella hyväksyttävä kustannus käyttäen
hyväksyttävänä
yksikkökustannuksena
23 eur/ m3 ja kiinteille katto- ja seinärakenteille 100 eur/ m2. Tuotantopihan asfaltoinnin hyväksyttävä yksikkökustannus
on 21 eur/ m2. Rakentajan on siis hyvä
huomioida nämä tuettavat yksikkökustannukset. Useimmiten tuettavat kustannukset eroavat suunnittelijan reaaliaikaisesta
kustannuslaskennasta ja todelliset rakentamiskustannukset ovat korkeammat tai
alemmat kuin asetuksen mukaan laskettu
hyväksyttävä kustannus. Yksikkökustannusasetuksessa määritelläänkin tuettavan
kohteen enimmäishinta, minkä investointi
saisi maksaa ja mihin hintaan tukea myönnetään. (Maa- ja metsätalousministeriön
asetus rakennusinvestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista 625/2015.)
Nykyään maatalouden investointitukia
voi hakea jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain seuraavasti: 16.10.–
15.1., 16.1–15.3, 16.3–15.8, ja 16.8.–15.10.
Investointitukea voi hakija hakea sähköisessä Hyrrä-palvelussa tai perinteisesti
hakemuslomakkeilla.
Rakentamisinvestointia tai muuta siihen liittyvää toimenpidettä kuten materiaali- tai laitehankintaa ei saa tehdä
ennen kuin ELY-keskus on antanut puoltavan päätöksen investointihakemukseen. Investointitukea ei myönnetä sellaiseen hankkeeseen, jonka toteuttaminen
on aloitettu ennen hakemuksen vireille tuloa. Hanke katsotaan aloitetuksi, mikäli esimerkiksi perustustyöt on aloitettu
valamalla tai vastaavalla kestävällä tavalla, tai lopullinen urakkasopimus on allekirjoitettu. Kustannukset, jotka liittyvät
rakennussuunnitteluun tai liiketoimintasuunnitelman laadintaan hyväksytään tukikelpoisiksi kuluiksi.
Investointi on tehtävä kahden vuoden
kuluessa päätöksestä. Tarvittaessa toteutukselle voi saada jatkoaikaa, mikäli jatkoaikahakemus toimitetaan ELY-keskukseen
ennen kuin päätöksen voimassaoloaika
päättyy ja määräajan pidentämiselle on
hyväksyttävä syy.
Investointiavustus maksetaan ja mahdollinen lainan nostolupa myönnetään toteutuneiden tukikelpoisten kustannusten
perusteella. Rakentamisessa myönnetty
investointituki voidaan maksaa ja nostaa
enintään viidessä erässä. Ensimmäisen ja
viimeinen maksuerä tulee olla vähintään
20 %. Investointituen maksamista hae-

taan enintään viidessä erässä.
Investointia koskevaan maksu- ja nostolupahakemukseen on liitettävä tositejäljennökset ja tilinpitoasiakirjat. Kustannusten on oltava kirjattuina maatalouden
muistiinpanoihin tai kirjanpitoon. Muita
tarvittavia lomakkeita ovat mm. lomake
nro 2322L, jolla annetaan selvitys oman
puutavaran käytöstä tai oman maa-aineksen käytöstä. Selvityksiin täytyy sisällyttää
asiantuntijan arvio käytetyn puutavaran ja
maa-aineksen määrästä, laadusta ja hinnasta. Lisäksi oman työn suhteen on toimitettava lomakkeella nro 506 omista päivittäin tehdyistä työtunneista koontilista,
omaksi työksi hyväksytään vain tuenhakija/hakijoiden tekemä työ. Henkilötyön arvoksi on asetettu 15 euroa/tunti ja oman
traktorin tai muun työkoneen arvoksi on
määritelty 30 euroa/tunti.
Mavin mukaan työympäristöä, tuotantohygieniaa, eläinten hyvinvointia tai ympäristön tilaa edistävät investoinneissa
investointitukea voidaan myöntää rakentamisinvestointiin ja koneen tai laitteen
hankintaan, jonka tarkoituksena on parantaa:
1) maatalouden tuotantorakennuksessa
työskentelevän henkilön työoloja
2) maatalousyrityksen tuotantohygieniaa
3) eläinten hyvinvointia
4) ympäristön tilaa.
Tukea voidaan myöntää 1–3 kohdissa tarkoitettuun tarkoitukseen vain, jos
investointi parantaa jo olemassa olevaa
tuotantorakennusta, eikä lisää olemassa
olevaa tuotantokapasiteettia. Investointitukea myönnetään 30–35 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista. Korkotukilainaa investoinneille ei myönnetä.
Mielestäni katettu lantalahanke täyttää hyvin edellä mainitut kriteerit ja investointitukihakemusta ei tarvitse erikseen perustella. Hyvänä ja helpottavana
asiana näen myös sen, että katetuottolaskelmia ei tarvitse tehdä vaan sanallinen
kuvaus toiminnasta liiketoimintasuunnitelmassa riittää.
Hanketta suunniteltaessa tietysti harmittaa, että lannan varastoinnille tulee
hintaa ja rakennus itsessään ei periaatteessa tuota mitään. Toiselta näkökulmalta ajatellen maatilan toimintaympäristö
siisteytyy ja antaa kuluttajillemme myönteisemmän kuvan karjataloudesta sekä ravinne- ja kasvihuonekaasujen päästötkin
pienenevät. Tämän lisäksi, mikäli lantala on kesäisin tyhjänä palvelee se hyvänä
hake-, turve- paali- tai konevarastona. Katonalaista tilaa ei maatilalla ole koskaan
liikaa. Tämän vuoksi jo suunniteltaessa rakennusta kannattaakin monikäyttöisyyttä ja avaraa korkeata rakennetta ajatella jo alusta alkaen. Viimeiseksi mutta ei
vähäisemmäksi myönteiseksi asiaksi näen
myös lannan mahdollisen kompostoitumisen katon alla, kunhan lanta saadaan vain
palamaan talven aikana, joten mekaanista
ilmastusta ja lantakasan kääntämistä tulee tehdä pari kertaa talven aikana. Toivomuksena on, että lopputuloksena olisi hyvää tasalaatuista kompostoitunutta
lantaa, jota voisi jopa mahdollisesti myös
tarkkuuslevittimellä levittää suoraan nurmelle keväällä ja ensimmäisen rehunteon
jälkeen ja syksyllä 15.9 asti.
Olli Tuomaala, Tuomaalan Tila

