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KEHRÄÄMÖ ja Tehtaanmyymälä
Kehräämöntie 2, 51520 Hiirola
Puh. 010-617 3030
www.pirtinkehraamo.fi

Pirtin
Kehräämö

Suomalaisesta
villasta

valmistetut
tuotteet.

Suomalaisesta
villasta

valmistetut
tuotteet.

Villat meille 
– langat teille

Otamme vastaan hyvää suomalaista villaa ja 
valmistamme siitä yli 60 vuoden kokemuksella 
huovutusvillaa, tuplahahtuvaa, hahtuva- 
lankaa sekä karsta- ja kampalankoja.  
 

TARJOUKSIA
Tehtaanmyymälässämme  myös paljon tarjoushintaisia tuotteita.
Ajankohtaista tietoa tarjouksista löydät kotisivuiltamme ja Facebookista.

Tuo villat meille omaeräkehruuseen (väh.20kg), saat omat tuotteet meiltä sovitulla tavalla.
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Kutunmaidosta syntyy  
toffeeta Alajärven tilalla.
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Maanviljelijöiden pari- ja perhesuh-
teet ovat koetuksella arjen puristuk-
sessa. Avioerojen määrä maatiloil-
la on noussut rakennekehityksen  
myötä. Suoran yhteyden osoittami-
nen on kuitenkin vaikeaa.

Avioerot ja parisuhdekriisit vai-
kuttavat yleistyneen omankin tuo-
tantosuuntamme sisällä. Lammas-
tilojen laajentamisbuumi, sektorin 
heikko kannattavuus ja byrokrati-
an ankaruus lienevät osasyynä vai-
keuksiin. 

Lampurit joutuvat tekemään töi-
tä voimavarojensa äärirajoilla. Sil-
loin kaikki – myös oma kumppani 
– näyttää huonolta. On vaikeaa olla 
yhdessä onnellinen, kun työt kaa-
tuvat päälle, tarkastajat painostavat 
ja rahakirstu ammottaa tyhjyyttään 
vuodesta toiseen.

Ongelmaan tulee suhtautua va-
kavasti. Perheviljelmämme ovat 
uhattuina. Ryhdytään yhdessä te-
kemään töitä ehjien perheiden ja 
tilojen puolesta.

Aloitetaan tunnustamalla oma ra-
jallisuutemme. Älkäämme vaatiko 
itseltämme tai toisiltamme liikoja. 
Etsikäämme yhdessä onnea arjesta 
– tyytyväisistä eläimistä ja pienistä 
onnistumisista, jotka on saatu aikaan 
yhdessä ponnistellen.
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H iljattain oli uutinen tutkimuksesta, jossa oli selvitetty 
mitkä asiat eniten jakavat kansaa. Suhtautuminen 

suurpetoihin, etenkin susiin oli kolmen kärjessä; toiset 
ovat vastaan, toiset puolesta ja molemmat ryhmät voimak-
kaasti.  Usein sanotaan, että suhtautuminen petoihin on 
tunteiden sanelemaan.  Uskon kuitenkin, että lampurit 
toimivat pääosin asiapohjalta, ja enemmänkin ovat lam-
paiden puolella kuin petoja vastaan. Molemmille maail-
massa on tilaa, mutta elo samalla laitumella ei onnistu.

 Suomen oma petopolitiikka on nyt muutoksen alla. 
Maa- ja metsätalousministeriö teetätti Helsingin Yliopis-
ton Ruralia-instituutilla selvityksen miten suurpetojen 
suojelupolitiikkaa tulisi muuttaa, että päästäisiin parem-
piin tuloksiin. Selvitys oli voimakkaasti sitä mieltä, että 
harjoitettavan suurpetopolitiikan tulee olla paikallisten 
asukkaiden hyväksymää. Sen tulee myös olla joustavaa 
ja luotettavaa.

 Aivan samoja teemoja on käsitelty Euroopan Komis-
sion suurpeto työryhmässä. Siellä on kaksi eri näkemystä 
törmännyt varsin selvästi. Maanviljelijät, karjankasvattajat, 
poronhoitajat ja metsästäjät ovat sitä mieltä, että päätän-
tävalta tulee olla lähellä paikallisia asukkaita, ei Brysse-
lissä eikä edes jäsenvaltioiden pääkaupungeissa. Meidän 
mielestämme luontodirektiiviä on muutettava jos suotui-
san suojelun taso on kestämätöntä alueella eläville ihmi-
sille.  Suojelujärjestöjen kanta taas on, että direktiivi on 
kiveen hakattu, ja suurpedot tulisi saada levittäytymään 
koko EU:n alueelle tasaisesti.

Euroopan komissiossakin on näkemyksiä, että muo-
dostettavan suurpetofoorumin tehtävänä olisi vain etsiä 
tapoja mahdollistaa rinnakkaiselo suurpetojen määrään 
puuttumatta. MTK:n ja Copa Cogecan lammasjaoston 
kanta on, että suurpetofoofumiin osallistutaan, mutta ei 

Suomen Lammasyhdistys r.y. hallitus 2014
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Luontodirektiivi –  
susi jo syntyessään

Kuva: Lauri Kontro

Tapio Rintala
Puheenjohtaja
Suomen Lammasyhdistys

hyväksytä kaikkia asetettuja reunaehtoja, kuten luonto-
direktiivin kyseenalaistamattomuutta. MTK on asettanut 
suurpetotyöryhmän, koska katsoo nyt olevan hetki, jolloin 
suurpetopolitiikkaan on otettava kantaa karjankasvattaji-
en etujen ajamiseksi. Olen ryhmässä mukana lammas- ja 
vuohitalouden etuja ajamassa. Pyrin kertomaan jatkossa 
tilanteen kehityksestä.

 
Onnea ja menestystä kevään karitsointeihin!
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MTK:n lammasjaosto käynnistelee kansallista  
lammas- ja vuohiterveydenhuoltoa 

Lammastalouden edunvalvonta

erveet ja hyvinvoivat tuotan-
toeläimet ovat Suomen koko 

elintarviketalouden kilpailuetu. Ter-
veydenhuolto ja siitä saatu tieto sekä 
todennettavuus voivat olla tuottajille 
ja teollisuudelle keinoja lisätä oman 
tuotannon arvoa. Eläinlääkintähuol-
tolaissa määritellään valtakunnallinen 
terveydenhuolto-ohjelma (765/2009), 
johon tuleva lammas- ja vuohiter-
veydenhuolto-ohjelmakin tukeutuisi. 

Tulevia säädöksiä linkitetty  
alustavasti terveydenhuoltoon

Uuden maaseudun kehittämisohjel-
man eläinten hyvinvointikorvausten 
piiriin on tulossa uutena lampaat ja 
vuohet mitä todennäköisimmin vuon-
na 2015. Ohjelman vaatimus on, että 
toimenpiteiden tulee olla lainsäädän-
nön ylittäviä, toteutettavissa ja val-
vottavissa, jolloin niistä aiheutuneet 
kustannukset korvattaisiin tuottajalle. 
Perustason ehtoihin kuuluisi todennä-
köisesti joitakin vaatimuksia tai osia 
terveydenhuollostakin.

Hallituksen esitys uudeksi laiksi 
eläinten lääkitsemisestä sitoisi lääk-
keiden luovutuksen varalle myös 
terveydenhuolto-ohjelmaan. Kansalli-
nen terveydenhuolto-ohjelma on tällä 
hetkellä vain nauta- ja sikasektorilla, 
mutta lammas- ja vuohituotannosta 
se puuttuu.

EU-komissio valmistelee jo pitkäl-
lä uudistusta koskien lihantarkastus-
ta. Tilalta tulevan ketjuinformaation 
merkitys lisääntyisi, jolloin tuotan-
toeläinten terveydentilan seurannan 
ja sen säännöllisen dokumentoinnin 
merkitys korostuisi. Terveydenhuol-
to pystyisi vastaamaan myös näihin 
vaatimuksiin.

Lammas- ja vuohiterveyden-
huollon työryhmä koottu

MTK:n lammasjaosto päätti viime 
syksyn kokouksessaan kutsua kool-
le laajasti lammas- ja vuohisektorin 
edustajia (tuottajat, teurastamot, juus-
tolat, meijerit) ja nimetä lammas- ja 

vuohiterveydenhuollon ohjausryh-
män, joka linjaisi lammas- ja vuohi-
terveydenhuoltoon liittyviä toimia ja 
selvittäisi Eläintautitorjuntayhdistys 
ETT ry:n mahdollisuuksia koordinoi-
da myös lammas- ja vuohiterveyden-
huoltoa. Tavoitteena on, että mahdol-
lisimman moni lammasteurastamo ja 
vuohenmaitojuustola/meijeri liittyisi 
ETT:n jäseniksi, jolloin elinkeino oli-
si edustettuna ja sitoutuneena muka-
na yhdistyksessä ja järjestelmälle olisi 
jatkuvuus.

Elinkeino kokoontui laajalla edus-
tuksella 28.11.2013, jolloin nimettiin 
työryhmä valmistelemaan ja neuvotte-
lemaan ETT:n kanssa terveydenhuol-
lon järjestämisen ehdoista, käytännön 
järjestelyistä ja resurssoinnista.

Työryhmässä olisi edustajat muun 
muassa isoista ja pienistä teurasta-
moista, vuohitalouden ja lammasta-
louden edustajat, neuvonnan edus-
taja ja meijerin edustaja. 

MTK:n Lammasjaoston keskeinen 
tavoite on saada lampaille ja vuohille 
kansallinen terveydenhuolto-ohjelma, 
jota toteutettaisiin terveydenhuollon 
keinoin. Ohjelman tulisi olla saatavilla 
samansisältöisenä koko maan alueella 
ja se laadittaisiin ja sen toteutumista 
koordinoitaisiin keskitetysti elinkei-
non toimesta.  

T

Työkalut valmiina

Lammas- ja vuohiterveydenhuollon 
toteuttamiseksi on jo valmiina työ-
kaluja. Valmiina on terveydenhuol-
tolomakkeisto, joka on tehty MMM:n 
Laatuketjun rahoittamassa hankkeessa 
ProAgria Etelä-Suomen toteuttamana 
vastuullisena vetäjänä ELL Johanna 
Rautiainen. 

Terveydenhuollon aloitusvaihee-
seen on haettu maa- ja metsätalous-
ministeriöltä avustusta. Se käytettäisiin 
aloitusvaiheen valmistelu- ja neuvot-
telukuluihin sekä koordinaattorin pal-
veluiden hankkimisesta aiheutuviin 
kuluihin. Terveydenhuollon koordi-
naattori toimisi tiiviissä yhteistyössä 
ETT:n asiantuntijoiden kanssa. Jatkos-
sa rahoitus tulisi elinkeinolta ja toi-
minta mitoitettaisiin niin, että saadut 
tulot kattaisivat menoja. 

    
 

Leena Suojala
Kotieläinasiantuntija, MTK

”Tavoitteena on, että  
mahdollisimman moni  

lammasteurastamo ja vuo-
henmaitojuustola/meijeri 

 liittyisi ETT:n jäseniksi,  
jolloin elinkeino olisi edus-

tettuna ja sitoutuneena  
mukana yhdistyksessä 
 ja järjestelmälle olisi  

jatkuvuus.”
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KOONNUT: Terhi Torikka, Pia Parikka

Tuoretta satoa

Kansallisen uuhituen sekä uuhipalkkion ja uuhipalkkion lisäpalk-
kion haku on parhaillaan käynnissä. Uudet tilat voivat liittyä sa-
massa yhteydessä myös teuraskaritsan laatupalkkiojärjestelmään. 

Uuhitukea sekä uuhipalkkiota ja sen lisäpalkkiota haetaan 
lomakkeella 107A. Teuraskaritsan laatupalkkiojärjestelmään 
ilmoittautuminen tapahtuu lomakkeella 177. Teuraskaritsan 
laatupalkkiojärjestelmään jo aiemmin ilmoittautuneiden ti-
lojen ei tarvitse palauttaa lomaketta uudelleen. Hakemuk-
set on palautettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 
28.2.2014 mennessä.

Uuhipalkkioita ja tukea ei voi hakea sähköisesti vuonna 
2014, vaan pelkästään paperihakemuksella. Sähköinen haku 
ei ole mahdollista, koska Mavi on suunnannut resurssit siihen, 
että uudistunut Vipu-palvelu on valmiina päätukihakuun men-
nessä. Tarkoituksena on kuitenkin, että jatkossa myös uuhipalk-
kiota ja -tukea on taas mahdollista hakea sähköisesti. Uuhien 
tuet olivat viime vuonna ensimmäistä kertaa haettavissa säh-
köisesti. Silloin Vipu-palvelussa tukihakemuksen teki 304 tilaa. 

Uuhituessa vuoden 2013 karitsamäärän on vastattava uuhi-
määrää, joista haetaan tukea vuonna 2014. Tilan viimevuoden 
karitsamäärän on siis oltava vähintään yhtä suuri, kuin tukiuu-
hien määrä tänä vuonna. Aloittajille ja laajentajille on määri-
telty poikkeuksia karitsointiehdosta. 

Tilalla on oltava voimassa oleva uuhikiintiö haetulle uuhi-
määrälle. Kiintiötä haetaan ELY-keskuksesta lomakkeella 122. 
Uuhikiintiöstä on käytettävä vuosittain vähintään 70 prosent-
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tia tai sitä leikataan toteutuneelle tasolle. Suomen maakiintiö 
on 80 000 uuhta. Viime vuosina uuhipalkkiota on haettu noin 
60 000 uuhelle.

Uuhipalkkion määrä vuonna 2014 on noin 10 euroa lihan-
tuotantouuhille ja noin 8 euroa maidontuotantouuhille. Lisä-
palkkion määrä on noin 3,5 euroa uuhta kohden. Modulaatio-
ta ei enää sovelleta vuonna 2014, vaan viljelijälle maksettaviin 
suoriin tukiin sovelletaan rahoituskuria. Rahoituskurilla tarkoi-
tetaan suorien tukien vähentämistä säädetyllä prosenttiosuu-
della (vuonna 2013 n. 2,4 %). Uuhituen tukitasot eivät muutu.
Lähde: Maaseutuvirasto

UUHITUEN JA -PALKKION HAKUAIKA PÄÄTTYY HELMIKUUN LOPUSSA

TIETOJEN AJANTASAISTAMINEN  
SAATTANUT JOHTAA REKISTERIONGELMIIN
Maaseutuviraston maatilojen tietojen ajantasaistaminen on 
johtanut joillakin lammas- ja vuohitiloilla rekisteriongelmiin. 
Eviran Lammas- ja vuohirekisterin sähköisessä sovelluksessa 
ei näy lainkaan eläimiä, jos tila on vaihtanut ensisijaista vil-
jelijää Mavin rekisterissä ajantasaistamislomakkella. 

