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Suomen Limousin-kasvattajat ry 35 v.
”Odotukset uudesta rodusta olivat suuret ja Limousinesta tuli pihvikarjaväen keskuudessa kesän puheenaihe.
Uuden rodun maahantuontia oli jo monen vuoden aikana yritetty jarruttaa kaikin keinoin. Argumentit olivat
mitä mielikuvituksellisimmat. Yhteistä niille oli kuitenkin tietämättömyys ja pelko tämän ”tarpeettoman rodun”
menestyksestä maassamme jo vakiintuneiden rotujen kustannuksella. Nyt kun rodulla on takanaan puoli
vuosikymmen maassamme, voidaan ehkä tehdä jonkinlainen välitilinpäätös, tosin hyvin varovainen, sillä
Limousin on nyt vasta ottamassa ne ensimmäiset askeleet, jotka avaavat sen tulevaisuuden Suomessa”
Näin kirjoitti yhdistyksen puheenjohtaja Anders af Heurlin vuonna 1986. Vuosia on kulunut ja Limousin
vakiinnuttanut paikkansa Suomen lihakarjarintamalla. Seitsemän tilan perustamasta kasvattajayhdistyksestä on kasvanut pitkälti toisensadan maksavan jäsenen aktiivinen yhdistys!
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Puheenjohtajan palsta

Kuva Raili Viirret

Tämän lehden ilmestyessä tammikuussa 2018, on Suomen itsenäisyyden
100-vuotis juhlahumu jo takanapäin,
ja vuorostaan on alkamassa yhdistyksemme juhlavuosi.
Yhdistyksemme perustamisesta tulee
tänä vuonna kuluneeksi kunnioitettavat 35 vuotta. Mistä kaikki alkoikaan?
Limousin keinosiementä on tuotu Suo-

meen jo 70-luvun lopulla, mutta ensimmäinen puhdasrotuinen limousin-eläin
tuotiin Suomeen vuonna 1981, kun
konsuli Antti Mustakallio toi Tanskasta sonnin nimeltä Hammel Pirat. Pian
sen jälkeen Anders af Heurlin perusti
ensimmäisen limousin-karjan myöskin
Tanskasta tuoduilla viidellä lehmällä ja
yhdellä sonnilla. Jo seuraavana vuonna perustettiin limousinkarjat myös
Metsä-Paavolan tilalle Toijalaan ja
Luukkaan tilalle Pöytyälle. Limousin
kasvattajat ry:n perustamiskokous pidettiin Paraisilla Qvidjan kartanossa.
Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Qvidjan isäntä Anders af Heurlin
ja sihteerinä toimi tuolloin Marjatta
Anttila. Myöhemmin yhdistyksen nimi
on muutettu Suomen Limousinkasvattajat ry:ksi.
Mäntsälän Ylikartanossa Antti Mustakallio teki uraa uurtavaa työtä limousinkasvatuksen edistämiseksi Suomessa.
Karja oli Antin silmäterä, ja hänelle
”kaikki kaikessa”. Tämän esimerkillisen
toiminnan innoittamana on yhdistyk-

sessämme perustettu Antti Mustakallio-palkinto, joka on erityinen huomionosoitus ja kiitos sellaiselle yhteisölle
tai henkilölle, joka on toiminnallaan
vahvasti myötävaikuttanut limousinrodun kasvattamiseen Suomessa. Palkinto
jaetaan viiden vuoden välein vain hyvin tarkkaan harkituille ansioituneille
henkilöille silloin, kun palkinnon myöntämisen kriteerien katsotaan täyttyvän.
Ensimmäisen kerran Mustakallio-palkinto on myönnetty viisi vuotta sitten
Saara ja Turkka Rantaselle ja nyt palkinto on päätetty myöntää Metsä-Paavolan tilan Sari Sillantaalle ja Johanna
Jantuselle.
Antti Mustakallio oli paitsi edelläkävijä, myös jämpti ja periaatteellinen
mies. Edesmenneen Antin vaimo Pirjo
Mustakallio-Sarmannon mukaan karja
meni aina kaiken edelle.
Näin se tietysti pitääkin olla, kun
eläimiä hoidetaan hyvin ja niiden hyvinvointi halutaan varmistaa. Pirjo
Mustakallion sanoin: ”Jos Antti tietäisi
hänen mukaansa nimetystä palkinnos-

ta, hän arvostaisi sitä kovasti.”
1990-luvun alussa, kun olin vielä
nuori tyttö, pääsin isäni mukana Ylikartanossa järjestettävään Limousin
kasvattajien johtokunnan kokoukseen.
Kävelykepin kanssa liikkuva kartanon
isäntä Antti Mustakallio tarjosi upeat
puitteet kokoukselle kartanossaan. Erityisesti mieleeni jäivät Afrikan metsästysmatkojen muistoina tuodut täytetyt
villieläinten päät eteisaluan seinillä.
Hämmennystä tavallisen maalaistytön
ja kartanonherran kohtaamisessa aiheutti ylhäisen väen tapa tervehtiä poskisuukolla. Siitäkin selvittiin, tosin tämä
charmantin herrasmiehen herttainen
ele sai kyllä poskeni kuumottamaan pitkäksi aikaa!
Harva päätyy maanviljelijäksi tai
karjankasvattajaksi rahan takia. Tätä
työtä tehdään siksi, että se koetaan tärkeäksi ja siihen liittyy vahva tunneside.
Sylvi Kekkosen sanoin: ”Rakkaus työhön on rakkautta elämään, sen juhlaan
ja arkeen.”
Helena Kukkonen ■

Jotokunnan uusi jäsen
Limousin piireissä osa teistä tuntee allekirjoittaneen luontaisesti nupojen vahvana puolestapuhujana, kun taas osa
saattaa muistaa nähneensä nimen ja kuvan maastullin sivuilla puhumassa maatalouspolitiikasta. Molemmat pitävät
täysin paikkaansa. Viimeiset viisi vuotta
olen kulkenut vahvasti ympäri suomea
ja Eurooppaa lobbaamassa maatalouspolitiikan tulevaisuutta sekä puhumassa
tuottajien puolesta mitä erilaisimmilla
foorumeilla, etupäässä Brysselin kabineteissa. Kaiken tämän aikaa sydän on
kuitenkin ollut ja on edelleen Kullaalla,
keskellä Satakuntaa, kotona ja kotitilalla. Pihatoissa vaeltaa kohtuullinen määrä limousineja ja lampaita. On meillä

myös oma teurastamo/leikkaamo jonka
kautta myymme käytännössä kaiken
tuottamamme lihan, luomuna tietenkin. Yhtenä ensimmäisistä tiloista suomessa aloimme jalostamaan nupoja limukoita jo viitisentoistavuotta sitten ja
sen myötä kauttamme onkin kulkeutunut monia uusia, täällä ennen näkemättömiä li-sukuja suomeen. Lihan myynnin ohessa siitoseläinkauppa näyttelee
meillä kohtuullista roolia. Yhdistyksen
kantava voimavara olemme me jäsenet,
joten vaikka rahapussi on joskus tyhjä ja
mieli maassa kannattaa aktiivisesti olla
mukana toiminnassa ja lähteä välillä
pois kotoa. Se kannattaa aina.
Juha Tenho ■
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Vilja sonnin ruokinnassa –
rukiin käyttökin on mahdollista
Energian saanti on yksi tärkeimmistä lihanautojen kasvutuloksia selittävistä tekijöistä. Sonnien ruokintatutkimuksissa suurin osa koeryhmien
välisistä eroista on yleensä selitettävissä eläinten energian saannilla ja
energian saantiin vaikuttavilla tekijöillä. Sen sijaan esimerkiksi valkuaislisän merkitys on hyvin marginaalinen, jos sonnin energiaruokinta
on riittävällä tasolla turvaten pötsin
mikrobivalkuaistuotannon.
Naudan erinomaisuus tuotantoeläimenä perustuu kykyyn muuntaa
pötsimikrobien avulla ihmisravinnoksi kelpaamatonta karkearehua
maidoksi ja lihaksi. Pelkkä hyvälaatuinen nurmirehu ei kuitenkaan riitä
sonnin ainoaksi energian lähteeksi,
jos tavoitellaan korkeita kasvutasoja. Väkirehutäydennyksellä voidaan
lisätä energian saantia ja parantaa
tuotantotuloksia.
Väkirehuna voidaan lihanautojen ruokinnassa käyttää rehuviljaa,
elintarviketeollisuuden sivutuotteita sekä teollisia täysrehuja. Ohra ja
kaura ovat lihanautojen ruokinnassa perinteisesti käytetyt rehuviljat.
Ohran energia-arvo on jonkin verran kauraa parempi. Tämän vuoksi ohran korvaaminen kauralla voi
hieman heikentää eläinten energian
saantia ja kasvua, ellei eroa energiaarvossa kompensoida suuremmalla
käyttömäärällä.
Vehnä on hyvä energiarehu nau-

takarjalle, sillä se on ohuempikuorista ja energia-arvoltaan ohraa ja
kauraa parempaa. Aikaisemmin
vehnän käyttöä on rajoittanut lähinnä sen saatavuus rehukäyttöön. Suuria väkirehutasoja käytettäessä vehnän rehukäyttöä rajoittaa sen suuri
tärkkelyspitoisuus. Naudalla suuret
tärkkelyspitoisuudet
ruokinnassa
aiheuttavat helposti pötsin happamoitumista, minkä seurauksena voi
esiintyä mm. sorkkavaivoja, syömättömyyttä ja tuotoksen laskua. Jos
lihanaudan ruokinnassa käytetään
suurta väkirehutasoa, vehnämäärän
tulisi olla korkeimmillaan 40–50 %
väkirehusta.

Ruista ruokintaan?
Usein syksyllä tulee vastaan tilanne, että sakoluvultaan leipäviljaksi
kelpaamatonta ruista tarjotaan rehukäyttöön. Miten tähän pitäisi suhtautua? Rukiin rehukäytön esteenä
on pidetty tiettyjä rukiin sisältämiä
haitta-aineita sekä muita rehuviljoja
heikompaa maittavuutta. Ruista onkin meillä Suomessa suositeltu lisättäväksi nautojen ruokintaan rajoitetusti niin, että sen osuus väkirehusta
olisi korkeintaan 20 %.
Suosituksen taustalla on lähinnä vanhoja ulkomaisia ruokintatutkimuksia 1970 ja 1980-luvuilta.
Saattaa olla, että niissä negatiiviset
havainnot ovat useissa tapauksissa

liittyneet torajyviin. Toisaalta Saksassa 1990-luvulla tehdyn tutkimuksen perusteella ruista voi syöttää
sonneille yli 5 kg päivässä, eivätkä
syönti- ja kasvutulokset poikenneet
ohraa, vehnää tai maissia väkirehuna
saaneiden sonnien tuloksista.
Koska suomalaisia tutkimuksia
rukiin rehukäytöstä ei ole, Luonnonvarakeskuksen Siikajoen toimipisteessä tutkittiin rukiin käyttöä osana kasvavien sonnien rehuannosta.
Tutkimus toteutettiin maitorotuisilla
sonneilla, mutta tulokset ovat yleistettävissä myös liharotuiselle eläinainekselle. Tutkimus toteutettiin osana
Euroopan maaseudun kehittämisen
maatalousrahastosta
rahoitettua
”Rukiin viljelyn riskien vähentäminen” –hanketta.
Ruokintakokeessa oli yhteensä
80 maitorotuista sonnia, jotka olivat
kokeen alussa keskimäärin 250 vuorokauden ikäisiä ja painoivat keskimäärin 320 kg. Sonnit kasvatettiin
viiden eläimen ryhmäkarsinoissa,
joissa oli tilaa 10 m2 eläintä kohden.
Sonnit ruokittiin seosrehulla,
jonka kuiva-aineesta 50 % oli nurmisäilörehua ja 50 % väkirehua.
Säilörehuna oli hyvälaatuinen timoteisäilörehu (D-arvo 691 g/kg ka).
Väkirehuna käytettiin teollista täysrehua, jossa oli ruista 0, 15, 30 tai
45 % kuiva-aineesta. Tällöin sonnien ruokinta sisälsi kokonaisuudessaan ruista 0, 7,5, 15 tai 22,5 % kuivaaineesta laskettuna. Kontrollirehu oli
lihanautojen loppukasvatukseen tarkoitettu täysrehu, jonka pääkomponenttina oli ohra. Koerehuissa ohraa
korvattiin rukiilla. Kaikkien väkirehujen energia-arvo oli sama (12,4

MJ/kg ka). Tällöin sonnien saaman
seosrehun energiapitoisuus oli 11,75
MJ/kg ka. Eläimet saivat seosrehua
vapaasti eli ruokintakaukaloissa oli
rehua jatkuvasti tarjolla.
Koeruokinnat eivät vaikuttaneet
merkittävästi rehun syöntiin, kasvuun tai teurastuloksiin. Rukiin käytön ei havaittu aiheuttavan sonneille terveysongelmia kokeen aikana
korkeimmillakaan käyttömäärillä.
Sonnien keskimääräinen nettopäiväkasvu kokeen aikana oli 832 g/pv
ja syntymästä teurastukseen laskettu
nettopäiväkasvu 691 g/pv. Saadun
tuloksen perusteella näyttää siltä,
että ruista voidaan sisällyttää kasvavien nautojen ruokintaan selvästi
enemmän, kuin mitä meillä Suomessa on perinteisesti suositeltu.