Ps. Piti kirjoittaa maanläheisesti, mutta
taisi tulla aika teoreettinen juttu, mutta tätähän byrokratia on. Hyvä alkanutta itsenäisyytemme juhlavuotta kaikille!
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Tilasiemennys on nykyaikaa

Nestorisonni 2016

Historiaa ja nykyhetkeä
Suomessa valtiovalta otti jo varhain keinosiemennystoiminnan valvontaansa ja määräsi sen luvanvaraiseksi. Järjestelmä, jossa seminologin koulutuksen saanut henkilö ei ole ollut oikeutettu harjoittamaan ammattiaan yksityisyrittäjänä, on ollut voimassa aivan viime vuosiin asti. Vasta kotieläinjalostuslain uudistus vuonna 2014 poisti toiminnan luvanvaraisuuden ja mahdollisti
siemennyspalvelujen tarjonnan jalostusorganisaatioiden ulkopuolelta. Yksityiset seminologipalvelut ovat nyt nopeasti lisääntymässä ja toiminta sitä kautta uudistumassa. Pihvikarjoissa on perinteisesti käytetty paljon astutussonneja, mutta viime aikoina
keinosiemennys on yleistynyt myös pihvikarjoissa.

Tilasiemennyskoulutus
Toimilupakursseja on Suomessa järjestetty jo vuodesta 1998. Sen jälkeen toimilupien määrä on tasaisesti lisääntynyt. Kun
tilasiemennyksen luvanvaraisuus poistui ja muuttui ammattitaitovaatimukseksi, kaikki siihen mennessä siemennyksen toimiluvan saaneet saivat jatkaa siementämistä kotikarjoissaan kuten ennenkin. Toimilupaa ei enää tarvitse uusia, eikä siemennystietoja tarvitse lakisääteisesti ilmoittaa mihinkään. Uusien tilasiementäjien täytyy aina suorittaa tilasiemennyksen näyttötutkinto
riippumatta siitä, missä he ovat siemennystaitonsa opetelleet, ellei heillä ole valmiiksi seminologin tai eläinlääkärin pätevyyttä.
10 päivän kursseille on monen ollut vaikeaa saada järjestettyä lomitusta ja muutenkin tilalta irrottautuminen niin pitkäksi aikaa on voinut olla hankalaa. Teurastamo-olosuhteet ovat myös hieman haasteelliset, sillä linjastoissa kiipeily vaatii hieman
ketteryyttä. Teurastamolla harjoitellaan teurastamon aikataulussa, eli yleensä aamusta 8-9 aikaan harjoittelueläimiä ei enää ole.
Vaihtoehtoina ovat kurssit Hollannissa tai kotikoulutus.
Kurssilla Hollannissa
Semex Finland on kouluttanut yhteistyössä Semex Hollandin kanssa elokuusta 2014 asti tilasiementäjiä viiden päivän mittaisilla kursseilla. Kursseja on tähän mennessä ollut 18 ja ensi keväänä on kaksi kurssia lisää. Kurssit ovat aina seitsemän hengen
pienryhmissä. Teorialuennot ovat englanniksi, mutta kaikki oppimateriaali on käännetty suomeksi. Kaikilla kursseilla on Semexin tiimistä mukana yksi henkilö, joka tulkkaa tarvittaessa ja kuljettaa ryhmää paikasta toiseen kurssin aikana. Kurssipaketti on
täysin valmiiksi mietitty ja muusta ei tarvitse huolehtia itse, kuin olla ajoissa paikalla ja reippaasta asenteesta.
Lähdemme Hollantiin iltapäivälennolla sunnuntaina. Ajamme Dokkumiin illaksi ja majoitumme. Maanantaina on aluksi teoriaa, lounaan jälkeen harjoituksia teuraskohduilla ja iltapäivästä etsitään Dairy Training Centren lehmiltä kohdunkauloja. Seuraavina päivinä olemme aamusta harjoittelunavetassa. Lounastauolla käymme läpi teoriaa, harjoittelemme typpipytyn käyttöä
ja pistoletin latausta. Iltapäiväksi menemme takaisin harjoittelunavettaan. Perjantaina ajamme illaksi Amsterdamiin ja lauantaina lennämme kotiin.