Kaikkien viljelijöiden tuli palauttaa Tilan osalliset -loma-
ke maataloushallintoon viime vuoden lopussa.

Vika on tekninen. Eläimet ovat edelleen olemassa Lam-
mas- ja vuohirekisterissä, mutta ne eivät kytkeydy tilan uu-
delle ensisijaiselle viljelijälle. 

Kohdistusongelmasta kärsivien tilojen kannattaa ottaa 
yhteyttä oman kuntansa maatalousviranomaiseen. 

Uuhituen ja -palkkion haku on käynnissä. Tänä vuonna 
hakemuksia ei voi tehdä sähköisesti.

LAMMASTILOJEN KEHITYSSUUNTIA 
SELVITETÄÄN
Suomen maatilojen ja niiden eri tuotantosuuntien kehi-
tystä selvitetään laajassa kyselyssä, joka käynnistyy helmi-
kuun lopulla. Tutkimus kohdistetaan myös lammastiloille 
ja mahdollisimman monen toivotaan vastaavan kyselyyn.

Suomen Gallup Elintarviketieto kysyy noin 4 000 vil-
jelijältä tuotanto- ja investointisuunnitelmia sekä viljelyn 
ja kotieläintuotannon jatkumista.

Tutkimuksen tilaajia ovat muun muassa maa- ja met-
sätalousministeriö, MTK ja maatalousalan yritykset.

Samanlaista kyselyä on tehty kahden vuoden välein, 
viimeksi 2012.

Kysymyslomakkeet postitetaan tiloille helmikuun puo-
lenvälin paikkeilla. Kyselyyn on mahdollista vastata joko 
verkossa tai haastattelijoiden soittaessa. Kyselyyn vastan-
neiden kesken arvotaan palkintoja.

”Tutkimus kohdistetaan myös  
lammastiloille ja mahdollisimman monen 

toivotaan vastaavan kyselyyn.”

”Kohdistusongelmasta kärsivien tilojen 
kannattaa ottaa yhteyttä oman  

kuntansa maatalousviranomaiseen.”
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ORGAANINEN SELEENI  
PANNAAN LUOMUTILOILLA
Orgaanista seleeniä ei saa enää käyttää luo-
mutuotannon piirissä olevien kotieläinten rehuna. Syy on 
orgaanisen seleenin apuaineena oleva hiiva, jota ei ole 
hyväksytty luonnonmukaiseen tuotantoon. 

Viime vuonna ostetut orgaanista seleeniä sisältävät re-
hut voi kuitenkin syöttää eläimille.

Tulkintamuutos on herättänyt vastustusta alan toimi-
joissa. Epäorgaaninen seleeni imeytyy orgaanista seleeniä 
heikommin, mikä saattaa johtaa enimmäisannostuksillakin 
eläinten puutostiloihin ja luomutilojen talousvaikeuksiin. 

Seleenin puutos aiheuttaa eläimissä moninaisia terveys- 
ja hyvinvointiongelmia, joista tunnetuin on vastasynty-
neiden lihasrappeuma. Seleenin puutosoireista kärsivien 
jälkeläisten elinvoima on alentunut ja kuolleisuuspro-
sentti korkea. 

Luomutilojen kotoisissa rehuissa on luontaisesti vähän 
seleeniä maaperän seleeniköyhyyden vuoksi. Luonnon-
mukaisessa tuotannossa ei saa käyttää teollisia lannoit-
teita seleenipitoisuuksien korjaamiseksi.

TALLENNUKSET WEBLAMPAALLA
Tuotosseurantatilojen eläintietojen tallennukset tulee teh-
dä WebLammas-ohjelmalla, jotta eläinten tiedot tulisivat 
huomioiduiksi tunnuslukujen laskennassa ja tuotosseuran-
nan raporteilla. 

Tallennustyön voi tehdä itse tai ulkoistaa ProAgrian lam-
masasiantuntijoiden tehtäväksi. 

Eviran Lammas- ja vuohirekisterin kautta tallennetut 
karitsoinnit eivät tule huomioiduksi vuosiyhteenvetojen ja 
tunnuslukujen laskennassa eivätkä ne näy tilan raporteilla. 
Eviran kautta poistetuille lampaille ei myöskään voi tallen-
taa teurastietoja WebLampaassa.

Vuoden 2014 indeksilaskenta-aikataulu:  
Uudet BLUP-indeksit lasketaan aina parittomien viikkojen perjantaina. Saman viikon 
keskiviikkoon mennessä WebLampaaseen tallennetut tuotosseurantatiedot ehtivät  
mukaan indeksilaskentaan. 
 

Muista! 

TUOTOSSEURANTAVUOSI 2013 UMPEUTUU
ProAgrian lampaiden tuotosseurannan vuosi 2013 on um-
peutumassa. Viime vuoden tapahtumat tulee tallentaa Web-
Lammas-ohjelmalla viimeistään tiistaina 18.3.2014, jotta ne 
tulevat huomioiduiksi vuosiyhteenvetojen laskennassa. 

Tuotosseurannan koontitulokset julkaistaan heinäkuun 
alussa ilmestyvässä Lammas & vuohi -lehdessä 3/2014. 
Esimerkiksi rotukeskiarvot ja parhaiden tilojen listaus las-
ketaan viime vuoden tuotostietojen perusteella.

Eläinten viime vuoden tie-
toja voi tallentaa myöhemmin-
kin, mutta niitä ei oteta huo-
mioon virallisten vuosiyhteen-
vetojen laskennassa. 

Tukikelpoisia kuttuja ovat vähintään 12 kuukauden 
ikäiset ja alle 12 kuukauden ikäiset poikineet kutut.
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KUTTUTUKI HAETTAVA  
VIIMEISTÄÄN 30.4.
Kansallista kuttutukea on haettava lomakkeella 101C vii-
meistään 30.4.2014. Tukikelpoisia kuttuja ovat vähintään 
12 kuukauden ikäiset kutut ja alle 12 kuukauden ikäiset 
poikineet kutut. 

Kuttutuen hakijan on pidettävä kuttutuen perusteeksi 
hyväksyttävästä maitomäärästä kirjaa. Hyväksytty maitomää-
rä on ilmoitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 
lomakkeella 410 viimeistään 15.9.2014. 

Täyden kuttutuen saamiseksi on hyväksytyn maidon-
tuotannon oltava 1.9.2013–31.8.2014 vähintään 400 l/
kuttu ja tuotannon 30.4.2013 jälkeen aloittaneilla tiloilla 
1.5.–31.8.2014 vähintään 80 l/kuttu.

Kuttutuesta on mahdollista hakea ennakkoa sähköises-
ti Vipu-palvelussa tai paperilomakkeella 139 viimeistään 
21.3.2014. Ennakko on 60 prosenttia kuttutuen kokonais-
määrästä ja se maksetaan hakijalle arviolta huhtikuussa. 

Tarkempaa tietoa kuttutuesta ja sen hakemisesta on ker-
rottu Kansallisten kotieläintukien vuoden 2014 hakuohjeissa.
Lähde: Marika Lehtinen, Maaseutuvirasto

UUSIEN MAEDI-VISNA- JA SCRAPIE-VALVON-
TOJEN SOVELTAMISESTA NEUVOTELLAAN

Pakolliset maedi-visna- ja scrapie-vastustusohjelmat on lak-
kautettu vuoden vaihteessa. Niiden tilalle on perustettu uu-
det vapaaehtoiset terveysvalvonnat. Uusiin järjestelmiin tulee 
ilmoittautua vuoden 2014 kuluessa.

MTK ja Suomen Lammasyhdistys neuvottelevat parhail-
laan hallinnon kanssa uusien järjestelmien yksityiskohdista. 
Ohjelmien sisällöstä ja toimintatavoista tiedotetaan tarkem-
min avoinna olevien kysymysten ratkettua.



8   Lammas & vuohi 1/2014

Euroopan unionin jäsenmaana Suomi huomioi päätöksenteossaan yhteisön lainsäädännön. 
Euroopan yhteisön direktiivit tuodaan kansalliseen lainsäädäntöön, jolloin ne velvoittavat 
myös kaikkia yksityisiä tahoja.

uurpetojen asemaa sääntelee 
luontodirektiivi, jonka määrä-
ykset on sisällytetty Suomen 

metsästyslakiin ja -asetukseen. Lisäk-
si Suomen omat kannanhoitosuunni-
telmat edellyttävät, että suurpetoja on 
tasaisesti koko maassa.

Luontodirektiivin tavoitteena on 
edistää luonnon monimuotoisuuden 
säilyttämistä ja kestävää kehitystä. 
Se pyrkii turvaamaan harvinaisten ja 
uhanalaisten eliölajien säilymisen yh-
teisön alueella.

Pääsääntönä  
suurpetojen suojelu

Suomessa on luontodirektiivin IV liit-
teen eläinlajeja koskeva tiukka suo-
jelujärjestelmä. Karhujen, ilvesten ja 
susien tahallinen pyydystäminen tai 
tappaminen luonnossa on kielletty.

Pääsäännöstä voi poiketa onnet-
tomuuksien välttämiseksi ja taloudel-
listen arvojen turvaamiseksi. Lisäksi 
voidaan estää erityisen merkittäviä 

S
Tapio Rintala

vahinkoja silloin kun ne kohdistu-
vat viljelmiin, karjankasvatukseen, 
metsiin, kalatalouteen, vesistöihin 
tai muuhun omaisuuteen. Tiukasta 
suojelujärjestelmästä voidaan myös 
poiketa kansanterveyden tai yleisen 
turvallisuuden turvaamiseksi tai muun 
tärkeän yleisen edun vuoksi. Tarkoin 
valvotuissa oloissa direktiivin liitteen 
IV lajien yksilöitä voidaan ottaa vali-
koiden luonnosta. 

Poikkeuksilla ei voi oikeuttaa ta-
vanomaista saaliin hankintaan täh-

täävää metsästystä. Vahinkoja on 
pyrittävä ehkäisemään ensisijaisesti 
muilla keinoilla, kuten kotieläinten 
suojaamisella. 

Jos suurpetoja metsästetään poik-
keusluvan turvin, on turvattava lajin 
suotuisan suojelun taso. Poikkeus-
perusteiden käytön on pohjattava 
tieteelliseen selvitykseen kannoista.

Tietoa luontodirektiivistä mm.:  
www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Luonto_
ja_lintudirektiivien_lajit

DIREKTIIVIN LIITTEISSÄ MAINITAAN NELJÄ SUOMESSA  
ESIINTYVÄÄ SUURPETOA: 

- Ahma kuuluu eläin- ja kasvilajeihin, joiden suojelemiseksi on osoitettava eri-
tyisten suojelutoimien alueita. 

- Karhu ja ilves sekä susi poronhoitoalueen ulkopuolella ovat tiukkaa suojelua 
edellyttäviä. Poronhoitoalueella susi voi kuulua lähtökohtaisesti metsästettä-
viin, eli liitteen V, eläimiin.

Luontodirektiivi säätelee 
suurpetojen asemaa
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Suojelulla pääpaino luontodirektiivin  
tulkinnoissa EU-tasolla
Lammas & vuohi -lehti kysyi kolmelta luontodirektiiviä tuntevalta eri tahon edustajalta  
mielipidettä direktiivin toimivuudesta. Näitä kysyttiin:

1.  Kuinka hyvin luontodirektiivi soveltuu suurpetojen suojeluun?
2.   Mitä ongelmia luontodirektiiviin liittyy? Onko luontodirektiivin puitteissa mahdollista edistää ihmisten,  

petojen ja maatilojen sopuisaa rinnakkaiseloa? 

Jussi Laanikari
Ylitarkastaja, Maa- ja metsätalousministeriö
Luonnonvaraosasto, Luonnon virkistyskäyttöyksikkö

1. Niissä maissa, joissa suurpedot ovat luontodirektiivin  liitteessä 
V (5.) eli lähtökohtaisesti metsästettäviä, luontodirektiivi tarjoaa 
riittävästi joustoa suurpetojen suojelun järjestämiseen. Sen sijaan 
Suomessa, jossa lajit ovat pääsääntöisesti liitteessä IV (4.) eli tiukasti 
suojeltavia, asettaa luontodirektiivi sekä sen tulkinnat hyvin vähän mahdol-
lisuuksia hoitaa konflikteja ja tällöin suojelu voi kääntyä itseään vastaan, kuten 
on nähty suden osalta. Näköpiirissä ei ole kuitenkaan, että EU –tason sääntelyä 
yhdenmukaistettaisiin. Esityksillä siirtää susi liitteestä IV liitteeseen V ei ole me-
nestymisen mahdollisuuksia ja muutos voi tapahtua vain komission aloitteesta.
2. Luontodirektiivi mainitsee, että myös sosiaaliset ja taloudelliset seikat on 
otettava huomioon ekologisten seikkojen ohella. Luontodirektiivin tulkinta ja 
oikeuskäytäntö niin kansallisen kuin EU-tason tuomioistuimissa ovat painotta-
neet pääasiassa vain ekologisia seikkoja, jolloin sosiaaliset ja taloudelliset seikat 
ovat joutuneet joustamaan. Näiden ratkaisujen asettamissa rajoissa hallinto on 
joutunut ja joutuu edelleen toimimaan. Tätä on paikallisten ihmisten vaikea ym-
märtää ja hyväksyä. Kuten kansallisen suurpetopolitiikan kehittämisarvioinnissa 
(2013) todetaan, paikalliset ihmiset kokevat, ettei heillä ole vaikutusmahdol-
lisuuksia oman elinkeinonsa tai arkensa hallitsemiseksi. Tämä näkyy erityises-
ti susikannan hoidossa, jossa on ollut mahdollisuus myöntää vain vahinko- tai 
turvallisuusperusteisia poikkeuslupia ja niitäkin äärimmäisen rajallisesti. Susi-
kanta ei tästä huolimatta kasva, joten joustoakaan ei ole juuri luvassa. Karhun 
ja ilveksen myönteinen kannankehitys taas on mahdollistanut joustot ja näitä 
voidaan metsästää kannanhoitoperusteella.