Homeet ja torajyvät
ovat riski
On syytä huomata, että ruokintakoe
toteutettiin hyvälaatuista viljaa sisältävillä täysrehuilla. Heikkolaatuisen
viljan rehukäytössä on rajoitteensa.
Homeisen rehun ruokinnallinen
arvo ja maittavuus on yleensä huo-

Maitorotuisten sonnien tuotantotulokset eri koeruokinnoilla
Kokeen kesto, vrk
Rehun syönti, kg ka/pv
Teuraspaino, kg
Teurasikä, pv
Nettokasvu kokeen aikana, g/pv
Nettokasvu syntymästä teuraaksi, g/pv
Lihakkuus, EUROP
Rasvaisuus, EUROP

Ensimmäisen siitossonnin hankinta
herättää kysymyksiä?
Aloittelevana emolehmätilallisena
ensimmäisen siitossonnin hankinta on jännittävä tehtävä ja herättää
paljon kysymyksiä. Millainen siitossonni meille tarvitaan? Millainen sonni on se paras vaihtoehto
juuri nyt? Löytyykö yksi sonni, joka
käy suvuiltaan ja ominaisuuksiltaan
kaikille meidän tyttösille vai joko
heti tarvitaan useampi sonni? Mitä
siitossonni maksaa ja mitä olemme
siihen valmiita sijoittamaan? Entäs
sonnin ikä? Nuori kokematon hurmuri, jolla vuosia vielä edessä vai jo
astunut konkari, jolla on jo jälkeläisnäyttöä? Mitä on edes tarjolla? Mitä
ominaisuuksia haluamme tältä ensimmäiseltä sonnilta löytyvän, mitkä ovat meille nyt ne tärkeimmät?
Entäs indeksit ja luvut? Mitä ne kertovat eläimestä? Vasikoiden alhaiset
syntymäpainot ja helpot poikimiset,
hyvät emo-ominaisuudet vai hyvät
kasvut?
Luonnollisesti nämä kaikki ovat
tärkeitä, mutta mikä on meille se
tämänhetkinen ykkönen ja mistä
voimme vähän joustaa? Siinäkin on
opeteltavaa, että opit edes jotenkin

tulkitsemaan noita kantakirjatodistusten numerorivejä. Saati sitten kun
sonnin suku ulottuukin ulkomaille
ja huomaat Googlekääntäjän kanssa
etsiväsi, että mitähän tuokin hieno

ranskankielinen sana mahtaa tarkoittaa ja mitä nuo ulkomaiset luvut
käytännössä tarkoittavat?
Entä millainen on hyvärakenteinen sonni? Mitä pitää huomioida

nontunut normaalista. Homeisen
viljan mahdollisesti sisältämät homemyrkyt ovat myös riski eläinten
ruokinnassa.
Homemyrkkyjen vaikutus eläimiin riippuu eläinlajista, rodusta,
sukupuolesta sekä eläimen iästä.
Suositus kuitenkin on, että homeista viljaa ei käytetä edes lihanautojen
ruokinnassa, vaikka ne teoriassa homemyrkkyjä kotieläimistä parhaiten
kestävät. Erityisesti rukiin osalta on
huomioitava myös torajyvät, jotka
ovat terveysriski, mikäli niitä joutuu
eläinten ruokintaan.
Arto Huuskonen ■
Luonnonvarakeskus

eläimen rakenteessa? Ja taas ystävämme Google auttaa sinua. Kuvahaku, sanaksi limousin ja alat katselemaan. Aikasi katseltuasi alat jopa
huomata eroja noissa kuvien eläi-

Rukiin osuus väkirehun kuiva-aineesta, %
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missä ja kuvittelet ehkä jopa oppineesi jotakin. ja jos oikein hyvin käy
niin tuttavapiiriisi kuuluu joku, joka
asiasta jotain ymmärtääkin ja hän
ohjaa sinua oikeaan suuntaan.
Mutta vielä on yksi aika tärkeä
asia selvittämättä. Millainen luonne
pitäisi sonnilla olla? Ritari Rohkea
vai Nössö Mammanpoika vai jotain
siltä väliltä?
Näiden kysymysten pohtimisen
ja monen keskustelun jälkeen omat
suuntaviivat alkavat pikkuhiljaa selkeytyä. Alat tajuta, että nämä ensimmäiset siitossonnithan ovat juuri ne
eläimet, joiden pohjalta koko karjasi
lähtee kehittymään ja näiden ominaisuudet näkyvät tulevaisuudessa
näiden tyttärissä ja pojissa. Yksittäiset lehmäthän on helppo poistaa, jos
eläimen ominaisuudet eivät ole toivotunlaiset, mutta jos ja kun nämä
ensimmäiset siitossonnit ovat karjasi
tulevaisuuden
suunnannäyttäjät,
niin siitossonnin hankintaan kannattaa käyttää aikaa ja panoksia. Siinä sivussa tutustut uusiin ihmisiin,
joilta saat arvokasta tietoa ja hyviä
vinkkejä tulevaisuuteen. Näet erilaisia tiloja ja toimintatapoja sekä hienoja eläimiä. Ja jos oikein hyvin käy
niin huomaat saaneesi muutaman
uuden ystävän.
Jonna Häkkinen ■
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Lehmiä, kulttuuria ja hämäläismaisemia
Suomi-100 juhlavuoden innoittamana yhdistys järjesti kesäpäivän
Hämeessä. Kulttuuria, nähtävyyksiä ja historiaa sisältäneeseen ohjelmaan mahtui paljon myös Limousin-aiheita.
Varsinaista retkipäivää edeltäneenä iltana kävimme Hämeenlinnan
uudessa kesäteatterissa kaupungin
puistossa. Musiikkinäytelmä Suklaasydän oli 60-luvun sävelmiin perustuva tarina laulajina mm Anna
Hanski, Sani, Annika Eklund, Otto
Kanerva ja Juhani Laitala.
Epävakaisen sään vuoksi paikat
oli varattu katetusta katsomonosasta yläriviltä, joten sadekuurokaan ei

haitannut. Hämmästyksen ja iloisen
yllätyksen ääniä kuului penkkiriveiltämme, kun näytelmässä mainittiin
maksamattomista laskuista: ”verhotankoja, tuoleja, henkareita: Suomen
Limousinkasvattajat”. Väliaikatarjoilut oli tilattu kunkin mieltymyksen mukaan etukäteen: makkarasta
mansikkaleivokseen,
kuoharista
kahviin ja kaikkea siltä väliltä.
Hotellilla istuttiin iltaa ja tutustuttiin toisiimme, olihan mukana
muu jäsen senioreita , taviksia ja
ihan uusiakin kasvattajia.
Aamulla suunnattiin bussilla Iittalan lasimäelle. Maalaisihmisinä
olimme ajoissa ja jouduimme odot-

tamaan tovin, ennen kuin kaikki putiikit ja myymälät aukesivat. Ostoksia Finnlaysonilta, Iittala / Hackman
outletistä ja tietysti Kulta Suklaasta.
Lähtöhetkellä huhuiltiin paria miestä, minne ovat joutuneet! No puukkokaupasta löytyivät ja tuliaisostokset tehty.
Metsä-Paavolassa keittolounaan
lomassa mukava jutustelu jatkui ja
ruokailun jälkeen tutustuttiin tilan
eläimiin. Kokeili siinä hiehoryhmälle useampi erilaisia ”karjan kutsuhuutoja”. Hieman epäröiden tyttöset
tulivat näytille. Toisella laitumella
iso lauma, emot vasikoineen tulivat
kohteliaasti tervehtimään kaikkia

Yhdistyksen alkuajoilta asti toiminnassa mukana olleet Pirjo MustakallioSarmanto, Mikko Taka-Sihvola ja Sari Sillantaka.

vieraita ihan ilman huuteluja, lieneekö ollut toiveena laidunlohkon
vaihto vai olivatko muuten vaan uteliaita ja hyväkäytöksisiä, niin kuin
yleensäkkin.
Visavuoren museossa ja Emil
Wikströmin taiteilijakodissa teimme
opastetun kierroksen. Lönnrotin ja
Snellmanin patsaat, Helsingin rautatieaseman pääovella sijaitsevat Valonkantajat samoin Kansallismuseon Karhu ovat Wikströmin teoksia.
Tarina kertoo, että taiteilijan ystävä
Axel Gallén oli lähtenyt Visavuoresta Ruovedelle Sillantaan lehmien
häiritsevän huudon takia.
Emil Wikströmin vävyn, Kari
Suomalaisen pilapiirroksiin kukin
sai tutustua itsekseen. Visavuoren
rannasta lähdimme Silver Linen
laivalla aurinkoisessa säässä takai-

Limousin-rotu edelläkävijänä
3D-mallien kehittämisessä
Eläinten punnitustieto on yksi tärkeimmistä toimenpiteistä seurata
tuotannon onnistumista. Eläinten
painon kehittymisellä pystytään
nopeasti tekemään muutoksia
esimerkiksi ruokintaan, jos asetetut kasvutavoitteet eivät toteudu.
Punnitustiedot ovat myös olennainen osa jalostustarkkailua ja
rodun jalostuksellista edistymistä.
Eläinten rakennearvostelu perustuu tiettyihin optimiarvoihin,
joihin rakennearvosteltavaa eläintä verrataan. Rakennearvostelun
tulokset kertovat eläimen rakenteesta ilman, että olet eläintä fyysisesti nähnyt. Rakennearvostelusta
eläimestä arvostellaan ja huomioidaan 24 eri kohtaa. Rakennearvostelun suorittaa toimenpiteeseen kouluttautunut henkilö.
Olisiko sekä eläimen painoa
että rakennetta mahdollista arvioida ja dokumentoida 3D-malleilla? Vastaus on kyllä.

Limousin ensimmäisten
joukossa
Sveitsissä on kehitetty ohjelmisto,
joka hyödyntää iPhone älypuhelinta. Älypuhelimeen kiinnitetään

pieni lisälaite, joka tekee älypuhelimesta infrapunakameran. Infrapunakameran pystytään muodostamaan eläimestä ns. 3D-mallin.
Infrapunakameran heikkoutena
on toki, ettei sitä pystytä käyttämään suorassa auringon valossa.
Käytännössä eläin kuvataan
kokonaan ympäri. Sovelluksessa
on kaksi mahdollisuutta. Joko kuvaaja kiertää älypuhelimen kanssa
eläimen tai mittauslaitteet voidaan
asettaa esimerkiksi käsittelykujan
yhteyteen.
Ohjelmisto on kehitetty yhdessä ranskalaisten ja irlantilaisten
tutkijoiden kanssa. Ranskasta kehitystyössä on ollut mukana France Conseil Elevage ja Institut de
L’Elevage sekä Irlannista Teagasc
ja Irish Cattle Breeding Federation. Eläintietoja kerättiin yli 10000
eläimestä. Ohjelmiston kehittämiseen käytettiin yli 200000 kuvaa.
Tällä hetkellä ohjelmisto toimii
limousin ja charolais-rotuisilla
eläimillä.
Lisätietoa ja videoita löytyy
www.ingera.ch
Maiju Pesonen ■
Tutkija, Luonnonvarakeskus

sin kohti Hämeenlinnaa. Matkalla
näimme upeaa Vanajaveden maisemaa rannoillaaan useita hämäläisiä
kartanoita. Vesireittihän oli vanhan
ajan kulkuväylä. Värikäs keskustelun
sorina jatkui läpi matkan, ja tulihan
tuota vähän väiteltyä mihin suuntaan vesi laskee: mennänkö ”ylämäkeen” Pohjanlahteen vai ”alamäkeen”
Suomenlahteen. Illallinen aloitettiin
uudella esittelykierroksella, sillä
kaikki eivät olleet paikalla edellisenä
iltana, vaan saapuivat vasta aamulla
varsinaiseen retkipäivään.
Sääolosuhteet ja kesän työkiireet
huomioon ottaen päivään osallistui
kuitenkin ilahduttavasti parikymmentä jäsentä ja ikä haarukka on
mainitsemisen arvoinen 0–72 v.
Johanna Jantunen ■
Kuvat: Lea Järvinen