Kurssimuotoisella koulutuksella on vahvuutensa. Kursseilla voidaan koko huomio kiinnittää uuden asian opiskeluun, kun kotitilan työt eivät ole silmien edessä muistuttamassa, eikä koulutusmateriaali lopu kesken. Semexin järjestämillä kursseilla Hollannissa päästään käytännön harjoittelua tekemään todella paljon, ja kokemusta erilaisista kohdunkauloista ja kohtujen rakenteesta kertyy runsaasti. Kun siemennysharjoittelua voi tehdä yhtäjaksoisesti viiden päivän ajan, oikeat otteet ja tuntuma jäävät
nopeasti lihasmuistiin. Myös muiden opiskelijoiden kanssa vaihdetut kokemukset kurssin aikana ovat arvokkaita oppimisen
kannalta. Kotitilalta irtautuminen viiden päivän ajaksi ei kuitenkaan ole kaikille mahdollista elämäntilanteen tai muiden syiden
takia. Silloin kotikoulutus voi olla hyvä vaihtoehto.
Kotikoulutus
Siementämään voi opetella myös omassa karjassa. Tämä on hyvä vaihtoehto varsinkin silloin kun tilan töistä tai pienistä lapsista irrottautuminen viikoksi on hankalaa. Myös sijaisapulomituksen säädösten kiristyminen vaikeutti osaltaan karjanomistajien opintomatkoja. Myös kurssipaikkojen vähyys on rajoittanut tilasiementämisen yleistymistä. Näiden syiden takia Semex lähti
yhteistyöhön Sedu Aikuiskoulutuksen kanssa kehittämään tilasiemennysopetusta tilan omilla lehmillä.
Käytännön kokemukset kotitilalla harjoittelusta ovat olleet erinomaisia. Kiimassa olevat lehmät suhtautuvat hyvin positiivisesti ja rauhallisesti käsittelyyn, ja tonisoitunut kohtu on helppo vasta-alkajankin löytää. Myös kohdunkaulasta on helpompi saada oikeaoppinen ote, kun lehmä on kiimassa. Ammattilaisen antama henkilökohtainen ohjaus tuo nopeasti tuloksia, kun huomio
voidaan kiinnittää vain yhteen oppilaaseen. Lehmät myös tulevat siemennetyiksi harjoittelupäivänä, koska paikalla on ammattipätevyyden omaava kouluttaja, jolla on oikeus lehmien keinosiemennykseen myös kotitilansa ulkopuolella. Kiimaisten lehmien
määrä saattaa kuitenkin pienissä karjoissa hidastaa koulutuksen etenemistä, kun kiimojen pitää osua kouluttajan ja opetettavan
aikatauluihin sopivaksi.
Miksi opiskelisin tilasiementäjäksi?
Tilasiemennyksestä on monia etuja. Kustannussäästöt voivat karjakoosta riippuen olla tuhansia euroja vuositasolla. Tilasiementäjä ei pidä vapaapäiviä ”siemennyksettöminä” päivinä, eli vuoden jokaisena päivänä voi siementää ja muutenkin ajoitus
saadaan sovitettua paremmin. Yleensä lehmät ovat parhaassa kiimassa iltaisin ja siemennykset voi hoitaa oman aikataulun mukaan navettatöiden ohessa, jolloin odotteluajat jäävät pois. Kun tuttu ihminen hoitaa siemennykset, on tilanne lehmälle paljon
mukavampi ja rauhallisempi. Myöskin tarttuvien tautien riskit saadaan minimoitua, kun navetassa käy vähemmän vieraita ihmisiä. Karjanjalostajalle lupa tilasiemennyksiin ja oma typpisäiliö tarjoavat valinnanvaraa sonnivalintoihin.
Kurssin ja kotikoulutuksen kustannukset
Kurssin ja kotikoulutuksen hinta on tällä hetkellä 930€. Opetus on arvonlisäverotonta. Hollannissa lisäksi tulevat hotellien ja
lentojen hinnat, jotka laskutetaan todellisten kustannusten mukaan. Näyttötutkintotilaisuus maksaa 238€, josta 58€ on tutkintomaksu, joka tilitetään Opetushallitukselle.
Sari Alhainen ja Miia Ikonen Semex Finland Oy