 Kyllä, jos suurpetopoliittisissa toimissa pystytään ottamaan ekologiset, ta-
loudelliset ja sosiaaliset tekijät tasavertaisina huomioon. Suurpetokonfliktit ovat 
paikallisia, joten riistahallinnon nopea reagointi alueen ongelmiin voi lievittää 
konflikteja. Samoin nopeasti reagoivat alueelliset yhteistyöfoorumit sekä alu-
eelliset tai reviiripohjaiset kannanhoitosuunnitelmat voivat olla ratkaisu suur-
petokonflikteihin.

Tapio Rintala
Lampuri, Suomen lammasyhdistyksen puheenjohtaja

1. No luontodirektiivihän soveltuu suurpetojen suojeluun liiankin hyvin. Se on mainio työkalu suurpetojen määrien 
lisäämiseen ja niiden elinalueiden laajentamiseen. Teoriassa. Käytännössä käy kuitenkin pidemmällä aikaa niin, että jos 
viranomaiset pidä huolta suurpetokantojen sääntelystä siten, että ne eivät kohtuuttomasti haittaa perifediassa asuvien 
toimeentuloa tai asumisturvallisuutta, niin joku alkaa kantaa hoitaa, mutta ei välttämättä kovin ekologisesti kestävästi.
2. Se on tehty pelkästään idealistisia luonnonsuojelijoita mielyttämään. Esimerkiksi Suomessa sutta suojellaan kuin 
se olisi uhanalainen laji, vaikka näin ei missään tapauksessa ole. Venäjällä on yli 50 000:n yksilön geenipankki. Itsekin olen niin 
luonnonsuojeluhenkinen, että mielestäni voimakkaat suojelutoimenpiteet on otettava käyttöön jos sutta uhkaa häviäminen faunasta. 
Tiukkaan suojeluun on alettava silloin kun kanta Venäjällä alittaa 200 yksilöä.

Luontodirektiivi antaa vain mahdollisuuksia käyttää keinoja, jolla yhteiselosta aiheutuvia haittoja pyritään estämään tai korvaa-
maan. Aktiivista kannanhoitoa metsästämällä ei sallita. Mutta laithan on tehty muutettaviksi, muutoihan tässä noudatettaisiin Ham-
murabin lakia, joten minäkin saisin tappaa suden jokaista susien tappamaa lammasta kohden.

Sauli Härkönen
Julkisten hallintotehtävien päällikkö
Suomen riistakeskus

1. Luontodirektiivi on tar-
koitettu nimenomaan lajien 
suojeluun eli suojelu on sen 
lähtökohta tai niin sanottu 
”punainen lanka”. Suojel-
tavat lajit luetellaan direk-
tiivin liitteissä. Mm. karhu, 
susi ja ilves ovat suojelta-
via lajeja.
2. Direktiivi lähtee puhtaasti suojelusta ja 
jos laji on suotuisalla suojelun tasolla, niin 
poikkeaminen suojelusta onnistuu vain tiuk-
kojen kriteerien vallitessa. Tämä luo byro-
kraattisen lupamenettelyn, jossa on otettava 
huomioon monta seikkaa. Lupamenettely 
on altis tulkinnoille, mikä näkyy muun mu-
assa valituksina oikeusasteisiin ja aina EU:n 
komissioon saakka. Lisäksi poikkeuksia tuli-
si tulkita supistavasti eli niitä tulisi myöntää 
vasta viimeisenä keinona, kun muuta tyy-
dyttävää ratkaisua ei ole.

Nähdäkseni kyllä, mutta se edellyttää, 
että haetaan aktiivisesti muita tyydyttäviä 
ratkaisuja kuin eläimen tappamista. Monesti 
ajatellaan, että vahinkoa aiheuttavan suurpe-
don tappaminen on se ensimmäinen ja ainoa 
ratkaisu. Esimerkiksi aitaratkaisut voivat olla 
joissain tapauksissa toimivia, jolloin suojellun 
suurpedon tappaminen ei ole välttämätöntä.

Jussi Laanikari: ”Luontodirektiivin tulkinta ja oikeuskäytäntö niin kansallisen kuin EU-tason  
tuomioistuimissa ovat painottaneet pääasiassa vain ekologisia seikkoja, jolloin  
sosiaaliset ja taloudelliset seikat ovat joutuneet joustamaan.” 

n mahdol-

kin olen niin

GALLUP
Terhi Torikka
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Tapio Rintala: ”Se on tehty pelkästään idealistisia luonnonsuojelijoita miellyttämään.”
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Kerittyä & karstattua
KOONNUT Pia Parikka

Uutuudet ja kollegojen seura vetivät puoleensa Valtakunnallisilla 
Lammaspäivillä. Lampaan malja ja juhlaillallinen huipensivat moni-
puolisen tapahtumakokonaisuuden. 

Tupa täyttyi lampureista

okos Hotel Kimmelin kokous-
tilat pullistelivat, kun Suomen 
lammaskansa kokoontui Joen-

suuhun viime marraskuussa. Reilu 
100 lampuria ja sidosryhmäedustajaa 
osallistui kolmipäiväiseen lammas-
tapahtumaan, joka koostui Suomen 
Lammasyhdistyksen syyskokoukses-
ta, ProAgria-seminaarista, lampuriet-
koista, juhlaillallisesta sekä klassikok-
si muodostuneesta opintoretkestä.

Valinta-alueet uudistuivat

Suomen Lammasyhdistyksen yleisko-
kous päätti uudistaa hallituksen jäsen-
ten valinta-aluejaon. Idea sai alkunsa 
lammaskerhojen yhteiskokouksessa 
Kemissä viime keväänä. 

S
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Kanta-Häme, Varsinais-Suomi, Sa-
takunta ja Pirkanmaa muodostavat 
jatkossa I-valinta-alueen. II-alueeseen 
kuuluvat Uusimaa, Päijät-Häme, Ky-
menlaakso ja Etelä-Karjala. Keski-
Suomi liitettiin Etelä-Pohjanmaan ja 
Pohjanmaan seuraksi III-valinta-alu-
eeseen. Etelä- ja Pohjois-Savo sekä 
Pohjois-Karjala muodostavat jatkos-
sa IV-alueen. V-alue (Keski- ja Poh-
jois-Pohjanmaa, sekä Kainuu) ja VI-
alue (Lappi) säilyivät uudistuksessa 
ennallaan. 

Päätettiin, että alueelliset lammas-
kerhot sopivat herrasmiessopimuksin 
keskenään hallituspaikkojen kierrä-
tysvuoroista. 

Vuoden Lammastila 2013 julkais-

Suomen Lammasyhdistyksen hallituspaik-
kojen valinta-alueet ovat uudistuneet. 
Alueelliset lammaskerhot valmistelevat 
valintoja ja sopivat kierrätysvuoroista. 
Lammaskerhot kokoontuvat seuraavan 
kerran Porissa 26.3.2014.

Kehittymishakuiset lampurit täyttivät salin 
Uutuuksilla tuloksiin -seminaarissa.

I-alue
II-alue

III-alue IV-alue

V-alue

VI-alue
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taan palkittavien estymisen vuok-
si poikkeuksellisesti vasta Suomen 
Lammasyhdistyksen kevätkokouk-
sessa Porissa.

Spermaa ja sikiövettä

Uutuuksilla tuloksiin -seminaari osoit-
ti, että lampureilla on halu uudistaa 
toimintatapojaan. Erityisesti karitsojen 
elvytystekniikat, sikiölaskenta, adop-
tiointi ja keinosiemennys kiinnostivat 
kuulijoita. 

Moni kertoi seminaarin jälkeen 
aikovansa hankkia vatsaonteloon in-
jektoitavaa glukoosia lähes kuolleiden 
karitsojen elvytystä varten tulevalle 
karitsointikaudelle. 

Hintavaksi koetun karitsojen juot-
toautomaatin hankinnan sijaan kuu-
luivat lampurit harkitsevan karitsojen 
adoptointiosaamisensa vahvistamista 
käytännön kokemusten kautta. Sikiö-
vesiä kerättäneen pakastimeen kulu-
valla karitsointikaudella aiempaa use-
ammassa lampolassa.

Irti arjesta illanvietossa

Valtakunnallisten Lammaspäivien 
kohdekotieläin sai arvoisensa huo-
mion Lampurietkoilla, jotka huipen-
tuivat Lampaan maljan nostoon ja 
kolminkertaiseen eläköön-huutoon 
lampaalle.

Lampurin sähköiset kanavat
SLY:n verkkosivut    www.lammasyhdistys.fi 
Eläinvälityskanava   www.lammasnetti.fi 
Keskustelupalsta   lampuri.foorumi.org 

Lammasyhdistys Facebookissa

Tiedustelut: Riikka Miikkulainen
riikka.miikkulainen@proagria.fi, puh. 040 673 4179

Uusi jäsenetu  
suoramyyntitiloille:  

Yhteystiedot 
suoramyyntikarttaan

KÄÄNNÄ

ITÄ-SUOMI POSITIIVISESSA LAMMASVIREESSÄ
Edeltäjäni Ulla Savolainen kertoi urani alkutaipaleella, että Valtakunnallisia Lam-
maspäiviä ei ensisijaisesti kannata järjestää Joensuussa. Sinne ei oltu aiemmin oi-
kein saatu väkeä liikkeelle.

Ajat ovat muuttuneet. Itä-Suomen lammastalous on harpannut peninkulman 
saappailla eteenpäin viimeisen vuosikymmenen aikana. 

Taustalla lienee merkittävä hankepanostus lammastoimialaan. Lampaanpidos-
ta lammastalouteen -esiselvityshankkeessa laadittiin Itä-Suomen lammastalouden 
kehittämisohjelma, jota nyt toteutetaan Tosilampuri-hankkeessa. Lisää hyvää on 
suunnitteilla.

Yksittäisillä henkilöillä on ollut suuri merkitys suunnan muutoksessa. Lamma-
saktivistiksi itseään kutsuva Sari Heltelä on laittanut pyörät liikkumaan. Tukea on 
tullut sektorin sisältä etenkin Susanna Nuutiselta ja Outi Sirolalta. Etelä-Savon Pro-
Agria- ja ELY-keskusten myönteinen asenne ja kehittämishakuinen ote ovat lisäksi 
merkittäviä osatekijöitä muutoksessa.

Myös asenneilmasto idässä on muuttunut lammasmyönteiseksi. Itä-Suomessa 
ollaan ylpeitä lampuruudesta. Alueen lammaskerhoilla on ollut keskeinen rooli 
identiteetin kehittymisessä. Itä-Suomessa lampurin on lupa paukutella henkselei-
tään rinta rottingilla.

 ”Itä-Suomessa lampurin on lupa  
paukutella henkseleitään rinta rottingilla.”

Toimitusjohtaja Miikka Depner 
Vainion Teurastamosta kertoi maljapu-
heessaan karitsanlihan kysynnän ole-
van edelleen korkealla. Raaka-ainetta 
saisi olla tarjolla enemmänkin, sillä 
imu on kova. Vainion Teurastamo on 
käynnistänyt sopimustuotannon. Uusi 
toimintatapa on otettu tuottajakentäl-
lä hyvin vastaan. Vainion Teurastamo 
Oy tarjosi Lampurietkot.

Joensuun Teatteriravintolan hen-
kilökunta oli loihtinut Sirolan tilan 

karitsasta maistuvan juhlaillallisen. 
Paikallisherkkuihin pohjautuva ateria 
savukalasalaatteineen oli kaikin puo-
lin suun myötäinen ja kirvoitti kiitos-
ta. Tunnelma arvokkaassa Teatterira-
vintolassa haki vertaistaan.
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Suomalaiset alkuperäisrodut 
4-12 kk ikäiset uuhikaritsat, alkaen 260 €
4-12 kk ikäiset pässikaritsat, alkaen 380 € 

Vähintään 1-vuotiaat uuhet, minimihinta 330 €
Vähintään 1-vuotiaat pässit, minimihinta 450 € 

Tuontirodut 
4-12 kk ikäiset uuhikaritsat, alkaen 310 €
4-12 kk ikäiset pässikaritsat, alkaen 500 €
Vähintään 1-vuotiaat uuhet, minimihinta 380 €
Vähintään 1-vuotiaat pässit, minimihinta 550 €

Hinnasto on tarkoitettu tuotosseurantatilojen lampaille, joille 
on tehty tuotosseurannan viralliset punnitukset, UÄ-mittaukset 
ja eläväEUROP-arvostelu. Lisäksi eläin on rakennearvosteltu. 
Hinta sisältää lammasneuvojan allekirjoituksellaan vahvistaman 
Sukutodistuksen. Välityspalkkio 10%. 

Lisähintasuositus 1.10. alkaen on 12 €/kk.

Jalostuslampaiden ja vuohien suositushinnat 2014
Jalostusvuohet
2-3 kk ikäiset kuttukilit, alkaen 90 €
4-8 kk ikäiset kuttukilit, alkaen 150 €
Astutetut kuttukilit, alkaen 200 € 

Alle 5 kk ikäiset pukkikilit 120 € 

Yli 5 kk ikäiset pukkikilit 170 €
Lypsykutut, tuotoksesta riippuen, alkaen 250 € 

Vanhemmat pukit, alkaen 300 €

Tinkimaidon hinta (kotoa myytynä), alkaen 1,5 €/l.

Astutusmaksut
Suositus astutusmaksuksi 10 €/uuhi tai kuttu ja  
lisäksi hoitomaksu 1 €/päivä uuhesta tai kutusta,  
joka jätetään vieraalle tilalle astutettavaksi.

Kerittyä & karstattua
KOONNUT Pia Parikka

aimenkoirat ovat työkäytössä 
jo monella lammastilalla, mutta 
niiden koulutus koetaan haas-

tavaksi, kertoi Minna Eronen Farmi-
rekusta. Yritys tarjoaa vaihtoehtoja 
paimenkoiran koulutuksen pullon-
kauloihin. 