Limousin poikakoti

Limousin huutokauppa järjestettiin
2017 Alavieskassa jo viidennen kerran. Jälleen joukko hyviä nuoria sonneja pääsi nauttimaan kesästä uuteen
kotiin. Vuosittain sonnikodista on
myyty astutus käyttöön parikymmentä sonnia. Joka vuosi muutamia
nuoria poikia lähtee vielä kesän ja
syksyn aikana täydentämään kesän
astutuksia. Usein syynä on joku tapaturma, joka on sattunut vanhalle
astutus sonnille.
Ilahduttavasti sonneja on päätynyt
myös lypsykarjoihin. Pientä synty-

mäpainoa periyttävä limousin sonni
onkin oivallinen valinta hoitamaan
lypsykarjan liharotusiemennykset.
Uskoisin postiivisten kokemusten
myötä tavan yleistyvän tulevaisuudessa isoissa lypsykarjoissa. Onhan
sonni erehtymätön kiimantarkkailija
ja tekee työnsä intoa puhkuen pelkällä ruokapalkalla.
Pihatto pullistelee jälleen hyviä
kokelaita vuoden 2018 huutokauppaa varten. Kaksikymmentäkaksi
kokelasta, jotka täyttivät syksyllä
vuoden, odottavat valintaa raken-

nearvosteluun. Uskoisin joukosta
löytyvän puolen kymmentä hyvää 1,5
vuotiasta sonnia kevään huutokauppaa.
Kahdeksankymmenenviiden
keväällä 2017 syntyneen sonnipojan
joukosta valikoituu parikymmentä
parasta yksivuotiaiden ryhmään.
Kiitos yhdistykselle jälleen kerran kahvituksen järestämisestä sekä
talkoo avusta, jota ilman tilaisuuden
järjestäminen ei onnistuisi.
Tavataan jälleen keväällä.
Tervetuloa Alavieskaan la 28.4.2018
Jaakko Kääriälä ■
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Riimun tarina
Kaikki tarinat alkavat jostakin päättyen johonkin. Lähes 30-vuotisen
kasvattajaurani aikana olen nähnyt,
kokenut ja tavannut monenlaisia
tapahtumia ja henkilöitä, jotka ovat
jääneet mieliin. Paljon on jo kasvattajauransa taakseen jättäneitä
konkareita ja muille toimialoille ja
tuotantosuuntiin muuttaneita viljelijöitä ja yrittäjiä. Osa tekijöistä on
valitettavasti siirtynyt jo aikoja sitten
taivaallisille niityille karjaa paimentamaan.
Eräs mieleenpainuvin tapahtumasarja sai kuitenkin alkunsa kasvattajaurani ensimmäisenä vuonna,
jonka käänteet ovat vertaansa vailla
suomalaisessa karjankasvatushistoriassa ja mahdollista vain täällä byrokratian kultamaassa.
Ensimmäiset
limousineläimet
hankin vuonna 1990 ostamalla
Ruotsista 12 hiehoa ja Suomesta
4 hiehoa Mäntsälän Ylikartanosta
konsuli Antti Mustakalliolta. Kaupat
tehtiin melko mutkattomasti eräänä maaliskuisena sunnuntai-iltana
kartanon keittiössä. Vaikka eläimet
olivat siihen aikaan arvokkaita, niin
halusimme päästä nopeasti täysillä matkaan. Kartanomiljöö ja tilan
isäntäparin innostuneisuus ja karjahenki loivat luottamusta siihen, että
olimme oikealla asialla.
Hiehot kotiutuivat ja pihattoa
rakennettiin innolla kesä 1990. Samana syksynä marraskuussa Limousinkasvattajat järjesti opintomatkan
Tanskaan, ja allekirjoittanut tietysti
innokkaana mukana, koska olin yhdistyksen jäsen. Silloin matka tehtiin bussilla Turusta lähtien ja välillä
poikettiin Ruotsissa tilavierailulla.
600 kilometrin matka halki eteläisen
Ruotsin tuntui mennessä lyhyeltä,
koska bussissa oli todella riemukas
tunnelma. Oltiinhan ensimmäistä
kertaa isommalla ryhmällä yhdistyksen ulkomaanmatkalla. Päämääränä
oli Jyllannissa Herningin messukeskuksessa järjestettävä Kodkvaeg
Dyrskue 1990.
Ensimmäiseen todelliseen karjanäyttelyyn tutustuminen ja halleissa
huokuva karjahenki toivat jännittyneen ilmapiirin. Suomalaisdelegaatio oli niin suuri, että myös tanskalaiset isäntämme sen huomioivat
monin tavoin. Tavan mukan Gam-

meldanskia tarjoiltiin muovimukeista monenkin eläinryhmän kohdalla.
Tanskan kieli kuulosti ihmeelliseltä
mongerrukselta, mutta asiat tulivat
selviksi: Olimme ”den gyldenbrune
elite” -karjan äärellä.
Jo menomatkalla oli käynyt ilmi,
että moni suomalainen oli karjanhankinta-aikeissa lähtenyt reissuun.
Tutkiessani nuorten sonnien rivistöä, katseeni palasi aina samaan sonniin, johon vertailin muita. Sonni,
johon silmä tarttui, oli 1,5 vuotias
Tanholm Eclips - jo kesän kansallisissa näyttelyissä täysillä (24) pisteillä palkittu rauhallinen ja ryhdikäs
eläin. Sen jalat, selkä, lihaksisto olivat lähes täydellisiä. Sonnia tutkiessani Antti Mustakallio tuli viereeni
kysymään, olenko löytänyt mitään
mielenkiintoista. Muistan sanoneeni

hänelle. ”Jos minulla olisi tarpeeksi rahaa ja juuri nyt tarve sonnille,
ostaisin tämän Eclipsen”. Olin edellisenä keväänä hankkinut Maunulan
kartanon huutokaupasta Ylikartanon Vineton ja arvelin sillä pärjääväni hetken.
Näyttelyn luokkavoittajaksi alle
2-vuotiaiden sonnien sarjassa valittiin Tanholm Eclips, jälleen täysillä
pisteillä. KUVA SONNISTA LIERIHATTUISEN MIEHEN KANSSA
Seuraavana päivänä vierailimme
Tanholmin ja Solystin tiloilla. Antti
Mustakallio tuli vaivihkaa luokseni
taputtaen valkealla kepillä minua
saapasvarteen ja kuiskasi: ”minä ostin sen sonnin”. En osannut muuta
kuin onnitella hyvästä kaupasta.
Tiesin kuitenkin, että hinta oli
sangen ruhtinaallinen, mutta son-

ni oli saanutkin kodin, jonka se ansaitsi.
Paluumatka Tanskasta oli sitten
jo yhtä tervan juontia. Matka oli
pitkä ja aikataulut myöhässä. Laivalla tapasimme myös Jari Sillanpään
baarimikon roolissa. Matkaväsymys
ja valvominen painoivat jo monen
matkalaisen repussa.
Paluumatkalla selvisi, että moni
kasvattaja oli tehnyt kauppoja eläimistä, ja Mikko Taka-Sihvola oli
järjestelemässä yhdistyksen eläintuontia seuraavalle talvelle. Tuonti
toteutui ja Mikon kanssa sovittiin,
että käytössämme ollut karanteeninavetta Virtain Killinkoskella oli
sovelias noin kymmenen eläimen
pitopaikaksi. Eläimet tulivat helmikuussa ja siinä kuormassa myös
Eclips eli Eku. Lähtömaassa tehdyt
tuontikaranteenin tutkimukset alkoivat viipyilemään, mitä ihmeteltiin ja odoteltiin yli 2 kuukautta.
Suomessa otetut vastaavat näytteet
olivat puhtaat ja Tanskan päässä otetuista 7 eläimen näytteistä oli yksi
positiivinen
paratuberkuloositulos. Asiaa pohtivat ministeriöt ja
eläinlääkintäviranomaiset päättivät
viimein, että eläimet on joko teurastettava tai lähetettävä takaisin
Tanskaan. Yksi Tanholmista ostetuista kantavista hiehoista talutettiin
pääsiäisen jälkeisenä arkipäivänä
parinsadan metrin päähän navetasta kaivetun kuopan reunalle. Siihen
me sen lopetimme valvovan eläinlääkärin Tuomas Kulmalan kanssa.
Molemmat aika hiljaisina poikina
laskimme veret ja katsoimme, kuinka elämän liekki hiipui syntymättömästä vasikasta, sen potkiessa
emänsä kohdussa. Tämä vain siksi,
että piti saada suolistonäytteet laboratorioon!
Karanteenin muut eläimet menivät Kauhajoelle teurastettavaksi,
mutta Tanholm Eclips ja eräs komea
hieho (Tanholm Elegance) samalta tilalta päätettiin viedä takaisin
Tanskaan. Myyjä Kjeld Sörensen tuli
vaimonsa kanssa hakemaan sonnia
ja hiehoa vapun tienoilla, koska he
halusivat välttämättä käydä Suomessa ennen pysyvää muuttoaan
Australiaan. Jälkeenpäin he veivät
käytännössä koko karjansa alkioina
uuteen kotimaahansa ja tila on edel-

leen karjanjalostuksessa mukana.
www.tanholm.com.
Noin vuotta myöhemmin Antti Mustakallio toi Ekun uudestaan
maahan. Tällä välin oli selvinnyt,
että edellinen karanteeni oli ollut
puhdas ja virhepostiivinen oli mahdollinen tulos, koska tutkimusmenetelmät olivat niin epävarmat. Kaiken
tämän seikkailun maksoivat karjankasvattajat, ministeriöt ja vakuutusyhtiöt. Eku vaikutti ”ykkössonnina”
Ylikartanon tilalla aina
karjanpidon lopettamiseen asti, ja
se teki hienoja jälkeläisiä.
Tilan karja jäi Pirjo vaimon vastuulle Antti Mustakallion siirryttyä ajasta ikuisuuteen lyhyen aikaa
sairastettuaan marraskuussa 1993.
Pirjo päätti laittaa karjan myyntiin
hiljaisesti Faban kautta, ja allekirjoittanut oli silloin uuden sonnin
tarpeessa. Päätimme Erkki Ollilan
kanssa ostaa Ekun puoliksi. Tanholm Elegance -lehmä matkasi Metsä-Paavolan tilalle tehden siellä monista alkioyhdistelmistä vasikoita.
Eku tuli meidän tilalle lähes viiden
vuoden ensinäkemisen jälkeen ja
oli oikein odotusten mukainen.VÄRIKUVA SONNISTA. Myöhemmin
sonnin matkatessa Ruukkiin Ollilan
tilalle, Eku loukkasi takakintereensä
ja jouduimme lähettämään sen vihreimmille niityille joskus 1996-97.
Eku ja sen omistajat olivat tehneet
kaikki pitkän matkan.
Vietimme yhdistyksen johtokunnan kokousta Ylikartanossa huhtikuun lopussa 1994. Aterialla söimme
tilan edesmenneen isännän ampumat viimeiset sorsat. Kevään linnut
liversivät, kun kävimme kartanon
puistossa siunatulle maalle perustetulla yksityisellä hautausmaalla,
Antti Mustakallion muistolaatan äärellä.
Muistan sen hetken, kun Pirjo
Mustakallio luovutti minulle kokouksen jälkeen Ekun nahkaisen
riimun. Riimu oli kulkenut sonnin
mukana koko sen pitkän matkan.
Olen säilyttänyt sitä muistona ajasta,
ihmisistä ja sonnista, jonka tarina on
vailla vertaa. Ehkä luovutan sen tulevaisuudessa jollekkin kasvattajalle,
joka vie sillä karjan ”den gyldenbrune elite” -viestiä eteenpäin.
Arto Isomäki ■

ʹͲͳͺȀǤǤϐ

6

Koko ketju omiin käsiin pellolta pöytään –
Kannatettava ajatus vai silkkaa hulluutta?

Maaliskuussa 2017 Tervolan Louella,
maatalousoppilaitoksen yhteydessä
olevissa tiloissa aloitti toimintansa
Meän Liha Oy, kolmen lappilaisen
tilan perustama lihanleikkuu- ja
jatkojalostusyritys. Sen jälkeen elo
onkin ollut yhtä matalalentoa.
Taustaa; miksi ja miten
päädyttiin tähän?
Lapissa on jo pitkään ollut pinnalla
ajatus siitä, että tarvittaisiin pienteurastamo/leikkaamo palvelemaan
suoramyyntitilojen tarpeita. Lihan
suoramyynti on edelleenkin täällä
meillä Lapissa melko pientä. Isojen
teurastamojen kauttakin palautuslihasysteemillä suoramyynti onnistuu,
mutta on kuitenkin melko hankalaa
eikä niin sujuvaa. Näin ainakin itse
koin kun pyöritin suoramyyntiä em.
systeemillä 6-7 vuotta. Ja ”rahtijalostusteiden teko” ei ollut mahdollista;
toimijoita ei leimatulle lihalle Lapissa ollut. En ollut ajatuksieni kanssa
yksin ja monien vuosien aikana ja
erisuuruisilla kokoonpanoilla ollaan
suunniteltu pienteurastamotoimintaa milloin minnekin päin Lappia.
Kaikki aiemmat suunnitelmat ovat
kuitenkin kaatuneet milloin mihinkin. Ehkä aika ei ollut kypsä, ja uskallustakin puuttui.
Pitkän prosessin aikana kuitenkin
kokemusta ja verkostoa muodostui.
Huomattiin että kiinnostusta suoramyyntiin olisi, mutta osaamista
puuttui. Niinpä allekirjoittanut ja
muutama muu pitemmän linjan

suoramyyjä sekä Eija Tammela (joka
nykyisin toimii Välitä Viljelijästä
-hankkeessa pohjoisella alueella)
suunnittelimme koulutushankkeen.
Nyt jo päättyneessä Ruhosta Ruuaksi
–hankkeessa käytiin läpi jonkin verran lihanleikkuuta/jalostusta, markkinointia, taloutta ja lainsäädäntöä.
Tuohon aikaan yhtiökumppanimme
Mansikkasalot Rovaniemeltä saivat
tehtyä
lihantoimitussopimuksen
Sodankylän kunnan keskuskeittiön
kanssa. Kyseisen kaltainen sopimus
on luultavasti ainoa laatuaan Suomessa. Hekin miettivät kuumeisesti
ratkaisua toimitilaongelmaan, koska
joutuivat aluksi pyörittämään toimintaa muiden toimijoiden tiloissa.
Meidän tilalla oli myös suunnitelmia
omien leikkuutilojen rakentamisesta, mutta kovat kustannukset hillitsivät investointia. Etsimme myös
Meri-Lapin alueelta kohteita, joihin
voisi mahdollisesti saneerata sopivat
toimitilat. Tällä ”toivioretkellä” tutustuin myös Lappian ammattiopiston talousjohtajaan Juha Kalloon,
joka esitti meille sijoittautumispaikaksi Louen maatalousoppilaitosta.
Tuolloin elettiin lopputalvea 2016.
Mansikkasalon Ari-Pekka ja Ritva
innostuivat ajatuksesta, ja Tornios-