Suomen eläinsuojelulaki on määrittänyt tilasiemennyksen harjoittamiseen ammattitaitovaatimuksen. Ammattitaito osoitetaan näyttötutkinnossa, jossa siemennetään tutkinnon suorittajan hallinnassa tai omistuksessa oleva lehmä.
Tutkinnon vastaanottaa kolmikanta, jonka jäsenistä seminologi on paikan päällä ja tarkistaa suorituksen onnistumisen
ja ammattitaitovaatimuksen täyttymisen kaikilta osin. Näyttötutkintoon tähtäävää tilasiemennyskoulutusta saa Suomessa eri toimijoiden järjestämiltä kursseilta tai sen voi hankkia henkilökohtaisena opetuksena omassa karjassa. Henkilökohtaista opetusta on mahdollista saada yksityisyrittäjinä toimivilta seminologeilta ja siemennystaitoisilta eläinlääkäreiltä. Kun kouluttajan kanssa on sovittu käytännön järjestelyt ja ajankohta, otetaan yhteyttä näyttötutkintoja
järjestävään oppilaitokseen ja laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma. Näyttötutkinnot järjestää SEDU Aikuiskoulutus Ilmajoella. Lisätietoja saa kouluttajilta tai suoraan irma.uusi-laitila@sedu.fi Ilmoittautumiset kevään tilasiemennyskursseille sari.alhainen@semex.fi

Tässä hieman tarinaa meidän
lempeästä jättiläisestä
Meidän ”vanha herra” Ulmalan Taffel
(FI 00760 1993-1, kantakirja LI00928) on
syntynyt 17.3.2004 ja tullut meille tänne
Ristiinaan 30.4.2005 eli sellaisena pojan
koltiaisena. Valitessamme sonnia poikalaumasta Taffeli valitsi oikeastaan meidät.
Taffeli on herrasmiessonni kaikissa tilanteissa, kunnioittaa ihmistä ja tykkää
mustikkapiirakasta –aivan kuten isäntänsäkin. Kerran Joukon huomion herpaannuttua hetkellisesti rohmaisi Taffeli piirakan parempiin suihin. Toisille sonneille
se ilmaisee kuuluvalla äänellä, kuka on tämän talon pomo. Taffel on ollut terve koko
ikänsä ja mammat takuuvarmasti tiineenä.
Vasikat ovat olleet terveitä ja hyväkasvuisia. Ikää ei arvaisi syntymäaikaa tietämättä, joskin otsalta saattaa jo löytyä jokunen
harmaampi hius.
Kirjoittaja Riitta Silkala

Vuoden 2016 E+ -palkitut
Miika Leppävuori
Toni ja Mira Rentto
Marko Valkonen

Nestorihaastajat
RENTTON CITICCA 30.03.2007
Citicca on hauska persoona, hyväluonteinen ja komea, todella fiksu ja helppo käsitellä. Se on hoitanut hommansa hyvin,
on takuuvarma hiehosonni. Vasikat syntyvät helposti, ovat peniä ja siroja. Sonnia
on käytetty vuosia hiehoille ilman ongelmia, vaikka sen syntymäpainoindeksi on
korkea. Vasikat kasvavat suhteellisen hyvin ja saavuttavat teuraskypsyyden jo melko nuorina. Herrasmiesciticca on ollut aina
terve ja saakin todennäköisesti jatkaa leppoisaa elämäänsä karjassamme vielä pitkään.
Mira ja Toni Rentto
M-P CUURNA 19.03.2007
Tämä viriili suvun jatkaja on oman arvonsa tunteva talomme vanha herra. Tietysti päivän ohjelmaan kuuluu juttuhetki
naapuritarhan sonnin kanssa. Nuorempi
Gigawai on yleensä kutsuja ja siinä sitten
vaihdetaan kuulumiset. Joskus menee ihan
pullistelun ja mahtailun puolelle. Päivä
kuluu nappuloita odotellessa ja rouvien
kiimoja hyvin hoidellen. Hoitajaa kuunnellaan, kun se höpöttävä kaksijakainen
kantaa herkut pöytään.
Anttila Mty