Farmirekun kautta voi ostaa val-
miiksi koulutettuja työkoiria paimen-
nuskäyttöön tai koiran voi viedä Ero-
sen maatilalle koulutettavaksi. Far-
mirekku järjestää lisäksi paimennus-
kursseja, joihin voi osallistua oman 
koiransa kanssa. 

Opintoretki palkitsi monipuolisuudellaan

Kehittyvä kainuunharmas

Kainuunharmaksen jalostus- ja säily-
tystyö on vaativaa mutta palkitsevaa, 
kertoi kainuunharmaksen jalostuslam-
polana toimivan Noittaan tilan emäntä 
Helinä Leppänen. Katraan ja rodun 
perinnöllinen taso on saatu nouse-
maan määrätietoisin ottein. Uusia sii-
toseläimiä etsitään tilalle kaiken aikaa. 

Valmiiksi koulutettu paimenkoira on var-
teenotettava vaihtoehto monille tiloille, 
kertoi Minna Eronen Valtakunnallisten 
Lammaspäivien opintoretkellä pidetyn 
myyntikoirien työnäytöksen yhteydessä. 
Näytökset helpottavat koirien vertailua ja 
valintaa.

Sukusiitoksen ennaltaehkäisy edellyttää 
suurta pässiarsenaalia. Noittaan tilan kai-
nuunharmaspässit esittäytyvät

Kuvat: Pia Parikka

P
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1.  Etelä-Karjalan Lammaskerho r.y.
 pj. Hannu Jokinen, Peltoinlahdentie 29, 54800 Savitaipale, puh. 0400 152 095,  

hannu.jokinen@lahitukku.fi, siht. Pia Makkonen, Joutsenontie 823,  
54230 Nuijamaa, puh. 041 432 4837, piiamakkonen@hotmail.com

2.  Etelä-Pohjanmaan Lammaskerho r.y.
 siht. Sini Hakomäki, puh. 050 546 9937, sini.hakomaki@mbnet.fi, 
 Järventie 12, 61410 Ylistaro as., posti: Milla Alanco,
 ProAgria Etelä-Pohjanmaa, Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki
4.  Keski-Pohjanmaan Lammaskerho 
 siht. Leila Niemelä, Niemeläntie 41, 68230 Lohtaja, puh. 040 570 1599
5.  Keski-Suomen Lampurit 
 siht. Sirpa Tyrväinen, Koivuniementie 90, 51260 Tahkomäki, puh. 0500 544  084
6.  Kymenlaakson Lampurit
 puh.joht. Viivi Soimes, Alasranta 12, 46930 Huruksela, puh. 040 777 7428,  

viivi.soimes@hotmail.com, siht. Päivi Väinölä, Metsäläntie 542a, 47450  
Perheniemi, puh. 040 588 5259, paivi.vainola@pp1.inet.fi

7.  Lapin Lampurit r.y.
 siht. Petri Leinonen, Mäkikierintie 9, 95520 Tornio, puh. 040 581 8477, 
 petri.leinonen@elomestari.fi, 
8.  Pirkanmaan Lammaskerho
 puh.joht. Jan Suttle, Vuohelantie 34, 38250 Roismala, puh. 0500 820 243
9.  Pohjois-Pohjanmaan Lammaskerho 
 siht. Risto Hänninen, Rautionmäentie 56, 92220 Piehinki, puh. 040 558  5421
10.  Pohjois-Karjalan Lampurit
 siht. Eila Pennanen, puh. 050 361 4144, pk.lampurit@gmail.com
11.  Pohjois-Savon Lammaskerho/LF-team
 siht. Annika Ruotsalainen, Pielavedentie 1313, 73640 Heinäkylä,  

puh. 050 544 4015, koivupihantila@gmail.com
12.  Satakunnan Lammaskerho
 siht. Hanna-Leena Juhola, Taipaleentie 73, 27150 Eurajoki, 
 puh. 044 3124 272, www.satakunnanlammaskerho.nettisivu.org
13.  Skärgårdens Fårklubb
 siht. Bianca Norrman, Sommarö, 21660 Nagu, puh. 02 465 5181
14.  Suur-Savon Lampurit r.y. 
 puh.joht. Susanna Nuutinen, Putkisalontie 172, 58900 Rantasalmi, 
 puh. 050 340 5130
15.  Uudenmaan Lampurit r.y. – Nylands Fårfarmare r.f.
 siht. Mikko Näri, Kabbölentie 393, 07750 Isnäs,
 puh. 019 634 446 tai 040 707 5194
16.  Varsinais-Suomen Lammaskerho
 siht. Katri Mäki, Nihtimäentie 75, 32200 Loimaa, puh. 040 749 6721,  

katri.maki@pp1.inet.fi 
17.  Ålands Fåravelsförening r.f
 siht. Cecilia Persson, 22240 Hammarland, tel. 045 7523 0723
18.  Österbottens svenska fårförening r.f.
 siht. Magnus Berg, Nedranvägen 29, 66840 Pensala, tel. 040 545 7826, 
 sofie.berg@yahoo.se
19.  Suomen Vuohiyhdistys r.y. 
 siht. Suvi Viander, Latvalantie 85, 62950 Paalijärvi, 
 puh. 044 940 0849, suviande@gmail.com

Lammas- ja vuohikerhot

Noittaan tilan uuhet karitsoivat 
ympärivuotisesti, joten siitos- ja teu-
raseläimiä on tarjolla tasaisesti. Karit-
sointiosasto lämpiää puukeskusläm-
mitteisesti ja aurinkoenergialla. 

Keinosiemennys tekee tuloaan

Sukusiitoskysymykset nousivat keski-
öön myös Outi ja Jari Sirolan Raja-
Karjalan Oxford Down -jalostuslam-
polassa. Eläintuonnit ja keinosiemen-
nys tuontispermalla ovat keinovali-
koiman kärjessä tuontirotujen geeni-
poolia laajennettaessa.

Sirolan puurakenteiset eläintilat on 
suunniteltu ilmaviksi ja muuntuvik-
si. Jaloittelutarhan yhteyteen sijoitet-
tu aperuokintapöytä lisää monikäyt-
töisyyttä. Aperuokinnassa huomiota 
tulee Siroloiden mukaan kiinnittää 
komponenttien laatuun ja silpun pi-
tuuteen. Lyhyttä pitää olla, mutta ei 
liian hienoa.

Farmirekkuun, Noittaan tilaan ja 
Raja-Karjalan Oxford downiin tutus-
tuttiin Valtakunnallisten Lammaspäi-
vien opintoretkellä. 

Ku
va

: O
ut

i S
iro

la

OSTETAAN
karitsaa / lammasta ympäri Suomen

Hyvään hintaan!
Luomuhyväksyntä

puh. 010 229 1021, Orimattila

www.vainionteurastamo.fi

Raja-Karjalan Oxford down -tilalla seos-
rehu voidaan jakaa visiiriruokintapöydille 
ulkokautta. 



14   Lammas & vuohi 1/2014

www.farmirekku.com
050 586 5056 Minna Eronen

www.putkisalo.fi
050 340 5130 Susanna Nuutinen

PAIMENKOIRAT TYÖKÄYTTÖÖN 
LAMMASTILOILLE
– Tänä keväänä työlinjaisia bordercollien pentuja
– Koulutettuja koiria avuksi lampaiden käsittelyyn
– Kysy koulutussopimusta pennulle

otieläinasiantuntija Marja Jalo-
Ryynänen Kymenlaaksosta toi-
mii lammasneuvontatiimissä 

terveydenhuollon asiantuntija Johan-
na Rautiaisen ja lammasneuvonnan 
asiantuntija Kaie Ahlskogin kanssa. 
Aiemmin alkueen lammasneuvonnas-
ta vastasi Etelä-Savon neuvoja.

”Olen suunnitellut ruokintaa mä-
rehtijöille 20 vuotta ja laajennan nyt 

K

Asiantuntijajoukko vahvistuu   
Etelä-Suomen alueella

toimenkuvaa lampaisiin. Lammasneu-
vontaan olen perehtynyt vuoden ajan 
osallistumalla neuvojien koulutuksiin 
ja opiskelemalla Europ-luokituksen 
sekä vierailemalla lampoloissa”, Jalo-
Ryynänen kertoo.

Lampaanruokinnan erityistarpei-
siin hän perehtyi marraskuussa ruot-
salaisen lammaskonsulentti Magnus 
Jönssonin  seosrehukoulutuksessa. 
Nurmiosaamista Jalo-Ryynänen on 
lisännyt osallistumalla ProAgrian nur-
miosaajien koulutuskokonaisuuteen 
viime vuosien aikana.

Taustaa ruokinta-alalla

Jalo-Ryynänen toimii kotieläinneu-
vonnan lisäksi työterveyshuollossa 
maatalouden asiantuntijana arvioi-
den työjärjestelyitä ja työhyvinvointia.  
Ennen nykyistä toimialaa hän on 
valmistunut käsi- ja taideteollisuus-
oppilaitoksesta sekä toiminut Koti-
teollisuusyhdistyksessä kudonnan 
neuvojana.

ProAgria Etelä-Suomen neuvonta-alue yhtenäistyi, kun Etelä-Karjalan 
ja Kymenlaakson lammasneuvonta siirtyi oman keskuksen hoitoon 
vuoden alusta. Neuvonnasta vastaa nyt kotieläinasiantuntija Marja 
Jalo-Ryynänen.

Marja Jalo-Ryynänen ottaa haltuun Kaakkois-Suomen lammasneuvonnan.

”Tämä tausta auttaa varmaan ym-
märtämään villan laatuvaatimuksia ja 
jatkojalostusmahdollisuuksia.”

Uusi asiantuntija arvioi, että lam-
masalan kannattavuutta olisi kehitet-
tävä jalostuksen ja tuotannon kehit-
tämisen kautta.

”Vahvuutenani pidän pitkää his-
toriaa ruokintasuunnittelussa ja siinä 
kertynyttä ruokintaosaamista.”

Etelä-Suomen lammastiimin eri-
koisuus on myös asiantuntijoiden 
vahva Venäjä-osaaminen.

Marja Jalo-Ryynänen
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Etelä-Pohjanmaalle uusi lammastila-asiantuntija

usi ja väistyvä asiantuntija hoi-
tavat lammastalouden osuut-
ta ProAgria Etelä-Pohjan- 

maassa yhdessä helmikuun puoli-
väliin. Tämän jälkeen Elina Vainio-
Mäntylä liittyy lampureiden iloiseen 
joukkoon.

Sini esittäytyy:
”Olen työskennellyt ProAgria Etelä-
Pohjanmaassa viime keväästä lähtien. 
Kevään ja kesän aikana tein erikois-
tumistyöharjoitteluni liittyen agrolo-
giopintoihini. Syksyn mittaan olen 
työskennellyt Elinan rinnalla asian-
tuntijatehtävissä. Vuoden alusta aloitin 
asiantuntijana kokopäiväisesti.

Olen itsekin lammastalousyrittä-
jä. Perheeseeni kuuluva puoliso on 
metallialan yrittäjä ja meillä on kaksi 
lasta, molemmat jo koululaisia. 

Lampuriksi olen nimittänyt itseä-
ni viimeiset seitsemän vuotta, mutta 
ihan ensimmäiset lemmikkilampaat 
sain 21 vuotta sitten. Kasvatan väril-
lisiä suomenlampaita, uuhia on tällä 
hetkellä reilu 40. Karitsointi on jaet-
tu kahteen ryhmään, toinen ryhmä 
karitsoi keväällä ja toinen syksyllä. 
Eläimet ja pellot ovat luonnonmu-
kaisessa tuotannossa.

Lampolarakennus on muutettu 
maalattiapohjaisesta ulkorakennuk-
sesta kylmälampolaksi vuonna 2008, 
jolloin lattia valettiin ja seiniin asen-
nettiin tuuliverkkoa ikkunaksi ja il-
manvaihdon varmistamiseksi. Tällä 
hetkellä ruokinta tehdään käsipelillä 
ja on hyvin työläs. Helpotusta on lu-
vassa; tilalle hankittiin apevaunu ja 
suunnitelmissa on kokeilla myös mat-
tokuljetinta appeen jakoon.

Peltopinta-alaa on 16 hehtaaria, 
joista suurin osa vuokramaita. Viljely-
kierrossa on apilanurmea, rehuvirnaa 
ja -hernettä säilörehuksi, sekä kauraa. 
Seosviljakasvustoja herneen kanssa 
on luvassa ensi kesänä ja syysrypsin 
viljely kiinnostaa.

 Tällä hetkellä olen kirjoilla Sei-
näjoen ammattikorkeakoulussa, josta 
valmistun AMK-agrologiksi aikanaan. 
Aiemmin olen suorittanut sekä karja-
talouden että yrittäjän ammattitutkin-
not. Artesaaniksi valmistuin lukion jäl-
keen, niitä oppeja olen hyödyntänyt 
myös lammastilallani, jatkojalostaen 
suomenlammasteni villoja ja taljoja. 

Jokaisella rodulla on omat hyvät 
puolensa ja erityispiirteensä. Tun- 
nustaudun suomenlammasihmisek-
si, mutta työn myötä myös risteytyk-

set ovat alkaneet kiinnostaa. Hienot  
liharotuiset eläimet ovat myös  
tulleet tutuiksi.

Kehittämällä tilansa eläinainesta 
jalostamalla, suunnitellulla ruokinnal-
la, hyvillä käytännöillä ja asettamalla 
omat tavoitteensa, joita kohti työsken-
nellä, saadaan oman tilan kannatta-
vuutta parannettua ja samalla koko 
lammasala kehittyy. On hienoa, kun 
saan olla mukana tässä kehityksessä 
ja tukena myös asiantuntijan roolissa. 
Toivotan menestyksekästä lammas-
vuotta jokaiselle. Ollaan yhteyksissä!”

Sini Hakomäen omassa 
katraassa kasvaa värillisiä 

suomenlampaita

Sini Hakomäki perheineen puuhaa lampaiden parissa myös kotona. 