ta Rantamaan lammastilan Keijo ja
Satu lyöttäytyivät myös porukkaan.
Elokuussa Lappia esitti meille alustavat suunnitelmat lihanleikkuu/
jatkojalostustilojen remontoinnista
entiseen keramiikan koulutuspajan
tiloihin.
Syksy ja alkutalvi oli tiivistä suunnittelukokousten aikaa. Saman pöydän ääressä istui parhaimmillaan
pitkästi toistakymmentä henkeä.
Nopealla aikataululla saatiin osapuolia tyydyttävä ratkaisu aikaan
ja marraskuussa me kolme tilaa
perustimme Meän Liha Oy:n, joka
teki vuokrasopimuksen toimitiloista
Lappian kanssa. Tämän jälkeen kohteen purku- ja saneeraustyöt käynnistettiin. Pääurakoitsijana työmaalla toimi YIT. Toiminta oli kiitettävän
rivakkaa, ja hektisimmässä vaiheessa työmaalla oli saman päivän aikana 13 miestä töissä. Rakentamisvaiheen aikaan me osakkaat (pääosin
Mansikkasalon A-P) metsästimme
tarvittavaa laitteistoa nettihuutokaupoista Suomesta ja Saksasta. Uusiin
laitteisiin ei ollut varaa ja kotimaassa käytettyjä on tarjolla heikosti.
Niiden hintataso oli myös meidän
budjettiimme liian korkea. Ihmeen
vähän yllätyksiä laitteiden osalta on
ilmennyt, vaikka oikeastaan kaikki
ostettiin kuvien perusteella ja asiointi hoidettiin sähköpostilla ja google
-kääntäjällä!
Valmiit tilat luovutettiin meille
helmikuun alussa 2017 ja valvontaviranomaisten suorittaman alkutarkastuksen jälkeen saimme luvan
käynnistää toiminnan 13.3.2017.
Pieni viivästyi johtui siitä, että suurimpien laitteidemme (800 kg painava monitoimiuuni ja 1500 –kiloinen
makkarakutteri) toimitus Saksasta
kesti oletettua pitempään. Tarkastusta varten kaikkien laitteiden tuli
olla toimintakunnossa ja paikallaan.

lappilaisilta tiloilta, jonka jälkeen
yhtiömme ostaa heiltä ruhot raakapaloiteltuna. Toki voimme käsitellä
esim. rahtityönä muiltakin teurastamoilta tulevia ns. palautuslihoja.
Meillä on luvat naudalle, lampaalle,
sialle, porolle, hevoselle ja tarkastetulle riistalle. Edellämainituista
ainoastaan hevosta emme ole vielä
käsitelleet. Suunnitteluvaiheen laskelmat perustuivat vahvasti rahtityön tekemiseen, mutta onneksi
emme tuudittautuneet sen varaan.
Aika vähän olisi töitä pelkästään rahtitöiden osalta. Tosin sekin puoli on
piristymään päin. Mansikkasalojen
sopimus keskuskeittiön kanssa tuo
tasaisesti töitä, ja olemme saaneet
mukavasti jalkaa oven väliin myös
vähittäiskauppoihin.
Yhteistyötä
on viritetty myös maatalousoppilaitoksen kanssa. Louen opetustilan
eläimiä on teurastettu Leivejoen teurastamolla ja me olemme leikanneet
lihat ja tehneet jalosteita ammattioppilaitoksen keittiöiden käyttöön.
Lähiruokaa sanan varsinaisessa
merkityksessä! Tarkoitus olisi myös
saada aikaan koulutusyhteistyötä.
Opetussuunnitelmaan voitaisiin liittää lihankäsittelyopintoja tuleville
(ja miksei nykyisillekin) isännille/

nakin kuulostaa että syksyisin joka
toisella olisi pakastin täynnä poroa
tai hirveä. Haasteita on paljon, toisaalta itse koen että mahdollisuuksia
on paljon enemmän. Esim. Lapin
matkailu kasvaa huimaa vauhtia.
Temmellyskenttää riittää. Ravintolapuolelle on muutamia avauksia
tehty. Pääosa tuotteistamme menee
muutamiin
vähittäiskauppoihin
Meri-Lapin ja Rovaniemen alueelle. Paljon parjattu S-ryhmä on tällä
hetkellä meidän tärkein myyntikanavamme. Meillä on omat myyntitiskit kolmessa Lapin Prismassa
ja parissa pienemmässä S-ryhmän
kaupassa. MTK –aktiivina sanoisin,
että meillä tuottajilla olisi tässä vähittäiskaupan mollaamisessa kyllä
peiliin katsomisen paikka. Kyllä pieni toimijakin sinne vähittäiskaupan
hyllyyn saa tuotteensa, mutta se vaatii työtä ja neuvotteluja. Jos hinta on
kohdallaan ja tuote riittävän hyvä,
niin ongelmaa ei ole. Ja tietysti pitää hyväksyä se että kauppias hoitaa
homman ja ottaa siivun itselleenkin.
Myyntikanavana vähittäiskauppa on
kuitenkin vaivattomin, ja ainakin
täällä Lapissa kuluttaja on niin ”laiska” ettei monikaan lähde tilalta lähituotetta hakemaan. Se on helpompi

emännille. Lyhytkursseja voitaisiin
järjestää muualtakin päin maata tuleville karjankasvattajille; siihen toimintaympäristö olisi mitä mainioin.
Oppilaitos voi järjestää teoriapainotteisen osion ja meidän tiloissamme
voidaan opetella leikkuuta käytännössä. Ja samalla kuulee suoraan
meiltä tuottajilta käytännön kokemuksia ja vinkkejä. Majoituskin voi
onnistua koulun asuntolassa.

napata sieltä kaupan hyllystä. Ja jonkinlainen referenssi sekin jo on, että
kauppias on tuotteen sinne hyllyynsä kelpuuttanut.
Markkinointiin emme ole rahallisesti paljoa panostaneet. Pyrimme
olemaan aktiivisia Facebookissa.
Media on ollut kiitettävästi meistä
kiinnostunut; monet lehtijutut on
tehty ja Ylekin on uutisen käynyt
telkkariin tekemässä. Lähiruokamessuilla olemme Lapissa kiertäneet
tuotteitamme myymässä ja maistattamassa. ”Konsulenttityöhön” pitäisi
panostaa paljon nykyistä enemmän,
mutta pienen porukan rahkeet ei oikein riitä kaikkeen.
Ravintolapuolen
asiakkuuksien saamisen koen haastavimpana.
Jalosteiden osalta niihin tuntuisi
olevan helpompi päästä kuin raakalihan osalta. Brassihärän hinnan ja
tasakokoisuuden kanssa on hankala
kilpailla. Riittävää toimitusvarmuuttakaan ei näin aloitteleva yritys vielä
pysty takaamaan. Pienellä laitoksella

Toimitiloista ja
toiminnasta
Toimitilamme ovat yhteensä 250 m2;
170 m2 tuotantotilaa ja loput sosiaali- ym. tiloja. Tiloissamme on myös
luokkahuone, jossa voidaan järjestää
teoriaopetusta mahdolliseen koulutuksiin tai lyhytkursseihin liittyen.
Tilojen remontti maksoi n. 275 000€
+alv 24%. Laitteisiin meni rahaa n.
100 000€. Laitteet hankittiin omistajatilojen antamalla osakaslainalla.
Moneen paperiin on pitänyt nimensä laittaa, mutta yllättävän vähän on
silti hirvittänyt.
Samaan aikaan meidän projektimme kanssa Rovaniemen puolella käynnistyi pienteurastamon
rakentaminen. Laitoksillamme on
välimatkaa n. 30 km. Leivejoen lihan teurastamon omistavat kaksi
maatilaa. Heidän toimintansa käynnistyi toukokuussa 2017. Toimimme
yhteistyössä heidän kanssaan; he
rahtiteurastavat Meän Lihan osakastilojen eläimet. He suorittavat
rahtiteurastusta myös muille suoramyyjille, jonka jälkeen ruhot tulevat
meille leikattavaksi ja jalostettavaksi. He myös ostavat eläimiä muilta

Ajatuksia markkinoille
pääsystä ja
vähän muustakin
Lähiruoka on täällä pohjoisessa
suhteellisen uusi juttu. Sanoisin että
etelään verrattuna ollaan 10 vuotta
jäljessä. Pari Reko -rinkiä on, mutta niiden toiminta on todella pientä.
Haasteita on monia: tuottajia on vähän ja välimatkat ovat pitkiä. Harva
on vielä valmis maksamaan lähiruuasta ja tuntuu että ihmiset ovat
täällä vielä aika lähellä luontoa. Ai-
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Suomen ensimmäiset
Yhdistyksen ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Anders af Heurlin,
hän myös perusti ensimmäisen limousinkarjan. Yksi vaikuttavimmista kantaemoista oli Ellegrunden Omoria kantakirjanumerolla 1.
Missä ja miten tutustuit
Limousinrotuun?
Ensimmäiset Limousinit näin heinäkuussa 1973 Länsi-Amerikan
suurimmassa karja- ja maatalousnäyttelyssä Calgary Stampede:ssa.
Olin nimittäin sinä vuonna maatalousharjoittelijana viljatilalla Winnipegin ulkopuolella ja kesälomallani
sain tilaisuuden lähteä Stampedeen.
Edustettuina oli lähes kaikki maailman liharodut ja niitten joukossa
toistakymmentä ”eksoottista” eurooppalaista rotua. Kullanruskeat
lihaksikkaat Limousinit vetivät kuitenkin kaikkien katseet puoleensa.
Rotu oli tuotu Ranskasta Kanadan
itäprovinsseille vuonna 1968 ja sieltä se oli nopeasti levinnyt länteen
ja myöskin USA:han. Tunnelma oli
kuin uuden iPhonin ensiesittelyssä.
Limousinit olivat löytäneet paikkansa tässä villin lännen suurtapahtumassa missä oikeat cowboyt pitivät
homman hanskassa.

Mistä sait innoituksen
eläinten tuontiin ja
kasvatukseen?
En silloin vielä tienyt lihakarjasta
juuri mitään. Kotitilallani oli lypsykarja myyty 60-luvun lopussa ja tulevaisuus oli vilja- ja juurikastilana.
Kuitenkin Limousin valtasi tietämättäni jonkinlaisen tilan sisäisestä kovalevystäni jo silloin Kanadassa. Viisi vuotta myöhemmin, kun minusta
oli tullut Qvidjan isäntä, rupesin
suunnittelemaan tilanhoidon aivan
uuteen uskoon. 50 - 60 nurmihehtaarille piti saada järkevää käyttöä. Nurmiala nimittäin tarvittiin viljelykierrossa jäykillä savimailla, jotta vehnä
ja jurtti menestyisi. Hain ministeri-

ei ole edes tiloja raakakypsyttää lihoja riittävän pitkään, kun taas brassihärkä raakakypsyy jo kätevästi matkalla melko tovin...

Pystyykö tuottaja
hallitsemaan koko ketjun?
Siinäpä onkin kysymys. Jotkut pystyy, jotkut ei. Näissä meidänkin
porukoissa on joillakin ollut liian
ruusuisia kuvitelmia. Vain sanakirjassa menestys tulee ennen työtä.
Ja työmäärä on tällaisessa kuviossa
valtava. Meilläkin on kohtuukokoinen karja omalla tilalla hoidettava,
tällä hetkellä n. 120 päätä. Siinä tietää tehneensä kun aamunavetan jälkeen vaimon kanssa tekee 10 tunnin
päivän lihalaitoksella ja iltanavetasta
pääseminen voi vierähtää seuraavan
päivän puolelle. Jos tekee 16-18 –
tuntista päivää kesää/talvea niin ei
sitä määrättömiin jaksa. Jos suunnittelee tällaiseen ryhtymistä, on
mietittävä tarkasti omat henkiset ja

öltä luvan perustaa lypsykarjan sadalle lypsävälle. Poliittinen vastaus
oli jyrkkä ei - voivuorta ei voida enää
kasvattaa. Minun vastaukseni oli että
perustetaan sitten lihakarja ja tuodaan Limousin rotu Suomeen. Ostin vuonna 1979 noin 20 Ch-risteytyshiehoa ja Herefordsonnin kun ei
muuta lähtöainesta maasta löytynyt.
Vanha lypsykarjanavetta uusittiin lihakarjakäyttöä varten. Tein myöskin
opintomatkoja Ranskaan, Tanskaan
ja Ruotsiin. Ostoslistalla oli Limousin sonni, hiehoja ja muutama lehmä
vasikoineen. Asia ei vain ollut ihan
yksinkertainen. Karjan ja varsinkin Andersin terveiset nykyiseltä asuinseudulta Etelä-Saksasta
uuden rodun tuominen maahan oli
hyvinkin ongelmallinen sen ajan siesitys Suomessa Stensgård Mustafa
paras apuväline. Lehmät, olkoon
”ylisuojelu Suomessa”. HF- Ab- ja
ja Hammel Pirat sonnien voimalla. niiden kantakirja kuinka hieno taCh-kerhot vastsustivat uuden rodun
Limousin vasikoiden ostajia ja tilaa- hansa, niin ne jotka kantavat huotuomista kaikin keinoin ja heidän
jia ilmestyi sinä viikonloppuna kym- noja ominaisuuksia, eivät yleensä
lausunnot luettiin tarkkaan silloisesmeniä ja siitä se sitten lähti liikkeelle. vuosien varrella parannu eikä niiden
sa maatilahallituksessa. Sanoma oli:
genetiikka muutu yhtään sen paUutta liharotua ei Suomeen tarvita! Mitä tärkeää tai mieleenremmaksi. Hieho, jolle poikimisen
Onneksi teurastamojärjestöt tulivat painuvaa haluaisit mainita
seurauksena tulee kohdun esiinluisavukseni ja pitkän prosessin ja mo- omalta alku-/aktiiviajalta
kahdus, ei välitä vasikastaan tai on
nen helsinkiläisen ravintolalounaan
limousinkasvattajana?
huonosorkkainen,- sille löytyy vain
jälkeen tuontilupa myönnettiin keyksi osoite - teurastamo. LimousinLimousin, rotuna, vaatii kasvattajalta
väällä 1981.
kasvattajalla on muihin rotuihin verEnsimmäiset Limousinlehmät, paljon mutta palkitsee myöskin mo-vasikat ja Stensgård
Mustafa- ninkertaisesti mikäli hoito on oikea. rattuna tässäkin etu, ruhon luokitus
niminen sonni tulivat Tanskasta Karjanhoitajalleni annoin joskus oh- saatta olla jopa U ja tappio pienenee.
Suomeen samana vuonna heinä- jeeksi että vähintään tunti työpäiväs- Mitä terveisiä haluaisit
kuussa. Konsuli Antti Mustakallio tä pitää käyttää eläinten kanssa seu- lähettää 35 v. yhdistykselle
oli muutama viikko aikaisemmin rusteluun etenkin silloin kun vasikat
tuonut ensimmäisen Limousinson- ovat pieniä. Kun olet saavuttanut ja jäsenille?
nin Suomeen. Prinssi Charlesin ja Limousin lehmän luottamuksen niin Olen hyvin ylpeä siitä miten pitkälDianan hääpäivänä tuontieläinten olet jo kasvatuksessa päässyt pitkälle. le Limousin ja Suomen Limousinkaranteeni loppui ja kullanruskeat Verinäytteiden otto, sarvien poisto ja kasvattajat r.y. ovat päässeet. Rotu
eläimet laskettiin Qvidjan ranta- muut ikävät toimenpiteet saattavat on tänään merkittävin ruhorotu
laitumelle missä jo noin 60-päinen pilata saavutuksesi mutta kun muis- Suomessa ja kasvattajat, kauppiaat,
risteytyskarja oleskeli. Lehdistötilai- tat olla rauhallinen ja johdonmukai- ravintolakokit ja kuluttajat tietävät
suus pidettiin seuraavana viikkona nen joka tilanteessa niin luottamus ja tuntevat sen arvon. Tämä oli pääja Kangasalan maatalousnäyttelyssä palautuu. Opin, tosiaan liian hitaasti, märä mihin pyrittiin jo silloin kun
elokuussa tapahtui Limousinin en- että teurastamo on karjanjalostajan yhdistys vasta perustettiin ja nyt se

fyysisetkin voimavaransa. Koko ajan
tulee uutta asiaa ja opittavaa. Omallakin kohdalla on mietittävä mihin
kannattaa aikansa panostaa ja mihin
suuntaan toimintaa kehittää. Pystyykö lihanmyynnistä yms. saamaan
riittävästi lisätuloa vaikka työntekijän palkkaamiseen tilan töihin? Jos
ei, niin pitääkö vähentää eläinmäärää tai muuttaa työtapoja? Kuinka
paljon liikevaihtoa tulisi saada lisää,
että lihanleikkaamolle pystyisi palkkaamaan lisätyövoimaa? Menekkiä
meidänkin tuotteillemme olisi paljon enemmän, mutta tällä hetkellä
porukkamme yhdellä harjoittelijalla
vahvistettuna ei pysty enempää tekemään.
Nuo ovat kuitenkin positiivisia
ongelmia, ja ratkaistavissa. Omalta kohdalta en ole katunut päivääkään, että perustimme tämän yhtiön. 15 vuoden isännyyden aikana
olen nähnyt, ettei alkutuottajan osa
tule muuttumaan ellei itse tee asialle jotain. Toki pitää ymmärtää ettei

pikavoittoja ole tällaisessakaan yrityksessä luvassa. Mutta joka tapauksessa koen tulevaisuuden olevan nyt
paljon valoisampi kuin perinteisenä
alkutuottajana. Eli otsikkoon pala-

takseni pidän tätä kannatettavana
ajatuksena muillekin. Ja mielellään
jaan kokemuksia ja neuvoja jos pystyn. Meitä lihantuottajia on niin
vähän ettei toisten kampittamiseen

on saavutettu. Muita liharotuja tulee aina olemaan mutta miksi niiden kasvattajat eivät käytä Limousin
sonneja ruhon laatua parantamaan?
Esimerkiksi Tanskassa, Saksassa ja
Britanniassa, missä kilpailu on kivenkovaa, Limousinsonneja näkee
hyvin usein laitumilla muunväristen
lehmien kanssa. Huutokaupoissa risteytyskasvattajat maksavat Limousin sonneista huippuhintoja koska
he tietävät että teuraseläinten ruhon
laadussa he saavat rahansa takaisin.
Tämä ajattelu on saatava yleistymään Suomessakin missä valtaliharodun ruhon laatua ei voida kehua.
Limousinin valtti on teurasruhossa,
hienosyisessä punaisessa lihassa ja
suhteellisen pienessä rehumäärässä
millä Limousin lehmä tulee toimeen
synnyttääkseen pienen elinvoimaisen vasikkansa. Tästä löytyy markkinointivaltitkin. Onnittelen Suomen
Limousinkasvattajia ja toivon menestystä haastavassa mutta varmassa
tulevaisuudessa. Aina paras pärjää!
Anders af Heurlin ■
Puheenjohtaja 1983 – 1987

ja kadehtimiseen kannata tuhlata
energiaa. Yhdessä voimme saada
isoja asioita aikaan!
Teksti ja kuvat: Ari-Pekka Juuso ■
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Emotilan ruokinnan haasteita
Emotilan
ruokinnansuunnittelu alkaa
viljeltävistä kasveista
Laidunkierto, viljelyskierto, peltolohkojen etäisyydet ja tilan koko viljelysala vaikuttavat suuresti siihen,
mitä emotiloilla minäkin vuonna on
ruokinnassa mukana. Pari edellistä
vuotta ovat olleet, paikkakuntakohtaisuus huomioiden, erittäin haastavia laidunten riittävyyden, sadon
korjaamisen ja kuivikkeiden saannin osalta. Tämä näkyy sekä välitysvasikoiden että emotiloilta tulevien
teuraiden päiväkasvuissa.

Yksi rehu ei riitä
Emotilat, jotka kasvattavat teuraat
itse tarvitsevat yhtä hyvää rehua
kuin maitotilat. Ensimmäisen sadon
rehua tarvitaan lisäksi vasikoille ja
imettäville, joten siihen kannattaa
panostaa. Liian usein ruokinnan
suunnittelu lähtee rehunäytteestä,
jossa arvot viittaavat siihen, että rehu
on korjattu Juhannuksen paremmalla puolella, rehua ei olla päästy tekemään esikuivattuna ja nurmen lannoitus on saattanut jäädä kokonaan
tekemättä.

Limousin rodulla on
geneettinen mahdollisuus
kasvaa
Vasikasta kasvaa märehtijä kolmessa
kuukaudessa ja emältä saadun maidon merkitys vähenee yllättävänkin
nopeasti. 120 päivää vanha vasikka
ei käytä maitoa enää kasvamiseen
juurikaan, vaan tarvitsee hyvää karkearehua, joka ruokkii pötsin mikrobeja, sieniä ja hiivoja. Vasikat, jotka saavat lisäksi totutella väkirehuun
ennen vieroitusta jatkavat kasvuaan
hyvin. Kasvattamoihin siirtyvät vasikat, jotka eivät ole viljaa tai nappulaa
nähneetkään voivat kuljetusstressin
ja suuren ruokinnan muutoksen
edessä mennä täysin syömättömiksi
ja pahimmassa tapauksessa sairastua. Vuonna 2017 välitykseen lähteneiden puhtaiden limousinien ja risteytystaustaisten limousin eläinten
päiväkasvuissa ei ollut mainittavaa
eroa, mutta tilakohtaiset erot olivat

Emotiloilla ruokinnan suunnittelussa
tulisi ajatella vuotta kuten vuosikelloa
muutoinkin. Tiloilla kello voi alkaa monesta
kohdasta, mutta kevät ja poikimakauden
alkaminen lienee monelle uuden ajanjakson
alku tai toinen hyvä suunnittelun
lähtökohta on laidunkauden päättyminen.

todella suuria. Samaa voidaan sanoa
tilakohtaisista teurastuloksista.

Emojen kunto isossa roolissa

Ruokintasuunnitelma ei ole
mappiin laitettava paperi
hyvinvointitarkastusta
varten

että ”suomalaisen naudanlihantuotannon kannattavuus alkaa pellolta”,
tähän on helppo yhtyä.

eläimen tarpeista ja numerot sekä
taustalla oleva laskenta pyrkii löytämään sen rehumäärän ja tarvittavat
lisäkomponentit, että eläimen tarvitsema energia, valkuainen, karkearehu ja kivennäistarpeet täyttyvät.
Ruokintasuunnitelmaa hyödyntämällä saadaan laskettua kokonaisrehun tarve kullekin kuntoluokalle,
tunnutus ja imetyskaudelle emojen
osalta. Se auttaa peltokasvien valinnassa ja niillä tiloilla, joilla ruokintaan on panostettu tulokset näkyvät.
Välitykseen lähtevien vasikoiden
päiväkasvut ovat yli 1300g päivässä
ja teuraaksi tulevien eläinten päiväkasvu ylittää 750g. LUKEn tutkija
Arto Huuskonen on useasti sanonut,

Kivennäisten ja hivenaineiden sekä
vitamiinien tärkeys tunnetaan.
Syötössä oleviin rehuihin niiden
suhteuttaminen ei ole mahdollista,
mikäli ei tiedetä rehuista edes perustasoja. Tietyt kivennäisaineet tarvitsevat toimiakseen toisen tai jopa
useamman yhdistelmän tai vitamiinin, joten ruokinnan suunnittelussa
tämä tulisi ottaa huomioon.
Suurimmat epätasapainot saattavat syntyä fosforin ja Calsiumin
suhteen varsinkin, jos rehuissa on
mukana palkokasveja tai apilaa.
Magnesium samoin jää usein alhaiseksi ja Seleenin merkitystä ei pidä
unohtaa, vaikka siitä onkin paljon
puhuttu.

Kivennäiset ja homeet
Karjaa kannattaa katsoa syksyllä
puhuttavat
tarkalla silmällä ja tehdä havaintoja Ruokintasuunnitelman teko lähtee
niistä eläimistä, jotka mahdollisesti
ovat joko liian tuhdissa kunnossa ja
varsinkin niistä, jotka saattavat lähteä laihtumaan raskauden edetessä.

Ruokintaryhmät ovat
satsausta tulevaisuuteen
Ruokinnan tasapainolla vaikutetaan
tulevaan poikimiseen, vasikan elinvoimaisuuteen, maidon tuotannon
käynnistymiseen, mutta ennen kaikkea tulevan kiimakierron käynnistymiseen ja uuden tiineyden alkamiseen. Myöhästyneet kiimakierrot
venyttävät poikimakauden alkua ja
mitä myöhemmäksi keväälle se siirtyy, sitä suurempi merkitys on jälleen rehuilla, joita äitienpäivän jälkeen syntyville vasikoille on tarjolla.
Nämä vasikat tarvitsevat parasta
nurmea, jota elokuun alussa harvoin
on tarjolla, ellei laidunkierto ole erityisen huolellisesti suunniteltu.

Tarkista vitamiinien
säilyvyys kivennäisissä!
Vitamiinit haihtuvat herkästi ja kuten E-vitamiini, jota seleeni rinnalleen tarvitsee. Koko talvikauden kivennäisten osto kerralla saattaa olla
riski, jos toimittaja takaa vitamiinille
vain 6kk säilyvyyden. Kivennäiset
eivät siis toimikaan, kuten niiden pitäisi poikimakaudella, jolloin niiden
merkitys on erittäin suuri.