Sini Hakomäki Seinäjoen Ylistarosta on aloittanut vuoden alusta lammastilojen asiantuntijatehtävissä 
ProAgria Etelä-Pohjanmaassa. Tehtävää aiemmin hoitanut Elina Vainio-Mäntylä tarttuu töihin kotitilallaan, 
vaihtaen asiantuntijatehtävät lampurin saappaisiin.

U
Sini Hakomäki
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K uivitukseen on käytettävis-
sä monenlaisia vaihtoehto-
ja. Tämä juttu keskittyy olki-

kuivitukseen, joka on meillä yleisin 
järjestelmä. Kuitenkin ritiläpohjaiset 
lampolat kiinnostavat, koska niissä 
ei tarvita kuivikkeita.

Ritilälattia vaihtoehtona?

Rako- tai ritilälattiat ovat suosittuja esi-
merkiksi Norjassa ja Islannissa, jossa 
kuivikkeista on pulaa. Myös Suomen 
pohjoisosissa on muutamilla lammas-
tiloilla ritilälattioita. Ritilälattia tehdään 
metalli- tai muoviritilöistä. Rakolattia 
rakennetaan palkeista, jotka yleensä 
valmistetaan metallista tai betonista. 

Myös puusta voidaan tehdä lyhyempiä 
rakolattioita. Rakojen väli tulee olla 
riittävän kapea, että lampaan sorkat 
eivät pääse siitä läpi.

Näissä lattiaratkaisussa ei yleensä 
käytetä kuiviketta ollenkaan, vaan 
systeemi perustuu siihen, että lan-
ta ja virtsa valuvat ritilän- tai palkki-
en alle kuiluun ja/tai kellariin. Kos-
ka lampaan lanta on melko kuivaa, 
tyhjennyksessä tarvitaan usein vettä 
lannan liikkeelle saamiseksi. Tämän 
tyyppisen lampolan karsinarakenne 
on ratkaisevasti erilainen kuin kes-
topatjakuivituksessa.

Vaatii Suomessa eristyksen

Eristämättömässä kylmässä lampo-
lassa ritiläjärjestelmä toimii huonom-
min. Ritilälampolan tulisi olla eristetty 
rakennus varsinkin Suomen oloissa. 

Rakolattia-järjestelmän hinta on kor-
keampi kuin lantapehkun. Kuitenkin 
kuivikkeiden hinnasta riippuen kan-
nattaa vertailla kustannusta pidem-
mällä ajanjaksolla.

Hyvä puoli on että kuiviketta ei 
tarvita, joten ei myöskään kuivituk-
sen kuljetuksia eikä levitystä. Toimi-
vassa ritiläjärjestelmässä villa pysyy 
puhtaampana kuin oljilla. Sorkkahoi-
toa ei tarvita, jos ritilä kuluttaa sor-
kat. Ongelmina ovat mahdolliset jal-
kavaivat johtuen sorkkien liiallisesta 
kulumisesta ja ihovaurioista nivelissä. 
Myös kosteus tai veto voivat aiheut-
taa ongelmia, mikäli ilmanvaihto ei 
toimi kunnolla.

Kestokuivitus yleisin  

Olkeen perustuva kestokuivitusjär-
jestelmä on Suomessa ja maailmalla 

Kuivitusmenetelmä tulisi suunnitella jo ennen lampolan rakentamista tai viimeistään kalustusta ja  
toiminnallisuutta suunnitellessa. Hyvin hoidettu kuivutus edistää eläinten sekä niiden hoitajien terveyttä.

Milla Alanco, 
Asiantuntija lammas ja vuohitilat, 
ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Kuivitus vaikuttaa  
  yllättävän moneen asiaan
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lampailla yleinen. Oikein hoidettuna 
se on paras kuivitusjärjestelmä lam-
paalle ja mahdollistaa kasvatuksen 
myös eristämättömissä rakennuksissa. 

Olkipatjaa kerätään karsinaan tal-
ven ajan. Kun eläimet saadaan ulos, 
tyhjennetään kaikki lannat kerralla. 
Rakennuksen suunnittelussa tulee 
huomioida, että lantapatja nousee jopa 
noin metrin korkeuteen, mikä asettaa 
omat vaatimuksensa lampolan raken-
teille ja ruokintajärjestelmälle. Sorkka-
hoidon tarve lisääntyy, koska sorkat 
eivät kulu olkipatjalla. Hyvälaatuisen 
oljen saanti ei ole myöskään aina on-
gelmatonta. Homeisten kuivikkeiden 
käsittelystä voivat hoitajat saada pö-
lykeuhkon ja allergiaa.

Olkipatjan perustaminen

Kestokuivituspohjan perustaminen 
aloitetaan ajamalla turvetta, sahan-
purua tai muuta kosteutta imevää 
kuiviketta noin 5–10 cm kerros poh-
jalle. Hyvä pohjatyö edistää patjan 
palamista ja sitoo virtsaa, mikäli sitä 
valuu alas asti.

Seuraavaksi laitetaan olkia reilu 
kerros päälle ja lampaat karsinaan. 
Lisätään olkia päivittäin tai tarpeen 
mukaan joka toinen päivä riippu-
en siitä näyttääkö alusta kuivalta tai 
kostealta. Noin kuukauden päästä 
olkipatja on painunut ja alkaa eris-
tää lämpöä. Varsinainen palaminen 
alkaa myöhemmin, kun olosuhteet 
ovat sille suotuisat. Kylmissä tiloissa 
olisi hyvä saada patja kuntoon riittä-
västi ennen pakkasia ja karitsointeja. 
Huonosti toimiva patja ei pala oikein, 
eikä luovuta lämpöä lampaille. 

Kuivikkeet

Kuivikkeiden tarpeeseen vaikutta-
vat monet tekijät. Märkää säilörehua 
käytettäessä kosteutta tulee enem-
män ja kuivituksen tarve lisääntyy. 
Kuivaheinäruokinnassa pohja pysyy 
kuivempana.

Myös sääolot vaikuttavat. Kosteal-
la säällä, kun ilmankosteus on suuri, 
myös kuivitusta on syytä lisätä. Kyl-
mällä pakkasella hyvä kuivitus auttaa 
lampaita pysymään kuivina ja läm-
piminä. Joskus lampaat jopa kaivau-

tuvat pehkuun saadakseen lämpöä. 
Korsirehunjakojärjestelmä vaikuttaa 
paljon, jos lampaat vetävät paljon hei-
nää alleen, kuluu vähemmän olkea. 
Toisaalta heinä saattaa pilata villan.

Viljan olki on paras kuivike lam-
paalle. Kuivikkeiden jakoa voi hel-
pottaa silppuamalla oljen, jolloin se 
myös levittyy paremmin. Olki voidaan 
silputa/murskata jo paalausvaiheessa 
tai jaettaessa paalisilppurilla tai vas-
taavalla laitteella. Noin 10-15 sentin 
pituinen olki olisi parasta, koska se 
ei jää villaan kiinni helposti ja levit-
täytyy hyvin. Pienessä karsinassa pit-
kä olki saattaa jopa kiertyä lampaan 
jalkaan tupoksi.

Olkien jako

Olkia lisätään päivittäin. Se korvaa 
karsinan puhdistuksen. Lampaiden on 
hyvä levätä kuivilla oljilla. Märehtijä-
nä lampaan tulee maata ja märehtiä 
riittävästi, jos sopivan makuupaikan 
löytäminen on hankalaa, se vaikuttaa 
jopa ruuan sulatukseen. Kuiva olki 
vaikuttaa eläinten puhtaana pysymi-
seen ja hyvinvointiin. Myös lampolan 
ilmanlaatuun sillä on selkeä vaikutus. 
Ammoniakin ja muiden haitallisten 
lantakaasujen määrä voi nousta hai-

tallisen korkeaksi, mikäli kuivutus 
ei ole kunnossa. Huono kuivitus on 
siis vaarallista niin lampaalle kuin 
lampaiden hoitajillekin. Kuivaheinä 
korvaa osittain olkikuivitusta. Heinää 
voi siirtyä lampaiden alle esimerkik-
si paalihäkistä tai muusta heinälait-
teesta, josta lampaat saavat vedettyä 
heinää alleen.

Huonolaatuista tai korsiintunut-
ta heinää ja säilörehua käytettäessä 
heinän hävikki on suuri. Heinän laa-
dullakin on siis vaikutusta kuivitustar-
peeseen. Kostea tai märkä säilörehu 
ei sido itseensä kosteutta riittävästi. 
Sen seurauksena pohja nousee lii-
an nopeasti aiheuttaen ylimääräistä 
tyhjennystarvetta. Tai lannan palami-
nen ei käynnisty kunnolla ja pohja ei 
”vajoa alas” eli pala kunnolla, jolloin 
se ei toimi oikein. Tällöin myöskään 
lämmittävää vaikutusta ei synny, joka 
kylmässä lampolassa voi koitua on-
gelmaksi.  

MINKÄLAINEN ON HYVÄ KUIVITUS? 
Yksi keino sen selvittämiseen on mennä polvilleen karsinaan. Mikäli polvet eivät 
kastu kuivitus on riittävä.  Myös eläinten puhtaus antaa viitteitä kuivituksen laa-
dusta. Likaisuustasoja on useita, mutta varsinkin lantapanssarit tai ”lantapaakut” 
villassa ovat merkki riittämättömästä kuivituksesta.

Hyvä kuivitus on erittäin tärkeää varsinkin  
karitsointien aikana.

Metallisritilälattia sopii esimerkiksi alueille, joilla on pulaa kuivikeoljesta.

KÄÄNNÄ

”Sopivan makuupaikan 
löytäminen vaikuttaa jopa  

lampaan ruuansulatukseen.”
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Monta tapaa levittää
Olkien levitys voidaan tehdä usealla 
eri tavalla. Pienpaalit ovat käytännöl-
lisiä pienissä tiloissa. Palat voi heittää 
karsinaan ja käydä levittämässä käsin. 
Isommissa tiloissa käytetään pyörö-
paaleja. Olki tulee olla kuivaa. Homei-
set ja märät osat on syytä eritellä pois. 
Paras olisi jos paali saadaan lähelle 
karsinaa, tai jopa karsinaan. Oljet tu-
lee levittää tasaisesti. Ruokintapöydän 
lähelle ei kannata levittää paljon jos 
on vaara että lampaat vetävät myös 
heinää jalkoihinsa.

Myös paalisilppurit ovat käyttö-
kelpoisia, mutta silpun puhaltamis-
ta lampaiden päälle on syytä välttää 
koska se pilaa villan. Olkien puhal-
tamista lampaita kohti tulee välttää 
myös silmävammojen riskin vuoksi.

Olki on melko kevyttä, joten isoilla 
kottikärryillä voi kuljettaa oljet karsi-
nan luo ja siitä jakaa käsin tai talikol-
la karsinaan levittäen. Käsityön hyvä 
puoli on että tulee tehtyä samalla 
eläinten valvonta ja eläimet tottuvat 
ihmisiin kun karsinassa käydään päi-
vittäin. Kuivituksen sopivan määrän 
oppii kun seuraa tilannetta päivittäin. 

Kuivikkeiden kulutus 

Olkea kuluu noin 1–2 pyöröpaalia 
uuhta kohden vuodessa, riippuen 
sisäruokintakauden pituudesta. Mui-
ta kulutukseen vaikuttavia tekijöitä 

ovat muun muassa säilörehun laatu 
ja karsinan eläintiheys. Lampaat myös 
syövät olkia mielellään levityksen jäl-
keen. Mikäli olkea ei saada riittävästi, 
muita mahdollisia kuivikkeita ovat sa-
hanpuru tai kutteri, turve, ruokohelpi 
tai muut hevosille tarkoitetut kuivik-
keet. Näitä ei kuitenkaan voi suosi-
tella kuin erikoistapauksessa, koska 
ne pilaavat villan.

Villaan tarttuva kuivike myös vai-
keuttaa kerintää. Kerintäkoneen terät 
kuluvat enemmän, mikä lisää kustan-
nuksia. Jos kuitenkin käytetään edellä 
mainittuja kuivikkeita, on syytä pitää 
lampaita laitumella muutama viikko 
ennen kerintää. Tällöin puhdas villa 
pääsee kasvamaan juuresta, ja kerin-
tä onnistuu paremmin. Villa voi olla 
silti käyttökelvotonta.

Karsinan eläintiheys on yksi mer-
kittävä tekijä kuivikkeiden kulutuk-
seen. Jos on paljon eläimiä pienel-
lä pinta-alalla, tarvitaan kuivitusta 
enemmän. 

Likaisuus on terveysriski

Likainen karsina on riski eläimen 
terveydelle. Bakteerit viihtyvät hy-
vin kosteassa ja lisääntyvät nopeas-
ti, varsinkin keväällä aurinko läm-
mittää. Varsinkin jos eläimet syövät 
rehuja lannan seasta sairastumisriski 
on erittäin suuri. Tällöin esimerkiksi 
ripuli leviää nopeasti karitsasta toi-

seen. Joissain tapauksissa ripuli ei pää-
se paranemaan ennen kuin lampaat 
on siirretty ”saastuneesta” karsinasta 
muualle, tai karsina on puhdistettu ja 
desinfioitu sekä kuivatettu. Likainen, 
märkä tai kostea alusta on riski myös 
utareterveydelle. Kylmässä lampolas-
sa kosteus, lika ja kylmyys pahenta-
vat imetyskaudella utaretulehduksia. 
Likaisessa lämpimässä lampolassa 
taas bakteerit siirtyvät helpommin 
utareesta toiseen, koska bakteerien 
määrä on korkeampi. Huono kuivi-
tus nostaa ilmankosteutta ja erilaiset 
ilmassa olevat bakteerit ja virukset 
lisääntyvät nopeammin, joka altistaa Heinän jakojärjestelmä vaikuttaa kuivitukseen.

 ”Olkea kuluu noin 1–2 pyöröpaalia uuhta kohden vuodessa, riippuen sisäruokinta- 
kauden pituudesta. Muita kulutukseen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa  
  säilörehun laatu ja karsinan eläintiheys.”

eläimiä sairastumaan. Hyvä kuivitus 
yhdessä riittävän ilmastoinnin kans-
sa auttaa eläimiä pysymään terveenä.