Homeisissa rehuissa ja
kuivikkeissa piilee riskejä
Vaikka nauta märehtijänä kestää
tiettyjä homeita paremmin kuin yksimahaiset, on muistettava, että homeiden joukossa on niitä jotka saattavat aiheuttaa ongelmia.
Oheisessa taulukossa on hyvin
kiteytettynä emotiloilla esiintyviä
homeita.
Saara Rantanen ■
MP-tuotannonohjaaja, nauta
Snellmanin Lihanjalostus

Nurmet emolehmätilalla. Tuottavat nurmet emolehmätilalla. Kuopio 21.2.2012, Maiju Pesonen
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Genomisten jalostusarvojen kehitys ja
käytännön soveltaminen
Suomalaisella naudanlihantuotannolla
vaikutetaan ruokahuollon omavaraisuusasteeseen, josta emolehmätuotannolla on
oma erityispaikkansa ympäristön monimuotoisuuden säilyttämisessä. Naudanlihantuotannolla on myös valtakunnallinen
ja alueellinen taloudellinen vaikutus, jota
ei saisi unohtaa.
Toisaalta naudanlihantuotannolla
on ympäristövaikutus, johon tulisi
kiinnittää yhä tarkemmin huomiota. Voisiko genomisilla välineillä
tehostaa jalostuksen edistymistä ja
pienentää ympäristövaikutusta?
Genomisten jalostusarvot ovat
mullistaneet maitorotuisten nautojen jalostuksen. Jo vasikasta
analysoidun näytteen perusteella
pystytään arvioimaan eläimen jalostuksellinen- ja tuotannollinen
taso. Tieto tehostaa tuotantoa, koska
kalliita tuotantopanoksia ei tarvitse
käyttää turhaan.
Liharotuisilla naudoilla tarkkojen
genomisten jalostusarvojen muodostaminen on ollut haasteellisempaa. Liharotuisia nautoja on lukuisia rotuja, tuotannon mittaaminen
ja jalostusarvojen muodostuminen
eläimille on monimuotoisempaa.
Lisäksi eri maissa on hyvin erilaiset tuotannolliset sekä jalostukselliset tavoitteet. Olennainen seikka,
joka hidastaa liharotuisten nautojen

genomisten jalostusarvojen muodostamista ja kehittymistä on keinosiemennyksen vähäinen käyttö.
Globaalisti on sanottu, että liharotuisten nautojen kasvatus on alhaisemman tuoton yritystoimintaa, jossa uusien tekniikoiden käyttöönotto
on hitaampaa.

Mitä on genominen
valinta?
Genomisessa valinnassa eläimen
jalostuksellinen arvo selvitetään
DNA:n sisältämän perinnöllisen
aineksen avulla. Eläimen perinnöllinen aines on pakattu genomiin,
DNA:n emäksiin tymiiniin (T),
adeniiniin (A), sytosiiniin (C) ja
guaniiniin (G). Genomista tunnistetaan alueita tai geenejä, jotka ovat
yhteydessä johonkin ominaisuuteen.
Edullinen tapa selvittää eläimen genomitieto ja valtaosa ominaisuuksien
geneettisestä vaihtelusta on DNAsiru. DNA-siru tunnistaa DNA:n

emäksien vaihtelua. Nämä erot ovat
erilaisia SNP-merkkejä. DNA-sirulla
löydettyjen SNP-merkkien ominaisuuksien vaikutusta verrataan eläimien mitattuihin tietoihin, esimerkiksi punnitus- ja teurastietoihin.
Näin saadaan muodostettua nk. vertailuryhmä, jonka perusteella genomipaikan aiheuttamaan tuotannollista vaikutusta voidaan seurata.
Vertailupopulaation tulisi olla
ominaisuuksiltaan ja sukulaistiedoiltaan mahdollisimman samanlainen
kuin eläinryhmän, jota verrataan.
Jos esimerkiksi vertailupopulaatiossa on vähän vertailtavan ryhmän
sukulaissuhteita, tulosten paikkansa
pitävyys on heikko. Samoin käy, jos
käytetty vertailupopulaatio on kovin
pieni.

Hyödyt ja
mahdollisuudet
Jalostusarvot ovat aina ennusteita. Ne eivät koskaan anna 100 %
varmuutta ominaisuuden esiintyvyydestä. Genomitietoa voidaan
käyttää yhdistettynä perinteiseen
jalostusarvosteluun. Näin saadaan
täydentävää tietoa jalostusarvoihin,
jolloin pystytään lisäämään arvosteluvarmuutta jo nuorille eläimille.
Suurin hyöty yhdistämällä perinteinen jalostusarvo- ja genomitieto saadaan alhaisen periytyvyyden
ominaisuuksissa ja eläimillä, joiden
jälkeläismäärä on pieni. Alhaisen
periytyvyyden ominaisuuksia ovat
esimerkiksi emolehmätuotantoon

vaikuttavat hedelmällisyys- ja terveysominaisuudet. Genomista tietoa
voitaisiin hyödyntää myös vaikeasti
tai kalliisti mitattavien ominaisuuksien jalostuksen. Tällaisia varteen
otettavia ominaisuuksia ovat esimerkiksi rehuhyötysuhde ja lihan
syöntilaatu. Erityisesti ympäristövaikutuksen pienentämisen kannalta olisi tärkeää tunnistaa eläimet,
jotka pystyvät hyödyntämään parhaiten käytettävissä olevalla rehustusmallilla olevat rehut, kasvamaan
nopeasti haluttuun teurasoptimiin
ja tuottamaan laadukasta lopputuotetta. Kaikki edellä mainitut seikat
pienentävät käytettyjä kasvatuspanoksia ja vähentävät muodostuvaa
hukkaa.

Näytteenotto
olisi helppoa
Genomitiedon perusteella voidaan
laskea eläimen jalostuksellinen taso
heti syntymän jälkeen, kun kudosnäyte on lähetetty analysoitavaksi.
Helpoiten kudosnäytteen otto onnistuu käyttämällä korvamerkkeinä
ns. genomimerkkejä. Genomimerkki ottaa toisesta korvasta kudospalan
valmiiseen, pieneen näyteputkiloon.
Genomitiedon perusteella voidaan
tehdä merkitseviä valintoja eläinten
käyttöä silmällä pitäen. Uudistushiehoiksi- ja sonneiksi voidaan valita
lupaavimmat yksilöt suuremmalla
varmuudella ja ohjata muut loppukasvatukseen. Ns. aikainen valinta
lyhentää sukupolven välistä aikaa,

valinta tehostuu ja geneettinen edistyminen nopeutuu. Genomitiedon
on laskettu vastaavan noin seitsemää jälkeläistä. Genomiarvostelun
yhteydessä myös yksittäisen eläimen
polveutuminen varmistuu, jos eläimen vanhemmat on genomitestattu.

Yhteistyöhankkeella alkuun?
Faba, Lihateollisuuden alkutuotantoryhmä ja Luke etsivät mahdollisuuksia perustaa liharotuisten nautojen genomiarvosteluhanke. Mallia
ja yhteistyökumppania voitaisiin
hakea esim. Irlannista, jossa on kehitetty laaja genomitestausohjelma.
Irlannin etuina on tuotantojärjestelmä, joka on lähellä suomalaisia
tavoitteita. Irlantilainen järjestelmä
ottaa huomioon myös risteytyseläimet genomisten jalostusarvojen
muodostamisessa.
Alkuinvestoinnin
kustannusta
kasvattaa se, että eläimiä tulee genotyypittää riittävä määrä genomimallien rakentamista varten. Genomisten jalostusarvojen muodostamiseen
tarvitaan noin 5000 eläimen genotyypitystieto. Fenotyyppisenä tietona ja vertailupopulaationa voidaan
käyttää jo olemassa olevaa ja kokoajan lisää muodostuvaa tietoa eli
nykyisiä polveutumistietoja, jalostusjärjestelmän tietokantaa ja teurastamoilta muodostuvia teurastietoja.
Maiju Pesonen ■
Tutkija, Luonnonvarakeskus

Mitä kuuluu vasikalle, kun se on tilalta lähtenyt?
Emotilallisena ,joka myy vasikat
välitykseen emme vuosiin ymmärtäneet, miksi jatkokasvattaja ei voi
luovuttaa kasvattamansa emotilan
vasikan teurastietoja....
Vuosi kaudet, eri teurastamoiden
kanssa kävimme keskusteluja, josko
teurastiedot olisi mahdollista saada.
Aina oli sama vastaus , ei onnistu.
Lopulta kyllästyimme teurastamon kommentteihin. Aloimme
laittaa omat yhteystietomme vasikkakorttien mukaan kirjekuoreen.
Nimemme, puhelinnumeromme,
osoitteemme, s posti osoitteemme.
Kirjoitimme mukaan lapun, jossa
ystävällisesti pyysimme vasikoidemme teurastietoja, sitten kun ne
menevät teuraaksi. Perustelimme
pyyntömme ,että voimme kehittää
omaa emokantaamme ja toimittaa
sitten jatkossa hyvälaatuisia ja terveitä vasikoita.
Teurastietoja alkoi tulla teksiviestinä ja sähköpostiin. Tuli kommentteja, että onko joku oikeasti
kiinnostunut miten ne kasvaa. Tuli
myös kiitosta hyvistä vasikoista ja
tilattiin jopa uusia vasikoitakin.
Kukaan ei tykännyt huonoa ,

että piti laittaa tulemaan teurastietoja. Sähköpostilla vaihdettin jopa
tilan muitakin kuulumisia. Sovimme jopa tapaamisen emolehmäpäiville ,vaikka heillä ei ollut emoja.
Omalta kohdaltamme voimme
sanoa, että tuo työ kannatti. Voim-

me vain sanoa suuren kiitoksen kaikille niille tiloille, jotka aikoinaan
laittoivat teurastiedot tulemaan takasinpäin. Niiden tietojen pohjalta
on kehitetty tilaa ja jalostettu omaa
emokarjaa. On löytynyt hyviä emosukuja ja vähän huonompiakin. Pit-

käaikaisten tietojen perusteella on
joukosta karsiutunut huonosti kasvavien vasikoiden emolinjat pois.
Tietysti välillä tulee niitä poikkeuksiakin, mutta pääsääntöisesti tulee
hyviä vasikoita.
Olemme todella iloisia, että tällä

hetkellä yhteistyö jatkokasvattajan
kanssa sujuu tosi hyvin ja lähinnä
automaattisesti. Meillä on WhatsAppi jolla nykyään pidämme reaaliaikaisesti yhteyttä. Meiltä lähtee
tietoa heille montako vasikkaa on
tulossa ja toivottu haku viikko. Kun
vasikat ovat autossa menee viesti, et
tulossa ovat. Heiltä päin tulee viestiä kun ovat perillä , välillä jopa kuvan kanssa.
Vasikoiden ruokinnasta (millaista rehua,mitä kivennäistä ovat
saaneet) ja terveydestä menee myös
viesti heille. Luomussa kun ollaan
mainitaan myös jos vasikat ovat
saaneet seleeni t sinkkikuurin. Me
ajattelemme, että kasvavan vasikan
stressi olisi mahdollisemman pieni kun jatkokasvattaja myös tietää
mitä vasikat ovat saaneet ennen
uudelle tilalle siirtoa. Välillä kirjoitan jonkun vasikan korttiin ,miten
edellisinä vuosina tämän emon vasikat ovat luokittuneet ja painaneet.
Eikö tämä ole sitä tärkeää yhteistyötä ,jota kannatta tehdä puolin ja
toisin.
Leena ja Kari Liukkonen ■
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Avoimien ovien päivä osana
suoramyynninmarkkinointia
Majan tila on pieni luomutila Pirkanmaalla Ikaalisten Luomajärven
kylässä. Tilalla kasvatetaan Limousin-rotuista lihakarjaa ja myydään
luomulihaa suoraan tilalta. Emolehmiä on kolmisenkymmentä, kaikki
hiehot kasvatetaan teuraaksi ja sonnit menevät välitykseen.
Avoimien ovien päivä on kuulunut
Majan tilan kesään jo viiden vuoden
ajan. Ensimmäiset tapahtumat olivat
vaatimattomia. Nyt kun niitä hieman
naurahdellen ja ehkä hieman nolostellen muistelee, tuntuu vahvasti siltä
että ne olivat juuri sellaisia mitä niiden kuuluikin olla; haparoivia mutta
merkittäviä ensiaskeleita.
Jokainen tapahtuma on opettanut
jotakin siitä miten asiat voisi tehdä
helpommin tai paremmin. Joka kerta on saatu uusia ideoita ja visio on
selkiytynyt, ja niin varmasti jatkossakin. Nälkä on kasvanut syödessä
ja onnistumiset kasvattaneet intoa
entisestään.
Muutama vuosi sitten avoimien
ovien päivä hahmottui nykyiseen
muotoonsa ja on kehittynyt joka
vuosi paremmaksi ja enemmän
”meidän näköiseksi” kokonaisuudeksi. Myös järjestäminen on helpottunut, kun ohjelmisto on vakiintunut
ja tietyt rutiinit muodostuneet. Avoimien ovien päivä on aikamoinen
ponnistus muutenkin kiireisen kesän
keskellä, mutta se on kaiken vaivan
arvoinen! Tapahtuma on meille tärkeä, muutenkin kuin markkinoinnin tai myynnin kannalta ajateltuna.
Tahdomme tehdä asiat tunteella ja
suurella sydämellä ja toivomme että
se välittyy asiakkaillemme. Avoimien ovien päivä sopii meidän toimintatapaamme täydellisesti, ja vaikka
se vaatiikin suunnittelua ja työtä, on
se myös hyvin palkitsevaa. Tulevaisuudessa on suunnitelmissa järjestää
vastaava tapahtuma myös sisäruokintakaudella.
Meidän lisäksemme päivän järjestämiseen ja pyörittämiseen osallistuu
perheenjäseniämme ja ystäviämme.
Kaikki tehdään talkoilla ja into tekemiseen on yhteinen, ihan kuin
meitä yrittäjiä olisikin yhtäkkiä koko
joukko. Liikutus ja kiitollisuus on sanoinkuvaamatonta, kun miettii minkälaisen työpanoksen moni ihminen
antaa meidän avoimien ovien päivää
varten. Ilman sellaista huippuporukkaa olisi tällaisen tapahtuman
järjestäminen mahdotonta.
Palomme avoimien ovien päivän
järjestämiseen on saanut kipinän
tahdosta kertoa asiakkaille tilamme
toiminnasta. Haluamme kutsua
asiakkaat paikan päälle näkemään
ja kokemaan maatilan elämää. Tapahtuma on tunnelmaltaan rento ja
hauska, kuitenkin niin, että kaikessa
hauskuudessa oleellisena osana on
jollain tapaa opettavainen, ajatuksia
herättävä tai muuten informatiivinen
ulottuvuus.
Meille tärkein tavoite on tuoda
tuotantotapaamme lähemmäs kuluttajaa. Monet kaupunkilaiset ja maalaiskuntienkin keskustoissa asuvat
ovat enemmän tai vähemmän vieraantuneet ruoantuotannosta. Tästä
emännällä on kaupunkilaistaustai-

sena omaa kokemusta ja
siitä onkin ammennettu
paljon.
Asiat tulee esittää yksinkertaisina, sellaisina
kuin ne ovat. Toisinaan
on otettava huomioon
juuri tämä vieraantuminen; kuinka esimerkiksi
teurastamisesta
sopii puhua? Pahastuuko herkkä ihminen siitä että tuodaan esille
se päivänselvä mutta
kuitenkin niin helposti
”unohtuva” tosiasia, että
lautasella oleva lihapala on peräisin eläimestä
joka on joskus jossain
syntynyt, elänyt ja teurastettu. Asioita ei tietenkään tule
kierrellä ja kaarrella, mutta on ymmärrettävä, että eläimiä ja ruoantuotantoa tuntevalle normaalit asiat
eivät ehkä olekaan normaaleja niin
sanotulle tavalliselle kuluttajalle.
Monesti on saanut huomata, kuinka
jo kiimakäyttäytyminen tai ulostaminen, puhumattakaan vaikka poikimiseen liittyvästä sotkuisuudesta,
herättää tunteita hätkähdyksestä ja
ällötyksestä hilpeyteen.
Tietämättömyys ei ole tyhmyyttä.
Kuinka kaupunkilainen, joka ei ole
maatilalla elänyt tai jolla ei ole koskaan ollut edes sitä mummolaa eläimineen, voisikaan tietää maaseudun
elämästä saati ruoantuotannosta?
Tämä on kuitenkin mielenkiintoinen
ilmiö; kaikkihan me syömme joka
päivä, miksi siis emme tule sen kummemmin ajatelleeksi mitä syömme?
Meille tällaisten asioiden pohdinta
on oleellista kaikessa suoramyynnin
markkinoinnissa. Avoimien ovien
päivän on siis tarkoitus olla viihdyttävä ja elämyksellinen kesäpäivä,
mutta myös opettavainen ja ajatuksia
herättävä tapahtuma.
Päivän suosituimpia ohjelmanumeroita on traktoriajelu laitumella.

Peräkärryyn rakennetulla penkillä
istuskellen eläimet pääsee näkemään
läheltä ja turvallisesti. Pihaan on
parkkeerattu toinen traktori, jonka kuskinpenkille pääsee istuskelemaan. Myös muita koneita on tuotu
näytille ja joka koneen yhteydessä on
esittely, jossa kerrotaan mitä milläkin
tehdään. Pihapiiriin on rakennettu
erilaisia tehtävärasteja, joiden on tarkoitus olla kiinnostavia ja hauskoja
niin lapsille kuin aikuisille. Lisäksi
lapsille on järjestetty talutusratsastusta. Joka vuosi keksitään jotain
pientä uutta puuhaa, tänä kesänä
teimme ruispeltoon mutkittelevan
kävelyreitin, josta saatiinkin paljon
kiittävää palautetta. Reitin varrella
oli infotauluja, joissa kerrottiin rukiin viljelystä.
Huippusuosion
saavuttaneesta
”Majan grillistä” olemme myyneet
omia makkaroita ja paikallisista
raaka-aineista käsintehtyjä lihapiirakoita. Grillipiste on täystyöllistänyt
kahtena viimeisenä vuonna kolme
henkeä! Tilan vanhassa leivintuvassa
kahviota on pyörittänyt ystävämme
joka on myös paikallinen yrittäjä. Me
tuomme tarjolle kahvit ja teet, kahvioyrittäjä huolehtii kaikesta muusta

ja jopa valmistaa itse myytävät leivonnaiset. Tämä käytäntö on ollut
varsinainen menestys molemmille
osapuolille. Kahvio on kohtuullisen
suuri yksittäinen kokonaisuus kaikkine järjestelyineen, meidän puolesta
sen hoitaa osaava ja asiasta innostunut ihminen. Sen lisäksi, että hän
pääsee markkinoimaan omaa osaamistaan ja yritystään, on päivä ollut
hänelle joka kerta tuottoisa.
Kahtena viimeisenä vuonna avoimien ovien päivän yhteydessä on
järjestetty pienet paikalliset luomumarkkinat, joihin lähialueen luomutuottajat ovat lähteneet ilahduttavalla innolla mukaan. Tiloja on ollut
meidät itsemme mukaan lukien viitisen kappaletta. Hyviä pientuottajia
olisi lähialueella paljon enemmänkin, mutta olemme halunneet pitää
kiinni luomu-teemasta. Äkkiseltään
vähäiseltä kuulostava myyjämäärä on kuitenkin ollut aivan riittävä.
Markkinat luovat ihan oman erityisen tunnelmansa ja uskonkin että ne
ovat lisänneet merkittävästi kiinnostusta avoimien ovien päivää kohtaan
ja kasvattaneet kävijämäärää, joka on
noussut kahdessa viime tapahtumassa arviomme mukaan muutamaan

sataan. Meille tärkeimpinä teemoina
kaikessa markkinoinnissa ovat avoimuus ja aitous. Haluamme tehdä
tutummaksi suomalaista ruoantuotantoa ja luonnollisesti etenkin omaa
toimintaamme, hälventää ennakkoluuloja ja oikoa vääriä käsityksiä.
Lihantuotantoon liittyvälle kritiikille
on sijansa; haluamme korostaa sitä,
että vähemmän mutta laadukkaampaa on parempi valinta niin ihmiselle itselleen, eläimille kuin ympäristölle.
Monet kokevat kotimaisen Limousin-rotukarjan
luomulihan
luksustuotteena ja sitähän se kaikessa laadukkuudessa, eettisyydessä ja ekologisuudessa onkin, mutta
me tahdomme olla mukana myös
arkiaterioilla. Monesti on puhetta
kotimaisen ja eettisen tuotteen korkeasta hinnasta, että muuten kyllä
ostettaisiin mutta kun se on niin paljon kalliimpaa... Tässä on yksi markkinoinnin haasteista; ihmiselle kun
ei parane mennä vahingossa vihjaamaan että hänen arvojärjestyksensä
olisi retuperällä tai hänen valintansa
huonoja! Siitä ei kuitenkaan pääse
mihinkään, että jokainen ruokaostos
tukee jonkinlaista ruoantuotantoa.
Tahdomme avoimesti tuoda esille
mistä meidän tuottaman lihan arvo
muodostuu, mitkä tekijät vaikuttavat
lihan laatuun ja hintaan. Alusta asti
on ollut selvää, että meidän markkinointitapoihimme ei kuulu muiden
tuotantomuotojen lyttäämistä, haukkumista tai kritisoimista. Me mainostamme omaa toimintaamme, esitämme faktoja tästä tuotantotavasta,
kerromme miten meillä tehdään.
Toivon mukaan tämä herättää kuulijan itse ajattelemaan ja arvioimaan.
Kun saamme asiakkaat käymään
tilalla ja tutustumaan toimintaamme, on meidän kullanarvoinen tilaisuutemme luoda se mielikuva minkä
haluamme tuotteistamme välittyvän.
Uskomme, että avoimuus ja sydämellisyys sekä iloinen ja rehellinen
asiakaspalvelu muodostavat pitävän
pohjan suoramyynnille. Sen lisäksi,
että avoimien ovien päivä on eräänlainen kiitos vakituisille asiakkaillemme, se on myös mahdollisuus
uusille asiakkaille tutustua meihin ja
tilamme toimintaan, nähdä kasvot ja
kuulla tarinaa tuotteen taustalla.
Erno Uusi-Salava ■
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Tavoitteena 10 000 emolehmä lisää
Atrian Emolehmä 2020 kehitysohjelma vastaa maitotilojen ja lypsylehmien määrän vähenemisestä aiheutuvaan kotimaisen naudanlihan
tarjonnan laskuun. Nurmivaltaiset
pellot on syytä hyödyntää nautojen
ruokintaan ja laadukkaan pihvilihan
suosio kasvaa koko ajan. Tavoitteenamme on emolehmätuotannon
kokonaisvaltainen kehittäminen ja
saada 10 000 emolehmää lisää Atrian ketjuun.

luotto on aiempia rahoitusmalleja
edullisempi ja pitkäaikaisempi.

100 vasikkaa per 100 emoa

Arki vieläkin sujuvammaksi
”Sopimustuottajan sujuva arki on
tähänkin asti ollut toimintamme
ytimenä”, toteaa Atria Nauta hankintajohtaja Sinikka Hassinen. Atria
Nauta lihatilojen asiakkuuspäälliköt laativat ruokintasuunnitelmia
emolehmätiloille ja auttavat tiloja
tuotannon kehittämisessä laajemminkin. Monipuoliset raportit antavat tukea tilan kehittämiseen. Atria Siitossonnien kunnon tarkistus on osa Atria Naudan ja Emovetin yhdessä kehittämää palvelua emotilalle.

Atria Naudan hallinnoimissa Tuottava Itäsuomalainen naudanlihantuotanto – ja Tuottava Pohjalainen
naudanlihantuotanto -hankkeissa on
jaettu viime kesänä laiduntikkuja,
joiden käytöllä voi tehostaa laiduntamista ja parantaa eläintuotosta.

Nauta siitoseläinvälitys hoitaa siitoseläinten hankintaa emolehmätiloille
sekä nuorten siitossonnien asematestausta ja välitystä.
Atrian Emolehmä 2020 kehitysohjelman keskeisinä tuoreimpina
elementteinä ovat konseptimallit
emolehmäpihattoihin, emolehmätuotannon investointilisä ja uudenlainen rahoitusmalli eläinaineksen
hankintaan sekä palvelut eläinterveyteen ja tuotannon johtamiseen.
Konseptinavetoilla toimivat eläinsuojat ja rakennuskustannus kuriin
Atria Nauta konseptipihattomallit emolehmätiloille julkaistiin
Sarka-messuilla tammikuussa 2017.
Konseptipihattoja kehiteltiin edellinen vuosi tiiviissä yhteistyössä
emolehmätuottajien, Rakennusinsinööritoimisto Tiimin ja Rakennusliike Poukkulan kanssa. Konseptimallien lisäksi kannustamme
sopimustuottajia
investointeihin
emotilojen investointilisällä, joka
otettiin käyttöön huhtikuussa 2017.
Tänä vuonna toteutuu runsas 1 000
uutta emolehmäpaikkaa ja ensi vuo-

delle suunnitelmia on vireillä 2 500.
Konseptipihattomallien lähtökohtana on toimivat ja helppohoitoiset
rakennukset, jotka mahdollistavat
hyvät tuotantotulokset. Konseptipihatot täyttävät rakentamismääräykset ja eläinten hyvinvointikorvauksen ehdot. Keskeistä on edullinen
ja kustannustehokas rakentaminen,
jotta uuden emopaikan hinta pysyy
kustannusarviossa. Tällöin on ollut
välttämätöntä tinkiä ylellisyyksistä.
Joissakin malleissa on otettu käyttöön vähemmän tunnettuja, mutta
käytännössä testattuja toiminnallisia
ratkaisuja. On myös tärkeää, että rakentaminen sujuu suunnitellussa aikataulussa ja että rakennuskokonaisuus voidaan teettää urakoitsijalla.
Konseptimalleja on tällä hetkellä neljä; kaksi hiekkaparsipihattoa
60 emolle, tasapohjainen pihatto 80
emolle sekä luomutuotantoonkin
soveltuva makuu- ja ruokintakatoksista sekä jaloittelutarhasta koostuva
malli 100-130 emolle. Tarkoitus ei
ole, että tehdään esim. 60 emon yksiköitä vaan, että tehdään rakennukset