Lantakaasut ovat myrkyllisiä

Kestokuivitusjärjestelmässä karsi-
nat tyhjennetään yleensä 1–2 -ker-
taa vuodessa. Osittainen tyhjennys 
ei ole suositeltavaa, koska pehkusta 
vapautuu kaivettaessa ilmaan lanta-
kaasuja, mikä voi aiheuttaa eläinten 
sairastumista, jopa kuoleman. Mah-
dollisia ongelmia aiheuttavat rikki-
vety, ammoniakki, metaani ja hiili-
dioksidi. Olkipatjaa kertyy talven ai-
kana 60–100 senttiä, joten tyhjennys 
on parasta tehdä koneellisesti. Yleisiä 
koneita ovat traktori ja pienkuomaa-
ja. Rehupihti auttaa ottamaan otteen 
lantapatjasta, joka irtoaa kerroksittain. 
Tyhjennys on otettava huomioon jo 
rakennussuunnittelussa. Juomakupit 
ja muut rakenteet tulee sijoittaa niin, 
etteivät ne rikkoudu tyhjennyksessä.

Tyhjennyksen jälkeen karsina 
tarvittaessa pestään ja annetaan kui-
vua. Lanta ajetaan suoraan pellolle tai 
kompostoidaan. Kompostikasan voi 
tehdä pellolle, jos saa luvan kunnan 
viranomaiselta. Lantala tai lantalaatta 
on toinen vaihtoehto kompostointi-
paikaksi. Jos lanta ei ole lampolassa 
vielä kunnolla palanut, kompostoin-
ti helpottaa levitystä huomattavasti.
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taretulehduksen aiheuttavat 
maitorauhaseen päässeet bak-
teerit. Utaretulehdukselle al-

tistavia tekijöitä ovat nälkäiset kilit tai 
karitsat, jotka imiessään voimakkaasti 
ja tapellessaan ruuasta vahingoittavat 
emän utareen ja vedinten ihoa. Bak-
teerit, varsinkin Staphylococcus Au-
reus, pääsevät lisääntymään näissä 
ihon haavoissa ja sitten kulkeutuvat 
vedinkanavaa myöten maitorauha-
seen aiheuttamaan tulehduksen.

Paleltumat, huonoista olosuhteis-
ta ja piikkilangasta johtuvat vammat 
vetimissä tai utareen iholla altistavat 
myös utaretulehduksille, samoin syy-
lät vetimissä. Käsihygienia utareita 
käsiteltäessä on erittäin tärkeää, sillä 
myös ihmisten iholla ja varsinkin haa-

Teksti Ann-Helena Hokkanen
ELL, maatalousyrittäjä
Savonia AMK, Eläinterveyden tekijät -hanke
ann-helena.hokkanen@helsinki.fi

Kuvat Silja Alamikkotervo

voissa elävät bakteerit voivat aiheut-
taa utaretulehduksia. Myös ympäris-
töperäiset bakteerit, kuten Esterichia 
Coli ja Klebsiella aiheuttavat utaretu-
lehduksia lampailla ja vuohilla. Näil-
le utaretulehduksille altistavat muun 
muassa likaiset olosuhteet, märkä ma-
kuualusta, liian suuri eläintiheys, veto 
eläinsuojassa sekä likainen juomavesi. 
Klebsiella-bakteerin tiedetään kasva-
van kosteassa purussa ja esimerkiksi 

Utaretulehduksella tarkoitetaan 
maitorauhasen tulehdusta. 
Utaretulehdus on lampaalla ja 
vuohella vakava sairaus. Se on 
onneksi melko harvinainen, sillä 
se aiheuttaa yleensä voimakkaat 
oireet ja uhkaa uuhen tai kutun 
henkeä.

U
uhkaa lampaan ja vuohen henkeä

KÄÄNNÄ

Uuhen voivat altistaa utaretulehdukselle esimerkiksi nälkäiset ja tappelevat karitsat, vetoisuus, likaisuus tai eläimen muut sairaudet.

”Nälkäiset kilit tai karitsat 
vahingoittavat helpommin 

emänsä utaretta kuin  
tarpeeksi ruokaa saavat.”

Utaretulehdus
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mätänevässä rehussa, joten kuivik-
keiden laatuun ja ruokintahygieniaan 
tulee kiinnittää huomiota.

Muut sairaudet altistavat

Uuhien ja kuttujen utaretulehduksille 
altistavat myös kaikki muut sairaudet, 
etenkin poikimisen yhteydessä. Poiki-
mahalvaus ja jälkeisten jääminen ovat 
näistä hyviä esimerkkejä. Sairastuneen 
eläimen vastustuskyky laskee, ja se 
on alttiimpi tulehduksille kuin terve. 
Lisäksi imettävien emojen kuntoluok-
kaan ja ruokintaan tulee kiinnittää 
huomiota. Jos eläin laihtuu voimak-
kaasti, se ei jaksa lypsää niin paljon 
maitoa, kuin kilit tai karitsat tarvitse-
vat. Nälkäiset kilit tai karitsat vahin-
goittavat helpommin emänsä utaretta 
kuin tarpeeksi ruokaa saavat. Varsin-
kin useampaa jälkeläistä imettävän 
emon kuntoluokkaa ja jälkeläisten 
”pöytätapoja” tulee seurata tarkoin. 
Näin voidaan tarpeen mukaan lisätä 
emon ruokintaa tai antaa lisäruokaa 
kileille tai karitsoille. Myös varhainen 

vieroittaminen voi tulla kyseeseen, 
jos emällä on jo havaittavissa haavo-
ja utareessa.   

Tarkkana vieroituksissa

Vieroituksen yhteydessä uuhet ja ku-
tut ovat alttiina utaretulehdukselle. Jos 
emällä on paljon maitoa ja jälkikas-
vu ei ole enää tyhjentämässä utaretta, 
riski sairastua on suuri. Äkkivieroitus 
on riski, sillä maidon tulo utareesta 
ei lopu heti imemisen loputtua, vaan 
uuhi tai kuttu olisi syytä vieroittaa vä-
hitellen. Kun jälkikasvu vieroitetaan 
lopullisesti, olisi hyvä, jos emot eivät 
olisi kuulomatkan päässä vieroitetuis-
ta jälkeläisistään, sillä nisää kaipaavi-
en kilien tai karitsoiden ääntely saa 
yleensä maidon laskeutumaan uta-
reeseen ja lisää riskiä tulehduksille. 
Kannattaa myös muistaa, että jos uu-
hella tai kutulla on kaksoset ja toinen 
vieroitetaan tai menetetään, hoitajan 
on kiinnitettävä erityistä huomiota 
emän vointiin ja tarkkailtava utaretta. 
Joskus käy niin, että jäljelle jäänyt jäl-

keläinen imee vain ”omaa” nisäänsä, 
ja toinen lohko pakkautuu maidosta 
ja tulehtuu. 

Yleensä voimakkaat oireet

Lampailla ja vuohilla utaretulehdukset 
ovat yleensä erittäin vakavia ja voi-
makasoireisia. Joskus oireet alkavat 
niin äkisti, ettei niitä ehditä huomata, 
vaan uuhi tai kuttu kuolee yön aika-
na. Yleensä utaretulehduksesta kär-
sivällä eläimellä on korkea kuume ja 
se on erittäin huonovointinen eikä 
syö mitään. Utarelohko on turvon-
nut, erittäin kipeä ja punoittaa. Lisäksi 
uuhi tai kuttu voi ontua. Tämä joh-
tuu voimakkaasta kivusta, kun jalka 
hankaa kipeään utareeseen eläimen 
liikkuessa.  Tulehtuneesta utareloh-
kosta erittyvä maito voi olla vetistä, 
heramaista tai likaisen keltaista. Mai-
dossa ei aina ole havaittavissa suu-
ria muutoksia, mutta joskus siinä on 
kokkareita tai hiutaleita.

Vakavissa utaretulehduksissa 
akuuttia, äkillistä kuumeista tuleh-

Utaretulehdus jää helposti 
krooniseksi, jolloin emon mai-

dontuotantokyky heikkenee. 
Utareet kannattaa aina tutkia 

ennen astutusta.

”Jos vakavasti sairasta eläintä ei kannata hoitaa huonon ennusteen ja  
eläinsuojelullisten syiden takia, se tulee lopettaa mahdollisimman nopeasti.”
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dusvaihetta seuraa useimmiten kuo-
liovaihe ja koko elimistön myrkytysti-
la. Tämä on erittäin kivuliasta ja eläin 
kärsii pahoin, vaikka jäisikin henkiin. 
Lievimmissä tapauksissa aiheutuu 
myös voimakasta kipua ja utareeseen 
voi jäädä kovettumia eli arpikudosta 
tai paise. Tämä tarkoittaa, että eläi-
men utare ei parane, vaan tulehdus 
on jäänyt krooniseksi. Yleinen suo-
situs on, että näitä emoja ei enää as-
tuteta uudelleen, koska niiden mah-
dollisuudet tuottaa maitoa tuleville 
jälkeläisille eivät ole kovinkaan hyvät. 
Ennen astutusta eläinten utareet olisi 
hyvä tarkastaa, jotta krooniset tuleh-
dukset huomattaisiin.

Apua mahdollisimman pian! 

Vuohet ja lampaat näyttävät huonosti 
kipuaan tai sairauttaan. Siksi on erit-
täin tärkeää tuntea hoidossaan olevien 
eläinten normaali luonne, käyttäyty-
minen ja ilme. Näin hoitajan on mah-
dollista huomata pienet, sairaudesta 
kertovat merkit aikaisessa vaiheessa. 
Utaretulehdusten yhteydessä hoito 
pitää aloittaa niin nopeasti, kuin se 
vain on mahdollista. Jos huomaat, että 
karitsat tai kilit ovat nälkäisiä tai huo-
maat imettävällä tai lypsyssä olevalla 
uuhella tai kutulla muutoksia yleis-
ilmeessä, käytöksessä tai voinnissa, 
tutki heti utare puhtaat kertakäyttö-
hansikkaat kädessä. Jos huomaat uta-
reessa turvotusta, kipua, punoitusta tai 
haavoja tai huomaat maidossa jotakin 
poikkeavaa, mittaa eläimeltä lämpö 
ja ota yhteyttä eläinlääkäriin. 

Utaretulehduksen hoito

Eläinlääkärin on aina syytä tutkia 
utaretulehduspotilas, jotta hoidosta 
voidaan päättää. Maidosta kannattaa 
ottaa maitonäyte, jotta tulehduksen ai-
heuttaja voidaan selvittää. Olosuhteet 
kannattaa tarkastaa ja pohtia, onko 
ympäristössä jokin altistava tekijä. Jos 
imettävällä uuhella tai kutulla on haa-
voja utareessa, mutta ei vielä muita 
oireita, ota myös silloin heti yhteyttä 
eläinlääkäriin. Haavat ovat niin suu-
ri riski utaretulehdukselle, että anti-
bioottikuurin aloittamista ja muuta 

hoitoa kannattaa harkita vakavasti jo 
ennen muita oireita.

Hoito kannattaa usein

Yleensä utaretulehdusta kannattaa 
yrittää hoitaa. Hoitoon käytetään an-
tibiootteja, kipulääkitystä, maidon las-
keutumista parantavaa lääkettä sekä 
nestehoitoa. Tulehtuneen utareloh-
kon tiheä lypsy ja lämmittävät voiteet 
voivat olla avuksi. Jos eläimellä on 
korkea kuume ja se on huonovoin-
tinen, sen pelastamiseksi tarvitaan 
yleensä suonensisäistä nestehoitoa 
ja muuta tukihoitoa.

Jos vakavasti sairasta eläintä ei 
kannata hoitaa huonon ennusteen 
ja eläinsuojelullisten syiden takia, se 
tulee lopettaa mahdollisimman no-
peasti. Oman onnensa nojaan ilman 
hoitoa utaretulehduksesta kärsivää 
uuhta tai kuttua ei koskaan saa jättää.

Koska utaretulehdus aiheuttaa 
voimakasta kipua, kipulääkkeiden 
käyttö on erittäin tärkeää. Jos imet-
tävällä kutulla tai uuhella on haavoja 
utareessa, voidaan aloittaa antibioot-
tihoito ja käyttää kipulääkettä sekä 
kipua lievittäviä puuduttavia voiteita 
haavoihin. Kivun hoitaminen tehok-
kaasti on tärkeää, jotta emo ei kivun 
vuoksi estä jälkeläisiään imemästä. 
Jos paljossa maidossa oleva emä ei 
anna karitsoiden ja kilien imeä, seu-
rauksena on utaretulehdus ja nälkäi-
nen jälkikasvu.

Ennaltaehkäisy  
erittäin tärkeää

Koska utaretulehdukset ovat lampail-
la ja vuohilla yleensä hyvin vakavia, 
ennaltaehkäisyyn pitää kiinnittää huo-
miota. Pidä imettävien tai lypsettävien 
eläinten olosuhteet aina mahdollisim-
man puhtaina. Varmista, että eläimillä 
on riittävä suoja haitallisia sääoloja ja 
vetoa vastaan. Eläinsuojan rakenteet 
tulee tarkastaa aika ajoin. Lypsyhygi-
eniaan tulee kiinnittää huomiota. Tar-
vittaessa apua kannattaa kysyä neuvo-
jilta ja eläinlääkäreiltä. Eläinten ylei-
sestä hyvinvoinnista huolehtiminen 
auttaa myös utaretulehdusten ehkäi-
syssä. Imettävien uuhien ja kuttujen 

 ”Ennen astutusta eläinten utareet olisi hyvä tarkastaa, 
 jotta krooniset tulehdukset huomattaisiin.”
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tulee saada tarpeeksi energiapitoista 
ruokaa, ja karitsoille ja kileille kan-
nattaa aloittaa lisäruuan tarjoaminen 
mahdollisimman aikaisessa vaihees-
sa. Hyvä hoito, puhtaat olosuhteet ja 
eläinten tarkkaileminen ovat avain-
asemassa utaretulehdusten, kuten 
muidenkin sairauksien ehkäisyssä.
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KLammas ja vuohi ovat Suomessa 
tuotantoeläimiä. Niitä voidaan 
toki pitää myös seura- ja harraste-
eläiminä, mutta silloinkin niihin 
sovelletaan lääkintätilanteissa  
tuotantoeläinten lääkinnästä sää-
dettyjä lakeja ja asetuksia. Eläin-
lääkkeet ovat lähes poikkeuksetta 
reseptilääkkeitä, joten sairastu-
neen eläimen hoidosta ja lääkin-
nästä päätetään aina eläinlääkärin 
kanssa. 

aikista eläinten lääkityksistä 
on pidettävä kirjaa. Omista-
ja on velvollinen esittämään 

tarvittaessa kirjanpidon esimerkiksi 
valvontaviranomaisille. Kirjanpidosta 
on käytävä ilmi lääkityksen ajankoh-
ta, lääkityt eläimet, lääke, antoreitti, 
kuurin pituus, lääkkeen määrännyt 
eläinlääkäri sekä varoajat. 

Ohjeistus ja varoajat  
kunniaan

Tuotantoeläimille käytettävien lääk-
keiden tulee olla hyväksytty tuotan-
toeläinten lääkintään ja niiden tulee 
olla sellaisia, ettei niiden käytöstä ai-
heudu vaaraa eläimille, ympäristölle 
tai ihmisille. Lääkkeillä tulee olla mää-
ritettynä varoaika lihalle ja maidolle. 
Joillakin lääkkeillä on määritettynä 
lihavaroaika, muttei maidon varoai-
kaa vuohille tai lampaille. Siksi niitä 
ei saa käyttää maitoa ihmisravinnok-
si tuottaville eläimille. Joitakin lääk-
keitä ei saa käyttää tuotantoeläimille 

lainkaan, koska ne voivat aiheuttaa 
maitoon tai lihaan niin pitkäaikaisia 
jäämiä, ettei niille voi määrittää varo-
aikaa. Lampaille ja vuohille on mark-
kinoilla olemassa vain rajallinen mää-
rä juuri niille tarkoitettuja lääkkeitä. 
Tämä on harmillista ja aiheuttaa on-
gelmia näiden eläinten lääkitsemi-
seen. Onneksi lampaille ja vuohille 
voidaan käyttää naudoille tarkoitettuja 
valmisteita. Täytyy kuitenkin muistaa, 
että kaikki lääkkeet eivät sovi käytet-
täväksi vuohille ja lampaille, vaikka 
ne sopivat naudoille, ja joitakin lääk-
keitä voidaan käyttää, mutta eri an-
nostuksella kuin naudoille. Lampaat 
ja vuohet eivät ole pieniä lehmiä, 
vaan niiden elimistö toimii joissakin 
asioissa omalla tavallaan. Osa ihmisil-
le tai lemmikkieläimille tarkoitetuista 
lääkkeistä voi olla lampaille ja vuohil-
le annettuna jopa hengenvaarallisia. 
Myös tästä syystä kannattaa aina olla 
yhteydessä eläinlääkäriin, eikä lääkitä 
eläimiä omin päin. 

Teksti Ann-Helena Hokkanen
ELL, maatalousyrittäjä
Savonia AMK, Eläinterveyden tekijät -hanke
ann-helena.hokkanen@helsinki.fi 

Kuva Silja Alamikkotervo

Lampaan ja vuohen lääkintä

”Kipulääke helpottaa eläimen oloa ja saa 
yleensä sen syömään ja juomaan.”



1/2014 Lammas & vuohi   23

Kivun tehokas hoitaminen on erittäin 
tärkeää monien sairauksien yhteydessä, 
sillä hoitamaton kipu aiheuttaa eläimelle 
turhaa kärsimystä ja hidastaa parane- 
mista. Eläimen tutkiminen kannattaa 
aloittaa kuumeen mittaamisella.

Lampaan ei tarvitse  
sietää kipua

Lampaan ja vuohen kivunhoidon soi-
si yleistyvän. Vaikka nämä eläimet 
eivät näytä kipuaan kovin selvästi 
ulospäin, se ei tarkoita, etteivätkö ne 
kärsisi kivusta. Lammas ja vuohi tun-
tevat kipua siinä kuin ihmiset ja muut 
kotieläimet. Kivun hoitoon käytetään 
tulehduskipulääkkeitä, esimerkiksi 
ketoprofeenia, fluniksiinimeglumiinia 
tai meloksikaamia. Ketoprofeenilla ei 
ole maidon varoaikaa. Kipua voidaan 
hoitaa myös muilla kipulääkkeillä tai 
puudutteilla, esimerkiksi leikkausten 
yhteydessä. Kivun tehokas hoitami-
nen on erittäin tärkeää monien sai-
rauksien yhteydessä, sillä hoitama-
ton kipu aiheuttaa eläimelle turhaa 
kärsimystä ja hidastaa paranemista. 
Kipulääke helpottaa eläimen oloa ja 
saa yleensä sen syömään ja juomaan. 
Yleensä oikein käytettyinä kipulääk-
keistä ei ole haittavaikutuksia. Tuleh-
duskipulääkkeet annetaan lampaille 

tai vuohille suun kautta tai pistoksena 
nahan alle. Lihakseen näitä lääkkei-
tä ei tulisi pistää, sillä ne ovat hyvin 
kudosärsyttäviä ja aiheuttavat siksi ki-
pua eläimille, joilla on hyvin pienet 
lihakset. Eläinlääkäri voi annostella 
kipulääkkeen myös laskimoon vaka-
vasti sairaille potilaille. Ennen leikka-
usta käytettävät puudutteet eläinlää-
käri annostelee leikkauskohtaan tai 
puudutettavan hermon ympärille, tai 
epiduraalitilaan, esimerkiksi synny-
tysavun yhteydessä. 

Bakteereille antibiootteja,  
loisille häätö

Bakteerien aiheuttamiin tulehduksiin 
käytetään antibiootteja, yleensä peni-
silliiniä. Jotkin antibiootit on varattu 
Suomessa vain ihmisten hoitoon, eikä 
niitä saa antaa eläimille ollenkaan. 
Bakteerit voivat kehittää vastustus-
kykyä erilaisille antibiooteille, ja tuo-
tantoeläinten lääkintää joudutaan ra-
joittamaan, jotta ihmisille tarkoitetuilla 
lääkkeillä olisi tehoa taudinaiheuttajia 
vastaan myös tulevaisuudessa. Jotkin 
antibiootit voivat aiheuttaa haittaa ih-
misille, ja siksi niiden käyttö tuotanto-
eläimille on kiellettyä. Älä siis koskaan 
käytä lampaille tai vuohille ihmisten 
antibiootteja ilman eläinlääkärin lää-
kemääräystä. Antibiootit annostel-
laan vuohille ja lampaille pistoksina 

Meidän kauttamme 
suositut  

 

kalusteet! 

P. 018 32850
P. 0457 3439 730

Tilaukset:

peter.gabrielsson@bila.ax ”Lampaat ja vuohet eivät ole pieniä lehmiä, vaan niiden 
elimistö toimii joissakin asioissa omalla tavallaan.”

nahan alle. Pääsääntö on, että suun 
kautta ei saa antaa aikuisille märeh-
tijöille mitään antibiootteja, koska ne 
voivat tappaa pötsin mikrobiston ja 
aiheuttaa pahimmassa tapauksessa 
eläimen kuoleman. Antibioottihoidon 
tulisi aina perustua tietoon taudinai-

KÄÄNNÄ



24   Lammas & vuohi 1/2014

heuttajasta. Siksi esimerkiksi utaretu-
lehduksen yhteydessä on hyvä ottaa 
maitonäyte, jotta eläintä voidaan hoi-
taa parhaalla mahdollisella lääkkeellä.

Lampaille ja vuohille on olemassa 
erilaisia loislääkkeitä matojen ja ulko-
loisten torjuntaan. Lääkkeet annetaan 
joko pistoksena nahan alle, suun kaut-
ta tai paikallisvaleluliuoksena niska-
nahan päälle. Myös loislääkkeet ovat 
reseptilääkkeitä ja niiden annostelussa 
tulee noudattaa eläinlääkärin ohjeita.

Tiputus luultua  
käyttökelpoisempaa 

Joskus lammas tai vuohi sairastuu 
niin pahoin, että se tarvitsee erityistä 
tuki- ja nestehoitoa parantuakseen. 
Tällöin on mahdollista antaa eläimel-
le suonensisäistä nestehoitoa, samaan 

tapaan kuin ihmiselle ”tiputuksessa”. 
Suonensisäinen nestehoito on erittäin 
tehokasta ja moni potilas hyötyy sii-
tä paljon. Se ei myöskään ole niin 
vaikeaa, hidasta ja kallista kuin ylei-
sesti luullaan. Suonensisäisen neste-
hoidon lisäksi lampaalle ja vuohelle 
voidaan letkuttaa nesteitä ja suoloja 
suoraan pötsiin. Joskus, esimerkiksi 
poikimahalvauksen yhteydessä, anne-
taan myös kalsiumia suonensisäisesti. 
Laidunhalvauksen hoitoon tarvitaan 
runsaasti magnesiumia sisältäviä nes-
teitä. Tiineystoksemian yhteydessä 
potilas tarvitsee glukoosia ja B-vita-
miineja. Lampaan ja vuohen tuki- ja 
nestehoidossa voidaan hyvin käyttää 
nautojen lääkkeitä, kunhan annokset 
suhteutetaan näiden eläinten tarpee-
seen. Nesteillä, kalsium-, magnesium- 

”Sopivia lääkkeitä on saatavilla melko hyvin.  
Esimerkiksi kipua ei enää ole mitään syytä jättää hoitamatta.” 

ja glukoosivalmisteilla sekä B-vitamii-
nivalmisteilla ei ole varoaikaa lihalle 
ja maidolle.

Sopivia lääkkeitä  
melko paljon

Lampaiden ja vuohien lääkintää tu-
lisi tutkia lisää ja niille tulisi kehittää 
omia lääkevalmisteita helpottamaan 
annostelua. Sopivia lääkkeitä kui-
tenkin on jo saatavilla melko hyvin. 
Esimerkiksi kipua ei enää ole mitään 
syytä jättää hoitamatta. Hyvä hoito-
suhde eläinlääkärin ja tilan välillä ja 
varsinkin terveydenhuoltotyö on tär-
keässä roolissa, kun halutaan lisätä 
ja parantaa mahdollisuuksia lääkitä 
lampaita ja vuohia sekä ennaltaeh-
käistä sairauksia.

Lallin
Lammas

Ostamme kaikenikäisiä lampaita ja vuohia
teuraaksi ympäri vuoden.

Teurastus, lihanleikkuu
ja tyhjiöpakkaus
myös rahtityönä

Lallin Lammas Oy
Mikolanlenkki 80, 27730 TUISKULA
Puh. 02 554 6273. Faksi 02 554 6290.
lallin.lammas@lallinlammas.inet.fi

ESA ANTTAS

Puh. 040 524 9629
Lyöttiläntie 449, 47540 LYÖTTILÄ

Keritsemiskoneiden huolto
Terien teroitus
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Automaattijuottoon

Startti Auto
Tarkka annostelu

Hyvä juoksevuus

Erinomainen puhtaus

Rantsi, Honkasaarentie 98, 32200 LOIMAA, Finland - puh. 040-8355233 www.rantsi.fi - janne.makelainen@rantsi.fi

Felcon sorkkasakset on suunniteltu 
yhteistyössä lammas- ja vuohikasvatta-
jien kanssa! Erinomainen leikkuutehok-
kuus ja ergonominen muotoilu.

Aesculap-trimmereiden yli 100 vuoden 
historia takaa tarkkuuden ja laadun. 
Nämä leikkurit on suunniteltu 
kestämään päivittäistä työskentelyä ja 
ammattilaisten kovaa käyttöä.

Huolto- ja teroituspalvelut
kerintäkoneille ja 

tarvikkeille!

Rantsilta  kaikki 
tuotteet helposti 
ja vaivattomasti 

kotiovellesi!

Ammattilaisen valinta!  

Huolto-  ja teroituspalvelut

Lampaiden kerintään ja sorkkien hoitoon
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Eläinlääkärin palsta Johanna Rautiainen. johanna.rautiainen@proagria.fi

Pseudotuberkuloosi  
= kasöösi lymfadeniitti lampailla

Eläinlääkärit ja neuvojat vastaavat. Mietyttääkö 
jokin oman katraan terveydessä? Oliko eläimellä 
outoja oireita? Toistuuko sama ongelma tilalla 
vuosittain? Kuvaile ongelma mahdollisimman 
tarkasti mutta tiiviisti ja lähetä se toimitukseen 
(terhi.torikka@gmail.com). Saat siihen vastauk-
sen eläinlääkäreiltä, jotka perehtyvät ongelmaasi. 
Kysymys ja vastaus julkaistaan lehdessä, halutes-
sasi ilman nimeä.

Kysy lampaiden ja vuohien 
terveydestä! 

ampaalla Coryne-
bacterum pseu-
dotuberculosis - 

bakteeri aiheuttaa paiseita lähinnä päänalueen imus-
olmukkeissa ja sisäelimissä. Tartunnan saanet eläimet 
levittävät bakteeria muun muassa suorassa kontaktis-
sa (nenä-nenä) tai ympäristön kautta. Bakteeri säilyy 
ympäristössä ja maassa hyvin, joten siitä on vaikea 
päästä eroon. Tautia sairastavat eläimet laihtuvat ja 
vanhemmilla eläimillä paiseita voi löytyä raadonava-
uksessa hyvinkin runsaasti lähes kaikissa sisäelimissä 
ja sisäelimiin liittyvissä imusolmukkeissa. 

Tauti heikentää eläimen hyvinvointia ja aiheuttaa 
taloudellisia tappioita muun muassa kasvun hidastu-
essa, maidontuotannon vähentyessä, ruhon osapois-
tojen ja taljatappioiden vuoksi.

Kaksi muotoa

Taudista esiintyy kaksi muotoa. Muodon 1 oireena ovat 
erityisesti päänalueen pinnallisten imusolmukkeiden 
paiseet. Tämä on tyypillisempi tautimuoto vuohilla. 
Muoto 2:ssa tyypillisiä ovat sisäelimissä esiintyvät pai-
seet, erityisesti keuhkoissa, munuaisissa, maksassa ja 
sisäelinten imusolmukkaissa. Tämä muoto taudista on 
tyypillisempi lampailla.  