Sverige aktuellt…
Idag har vi 1377 kalvningar i KAP av
dessa har vi 1139 kalvar födda inom
KAP med vägd födelsevikt.
Genomsnittsvikterna för rasen under senaste kontroll året i KAP fördelar sig enligt följande;
Tjur: fv - 44 kg, (46 kg Oderup),
200 d - 293 kg, (322 kg Oderup),
365 d – 529 kg (599 kg Oderup)
Kviga: fv - 41 kg, (42 kg Oderup),
200 d - 264 kg, (292 kg Oderup),
365 d – 409 kg (448 kg Oderup)
Det har under många år varit en
enligt min personliga mening varit en
för stor fixering vid avelsvärdet FIX,
dvs lkd, lätta kalvningar direkt, det
enda som det pratas om och skrivs
om i vår medlemstidning gällande
kalvningsegenskaper. Det ger för mig
mindre och slankare hondjur med
försämrad kalvningsförmåga att uteslutande avla på FIX. I avelsarbetet för
en ras fortlevnad måste man beakta
lkm, lätta kalvningar maternellt. Detta för att producera nya generationer hondjur som har storlek dels för

kalvning samt för att bibehålla rasens
största signum ett högt slaktutbyte.
Tittar vi på genomsnitt för klass i
KAP så ligger limousin i Sverige på
100,2 = R+.
Slaktsnitt för limousin ungtjur
idag i KAP är U, 3-, 373,6 kg, 16,4
månader och daglig kött tillväxt 705
g/dag. Kvigornas kalvningsförmåga ligger i nästan samma nivå som
raserna charolais och simmental.
Limousin kvigan avvänjer 93,8 % kalv,
charolais och simmental båda 93,2 %.
Vår ordförande Kristian Andersson skriver i ledaren i år att det önskvärt att öka stycknings-utbytet för
vår ras genom att helst inte använda
någon avelstjur i renrasig produktion med avelsindex under 110 på
klass. Jag delar denna uppfattningen,
för djur med hög säkerhet på index,
det tar ett par år för nytt importblod
att etablera säkra index. Limousintjurens främsta syfte för mig i korsningsproduktion, efter lätt födda och
livskraftiga kalvar är att ge en hög %

slaktkropp av levande vikt med en låg
foderförbrukning. Ärftligheten för
muskler är hög.
Förändringar har gjorts för att sätta
något högre värde på klass i delindex
PIX, men samtidigt har också vissa optimum på kåringen sänkts som
t.ex den för kalvningsförmågan och
upphängningsytan för muskelmassan i bakdelen, så viktiga längden på
bäcken. Ett bäcken kan ALDIG bli för
långt! Det pratas även om att sänka
ytterligare optimum för ryggmuskel
och lårmuskel längd i kåringen.
På vår prövningsstation, www.kottrasprovningen.se testas årligen runt
16 limousintjurar.
I år testas 18 st och deras genomsnitt i år för klass är 102,9. Det
vi ser på prövningen via storlekstyps
mätningen samt kåringen, är att storlek och längd har generellt stagnerat,
på något mer lågställda och korta
djur. Limousintjurarna utfodras sedan ett antal år tillbaks på prövningen med ensilagemix som består av

esim. 60 emon kerrannaisina. Hiekkaparret ovat nousemassa suosioon
viimeisten vuosien huonon kuiviketilanteen ja eläinten puhtaanapidon
parantumisen vuoksi.

Pihatto täyteen emoja
Karjan hankkiminen investoinnin kanssa yhtä aikaa sitoo paljon
pääomia. A-Emolehmäluotto on
uudenlainen rahoitusmalli emolehmätiloille siitoseläinten hankintaan.
A-Emolehmäluotto on kehitetty yhdessä OP Yrityspankin kanssa. Emolehmätila voi hakea luottolimiitin,
jonka puitteissa siitoseläinten hankintoja rahoitetaan. A-Emolehmä-

Olemme kehittäneet tuotannon johtamiseen kaikille emolehmätiloille
soveltuvaa Minun Maatilani -ohjelmistoa yhdessä Mtech Oy:n kanssa
sekä emolehmätilojen terveydenhoidon palvelumallia yhdessä Emovet
Oy:n kanssa. Nämä palvelut auttavat
emolehmätiloja parantamaan emolehmätilan tuottavuutta ja tuotannon kannattavuutta. Minun Maatilani emolehmätilan ns. KPI-mittarit
löytyvät Lihantuotanto-moduulin
käyttäjille ohjelman etusivulta. Atria Naudan omien tuotantoraporttien lisäksi nämä mittarit ja kuviot
kertovat reaaliaikaisesti tuotannon
tehokkuudesta ja onnistumisesta ja
motivoivat jatkuvaan kehittämiseen.
Emovet tarjoaa palveluja, joiden punaisena lankana on tuottaa sadasta
emosta sata vieroitettua vasikkaa.
Emovet-eläinlääkärikäynnit voidaan
sopia hyvissä ajoin, eikä niitä tarvitse
sovittaa praktikon kiireiseen päiväohjelmaan. Emovetin vahvuusalueisiin on perinteisesti kuulunut mm.
hedelmällisyyteen ja lisääntymiseen
liittyvät asiat. Tiineystarkastuksia
voidaan tehdä tarvittavalla tarkkuudella. Atria Nauta haluaa olla
edistämässä emolehmien keinosiemennyksen yleistymistä, mihin tarvitsemme yhteistyökumppaneiden
palveluiden tukea, mutta kaikkein
eniten innostuneita karjaihmisiä!
Susanna Vehkaoja ■
kehityspäällikkö, Atria Nauta

Minun Maatilani -mittarit motivoivat emolehmäkarjan tuotantotulosten kehittämiseen.

50 % kraftfoder, målet är 1700 g/dag
i tillväxt. Detta för att majoriteten av
limousin tjurarna har fått svårare för
att uppvisa god muskel-massa på den
standard blandning som tidigare utfodrats med och som bibehållits på
t.ex charolais och simmental.
Förhoppningen i år är att det ska
komma fram en ny lämplig semintjur
till mjölkras.
Import semin som rekommenderas i för 2018 till medlemmarna är för
kviga/ko Gengiskhan, Lenni PP samt
för kor Frascati och Rex PP.
Vi tänker lite annorlunda i vår egen
besättning, sätter inte så hög tilltro till
index som man gör generellt inom rasen. Detta för att dels så har vi så olika
management i våra besättningar, samt
index säger inte lika mycket som när
vi går ut och tittar på våra djur. Kåringen är viktig för oss och har alltid
varit det. Den säger nästan allt vi behöver veta, dvs hur stort ekonomisk
utbyte vi kan förvänta av djuret, det
enda som vi inte får fram i kåringen
är mjölkanlagen.
Första utslagningen hos oss efter
avvänjningen gör varje djur själv, de
som väljer att inte ta personlig kon-

takt tittar vi INTE vidare på oavsett
utseende eller index, de går till slakt.
Det gör även SAMTLIGA tjurkalvar efter hondjur som uppvisar stress
eller ilska när de är nykalvade. 2 st
hondjur har testats hittills här efter
mödrar med avvikelser. 1 st av dem
tvär-vände och blev lika ilsk som sin
mor vid kalvning, så både hon och
hennes kalv till slakt.
Oderup Limousins avelsmål, har
varit utan förändringar sedan start
1989, lynne, klövar, bäcken långt
minst 1/3 av total rygglängd och svagt
sluttande, mjölk, muskler, lång kropp
utan att tappa bredd. Hornlöst är ett
plus idag, men vårt krav är och har
alltid varit att det inte får gå att se
någon större skillnad på dem i jämförelse med våra helfranska. Sönerna
efter de 2 första avelstjurarnas med
hornlöst blod vi köpte in låg i snitt på
57 % i slaktkroppsutbyte, dvs nästan 4
% lägre än snittet på våra helfranska.
Idag ser vi som regel ingen skillnad på
vår gård. Men vi har skyndat mycket
långsamt med hornlöst och slaktat
hornlösa till förmån för helfranska.
Oderup 2017-12-02
Carina Hansson ■
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Yhdistyksen anoma
Myöntämisen perusteita: Suomen
Limousinkasvattajat ry:n
johtokunnan jäsen 2006–2014,
puheenjohtajana 2012–2014,
Viking Geneticsin Beef Committeen
jäsen vuodesta 2016. FABA:n
edustajistossa 2016. Nykyisin FABA:n
hallituksen jäsen. Panostanut
Limousinjalostukseen. Osallistunut
aktiivisesti yhdistyksen toimintaan.
Kielitaito ja ammattisanasto, sekä
aktiivinen yhteistyö ulkomaisten
toimijoiden kanssa osoittaa
kiinnostusta rodun jalostuksesta.
J.J.
Miksi juuri limousin valikoitui Puhakkalan tilalle? Hyvä kysymys. Elettiin kesää
2005, olin juuri tehnyt SPV:n ja uutena
yrittäjän vanhassa lypsynavetassa tuskailin lypsykarjan kanssa. Siinä sitten Atrian
silloinen ostomies Jukka Sutinen tuli tekemän uuden isännän kanssa sopimusta ja
alkoi puhumaan emolehmistä. Kiinnostuin asiasta ja aloin perehtymään aiheeseen. Rotuja alkoikin olla het hirveesti ja
varsinainen emopuolen tuotantosuunta
tai strategia oli vielä hakusessa. Minkälaisia emoja, miten paljon, loppukasvatusta
vai ei vai mitä vai ei mitään…
Atrian Jukka siinä sitten kehui Limousinea ja sen hyviä teurasominaisuuksia.
Minä en niistä niin osannut innostua,
mutta hirveän nätiltä se näytti. Leijonan
ruskea, jalo ulkonäkö herätti kiinnostuk-

FABA:n PRONSSINEN ANSIOMERKKI

JOEL PUHAKAINEN

seni. Ruokinnallisista ominaisuuksista
mieleen jäi lausee, että se kestää vähän
suurpirteistä ja kovempaakin ruokintaa
rasvottumatta. Sekös minua sykähdytti

vielä lisää. Tiesin että osin suurpiirteinen
luonteeni tykkäisi siitä että ei niin tarvitsisi
nipottaa ruokinnan perään kaiken aikaa.
Näillä eväillä meillä kasvaa nyt puhdas

limousinkarja ja joitain jalostuseläimiäkin yritetään saada kaupaksi ja laadukasta
lihaa tuotetaan niin suoramyyntiin kuin
teuraaksikin.
Joel ■

PALKINTOJA
ANTTI MUSTAKALLIO-palkinto
Metsä-Paavolan Tila, (Johanna Jantunen, Sari Sillantaka)
Tila/henkilö/henkilöt johon valinta kohdistui, on ollut suoraan
sanottuna korvaamaton toimija
Suomen Limousinkasvattajien
historiassa. Tila on myös teh-

nyt paljon historiaa. Sieltä on
lähtenyt moneen karjaan siitossonneja ja jalostuseläimiä. Moni
karja suomessa on myös alkanut
tämän tilan eläimistä. On myös

maita, joissa suurin osa sen maan
Limousin populaatiosta on tältä
tilalta. Tämän tilan legendaariseksi muodostunut tapa nimetä
eläimiä on myös maan kuulua
vai pitäisikö jo sanoa maailman
kuulua. Tämän tilan väki on siis
tunnettua karjastaan, mutta tun-

nettu on myös sen väki ahkeruudestaan ja pyyteettömyydestään
yhteisten asioiden hoitamisessa.
Ei sellaista kiveä ja kantoa ole
jonka läpi ei mentäisi ja jota ei
käännettäisi kun jokin asia on
selvitettävä tai laitettava eteenpäin “yhteisen Limousin karjaasian tähden”. Se tiedon määrä
mikä on varastoitu siihen tontille
ja sen tilan navetan ja talon sei-

nien sisälle on uskomaton. Sitä
tietoa haluamme vaalia ja ammentaa nyt ja jatkossa ja kunnioitamme tämän tilan panosta
kaikkeen karjatyöhön mitä he
ovat tehneet. Vaatimattomasti
ja nöyrästi nyt ojennamme teille Metsä-Paavolan tilan Johanna
Jantunen ja Sari Sillantaka tämän
Mustakallio-palkinnon.
Joel Puhakainen ■

E+
Lehtola MTY
Matomäki Tommi ja Sinikka
Jokela Tapio
Pohja Pertti

NESTORI-SONNI
METSÄ-PAAVOLAN CUURNA synt. 19.3.2007,
Anttila MTY, Luukkaantila
HAASTAJAT:
Rentton Citikka 30.3.2007, Toni ja Mira Rentto
Isomäen Charmen 20.6.2007, Jouko ja Riitta Silkala
Syrjämäen Särö 5.3.2008, Leena ja Kari Liukkonen

M-P CUURNA

Alusta asti Cuurna on ollut ihmisystävällinen ja helposti käsiteltävissä.
Terveenä ja hyväkuntoisena herra on töitä tehnyt jo 9 vuotta. Naapuritarhan 7-vuotias ”pikkupoika” välillä haastelee ja sille pitää muistuttaa arvojärjestyksestä. Ikä ei vielä pahemmin paina, kuvaushetkellä tosin ei riittänyt
mielenkiintoa poseeraukseen, kun oli aika mennä ruokaleposille, jotta jaksaa sitten taas hoitaa hommansa. Tuo kameran kanssa zoomailu ei tosiaan
kiinnostanut, vaikka muuten tulee isäntäväen kanssa hyvin toimeen.