Kasöösiin lymfadeniittiin sairastuneiden eläinten 
imusolmukepaiseilla on tyypillinen ulkomuoto: ne ovat 
juustomaisia ja rakentuneet sipulimaisesti kerroksittain.

Tarttuu kosketuksessa

Sekä vuohilla että lampailla tauti tarttuu, kun eläin 
joutuu suoraan kosketukseen bakteerin kanssa. Kos-
ka bakteeri säilyy ympäristössä, pinnoilla ja välineissä 
hyvin, tartunnan voi saada myös, jos paiseesta valu-
nut märkä likaa esimerkiksi välineet/pinnat ja baktee-
ria joutuu terveen lampaan haavaan tai limakalvoille. 
Kutuilla uskotaan lypsyasemien ruokintakaukaloiden 
levittävän tehokkaasti lauman sisäistä tartuntaa. Lam-
pailla uusi tartunta katraaseen voi tyypillisesti tulla esi-
merkiksi likaisten kerintävälineiden kautta (lampaiden 

dippaus, eli ulkoloislääkitys sammioissa uittamalla, voi 
myös levittää bakteeria).

Eläinlääkäri tekee taudista diagnoosin yleensä tau-
dinkuvan, viljelytulosten ja raadonavauksen perusteella.

Myös jotkin muut bakteerit (esim. Stafylokokit ja 
Streptokokit) voivat aiheuttaa paiseita, joten on tärkeää 
ottaa selville paiseiden aiheuttaja. Jos kyseessä on ka-
seöösi lymfadeniitti, on taudin hävittämiseksi suositel-
tavaa sairaiden eläinten lopettaminen. Jos kyseessä on 
sisäelimissä esiintyvät paiseet, oireena ovat laihtuminen 
ja kuihtuminen. Myös silloin on tärkeää ottaa selville 
taudin syy, jotta tarvittaessa voidaan ryhtyä tarvittaviin 
toimiin taudin hävittämiseksi katraasta.

Tartunnan saaneita eläimiä ei tulisi myydä pois kat-
raasta vaan ne tulisi lopettaa.

Taudin hävittäminen tilalta on usein vaikeaa ja sii-
nä tulee käyttää ammattilaisten apua, jolloin tilalle teh-
dään suunnitelma uuden tartunnan ehkäisemiseksi ja 
taudin hävittämiseksi.

Ihmisellä harvinainen

Bakteeri voi sairastuttaa myös ihmisen, mutta tapauk-
set ovat harvinaisia. Tavallisimmin ihminen on saanut 
tartunnan paiseesta valuneen eritteen likaamalla puu-
kolla tehdystä haavasta tai jos paiseiden sisältämää eri-
tettä on joutunut pastöroimatta juotuun raakamaitoon.

Kasöösin lymfadeniitin esiintymisestä Suomessa ei 
ole tarkkoja tietoja, mutta tiettävästi tapauksia on ol-
lut muutamia.

”Myös jotkin muut bakteerit voivat 
aiheuttaa paiseita, joten on tärkeää ottaa 

selville paiseiden aiheuttaja.”

L

Pseudotuberkuloosi on juustomaisia paiseita, lähinnä imusolmukkeisiin aihe-
uttava tarttuva tauti. Sen aiheuttaja on Corynebacterium pseudotuberculosis. 
Pseudotuberkuloosi on ilmoitettava tauti ja se voi tarttua ihmiseen, vaikka 
”zoonoosiluonne” on onneksi heikko.
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akapajulan lammastilalla ha-
luttiin sataprosenttinen var-
muus karitsoiden isästä tilan-

teessa, jossa toinen pässi oli karannut 
väärään astutusryhmään. Karitsoita ei 
olisi voinut käyttää jalostukseen ellei 
isyys olisi varmasti selvillä, joten al-
koi kova etsiminen kuka tekee DNA-
testejä lampaille.

Teksti Tiina ja Timo Nylund
Kuvat Kaie Ahlskog
 

Karitsojen isä varmistui Faban kautta

Lampaan perimä voidaan tarkistaa 
sierainlimanäytteestä.

T

POLVEUTUMISTUTKIMUS VARMISTAA VANHEMMAT
DNA-tutkimuksen avulla voidaan identifioida eläin ja varmentaa sen polveu-
tuminen.

Jokainen eläin saa puolet perimänsä DNA:sta emältään ja puolet isältään. 
Polveutumisen tarkistukseen käytetään sellaisia alueita (mikrosatelliitti-alue) 
DNA:sta, joissa yksilöiden välillä esiintyy vaihtelua.

Polveutumistutkimuksen luotettavuus on noin 99 prosenttia, kun DNA-
tiedot ovat saatavilla molemmista vanhemmista.

On suositeltavaa, että polveutumistutkimuksia varten otettaisiin näyte myös 
eläimen emästä, etenkin jos joku isäehdokkaista on tuontieläin.

Pia Parikka
Lähde: Fabalab

 

Viimein Faba lupasi selvittää asian 
ja löysikin Hollannista yhteistyölabo-
ratorion, joka testaa lampaita. Testi 
otetaan joko verestä tai sierainlima-
näytteestä. Testi päätettiin ottaa ne-
nästä, koska se onnistuu hyvin teh-
dä itsekin. Tutkimusaika olisi kuusi 
viikkoa ja hinta-arvio 50–70 euroa per 
näyte. Näyte otettiin kaikilta karitsoil-

ta jotka haluttiin jalostuskäyttöön ja 
molemmilta isäehdokkailta.

Yhteistyö Faban kanssa sujui hyvin 
ja tuloksetkin näyttivät samaa kuin oli 
alunperin astutusryhmiin suunniteltu.
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L iperiläinen Natacom ky tarjoaa 
maatalouden erikoistuotteiden 
myynnin ja maahantuonnin li-

säksi lypsykoneiden alipainemittarei-
den laitehuoltoa ja kalibrointia sekä 
maatalouden henkilöstövälityspalve-
luja. Vuonna 2010 perustetun firman 
toimitusjohtaja Aira Mutanen on kou-
lutukseltaan seminologi ja agrologi 
AMK. Yritys toimii Draminski-tuot-

teiden ainoana sertifioituna maahan-
tuojana ja jälleenmyyjänä Suomessa. 
Saimme pienen testiryhmämme koe-
käyttöön Natacom ky:n laitevalikoi-
masta Draminski-tiineysmittarin.

Toimii uuhella ja kutulla
Draminski-tiineysmittari soveltuu sekä 
uuhen että kutun tiineyden tai tyhjäksi 
jäämisen toteamiseen. Pieni kannetta-

Eila Pennanen

Koekäytössä Draminski-tiineysmittari
Turhaan tunnutetut, lampurilta 
huomaamatta jääneet tyhjät 
uuhet ovat yllättävän suuri me-
noerä lammastaloudessa. Mark-
kinoille tullut uusi helppokäyt-
töinen ääni- ja valosignaalilla tii-
neyden ilmaiseva ultraäänimittari 
paljastaa tyhjät hyvissä ajoin.

Tiineysmittari käyttövalmiina kaapeli ja anturi liitettynä. Laitteen mukana tulee muo-
vinen kahvallinen laatikko ja tutkimusöljy. Mittarin hinta tällä hetkellä Natacom ky:ssä 
395 euroa + alv.

Aira Mutanen  
käyttää tiineys- 
mittaria, karitsoita  
on tulossa.
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va laite painaa pariston kanssa 340 g, 
ulkomitat ovat 15,5 x 8,0 x 4,0 cm. 
 Laitteen anturikaapeli on pituudeltaan 
110 cm ja laitteen voi kiinnittää klip-
sillä esimerkiksi takin rintataskuun. 
Virtalähteenä on yksi 9 V alkaliparis-
to, joka riittää noin 17 tunnin työs-
kentelyyn yli 0 asteen lämpötilassa.

Mittaus perustuu laitteen lähettä-
mien ultraäänien heijastumiseen si-
kiönesteestä. Sikiönesteestä takaisin 
heijastuvat ultraäänet laite ilmaisee 
ääni- ja merkkivalon taajuujen muu-
toksena. Varmimman mittaustuloksen 
valmistaja lupaa uuhelle ja kutulle  
60–90 vuorokauden tiineydessä, mit-
taus on mahdollinen myös 40–120 tii-
neysvuorokauden välillä. 

Helppokäyttöinen apuväline

Tutkittavan pienmärehtijän tyhjä virt-
sarakkko ja tyhjähkö pötsi sekä ultra-
uksen suorittaminen oikealta puolelta 
lisäävät valmistajan mukaan tuloksen 
luotettavuutta. Anturin väliaineena 
käytetään parafiiniöljyä, mutta val-
mistaja lupaa myös tavallisten ruo-
kaöljyjen toimivan.

Anturin kaapeliin sekä kaapelin 
laitteeseen kiinnittäminen on nope-
aa painoliittimillä, joiden paikoillaan 
pysyminen varmistetaan metallisilla 
lukitusmuttereilla. Mittari kytketään 
päälle on/off-painikkeesta. Laitteen 
mittausvalmiudesta kertova testiääni 
on kerran sekunnissa kuuluva piip-
pus ja samassa tahdissa vilkkuva vih-
reä merkkivalo. Tasapäisen anturin 

pinnalle levitetään kauttaaltaan öljyä. 
Likainen tai rasvainen iho tutkimus-
alueella puhdistetaan miedolla desin-
fiointiaineella. 

Tutkimuspaikka on nivusen kar-
vaton alue, jonka ihoa vasten antu-
ri painetaan 40–45 asteen kulmassa 
yläviistoon eläimen pääpuolta kohti. 
Takaviistoon suunnattu  anturi saattaa 
antaa virheellisen tuloksen reagoimal-
la täydessä rakossa olevaan virtsaan. 

Hitaasti anturia liikuttamalla etsitään 
tiineen kohdun sikiöneste. Ultraääni-
en heijastuessa sikiönesteestä merkki-
äänen taajuus muuttuu nopeaksi, 4–5 
kertaa sekunnissa kuuluvaksi lähes 
yhtenäiseksi piippaukseksi. 

Draminskin opetusvideo tiineysmittarin  
käytösta: www.youtube.com/watch?v 
=criA3yrb5xo 
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a) Anturin oikea suuntaus  
40–45º kulmassa.

Vitsarakko

Anturi Tiinekohtu

 ”Ellei sikiölaskentaan ole 
tarvetta, laite riittää mainiosti 

tiineyden toteamiseen.”

TESTIRYHMÄN MIETTEITÄ
Testattujen uuhien tiineyden kestot olivat astumispäivän perusteella 42 ja 92 tii-
neysvuorokauden välillä. Testi suoritettiin aamupäivällä, jolloin vapaalla korsirehu-
ruokinnalla olevien uuhien pötsit olivat kohtuullisen täyteiset, mutta kaikki olivat 
oletettavasti tyhjentäneet rakkonsa. Testiryhmämme kaikki kuusi lampurijäsentä 
löysivät ohjeistuksen ja mallimittauksen jälkeen tiineen kohdun sikiönesteen ja 
saivat positiivisen tuloksen, jonka oikeellisuuden vakuutena on eläinlääkärin ai-
emmin suorittama tiineysultraus. 

 Tiineysmittarin käyttö on helppoa ja nopeaa. Anturin suuntauksessa on huo-
mioitava mahdollisen tiineyden ajankohta ja uuhen rakenne kohdun löytämisek-
si. Mittausvarmuus lisääntyy kokemuksen kasvaessa. Liikuteltaessa anturia laajalti 
iholla joutuu öljyä lisäämään hyvän kontaktin säilyttämiseksi. Laitteen käyttö oli 
kätevää myös karsinassa eläinten keskellä. Tyhjän tuloksen saaneet uuhet kannat-
taa merkitä ja uusintamitata muutaman kerran ennen astutusryhmään siirtämistä.

Eräs testaajista teki karkean laskelman tyhjien uuhien tunnutuksen kustan-
nuksista ilman arvonlisäveroa. Ostotäysrehulla kahden kuuakuden tunnutuksella 
ja keskimäärin 0,8 kilon päiväannoksella yhden uuhen tunnutuksen väkirehun 
osuus on 19,92 euroa. Tiineysmittari maksaisi teoriassa hintansa takaisin ajoissa  
löydetyn 19,8  tyhjän uuhen turhan tunnutuksen kustannuksella. Listasimme 
väkirehun hinnan lisäksi lisäkustannuksia tulevan karkearehusta sekä kasvavista 
kuivikekustannuksista. Tuotantotappioita aiheuttaa lisäksi menetettykaritsatuotto 
ja turhan työn arvo. Turhaan tunnutetut lihavat uuhet ovat alttiimpia lisääntymis-
terveyden ongelmille sekä aineenvaihdunta- ja jalkasairauksille.

Ellei sikiölaskentaan ole tarvetta, laite riittää mainiosti tiineyden toteamiseen. 
Testiryhmämme uskaltaa suositella laitetta.
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Seosrehua lampaille

S eosrehu mahdollistaa eri rehu-
jen sekoittamisen kustannuste-
hokkaasti. Lampurin lompakol-

le on myös muita vaihtoehtoja, esi-
merkiksi paalisilppuri. Se ei sekoita, 
mutta silppuaa ja levittää rehut. 

Tärkeä osa suunnittelussa on 
päättää karkearehun varastointijär-
jestelmä, koska iso osa kustannuk-
sista seosrehun käyttämisestä tulee 
kuljetuskuluista. Varasto pitäisi olla 
lähellä lampolaa. 

Tehokkuuden osalta on tärkeätä, 
kuinka paljon kuluu aikaa seosrehun 

Seosrehuruokintaan vaihdetaan 
silloin, kun halutaan säästää re-
hukustannuksia, optimoida työ-
kustannuksia ja parantaa rehun 
laatua.

Kaie Ahlskog
ProAgria Etelä-Suomi

Kuva: Kaie Ahlskog

Silpun oikea pituus 
on tärkeää. Hyvä silppu 
on 3–4 senttiä pitkää, samoin 
kuin lampaan suun leveys. 
Liian lyhyt korsi heikentää 
pötsin toimintaa.

Hyvä seosrehu täyttää lampaiden kaikki ravinnontarpeet. Esimerkiksi imettäville 
uuhille olisi sopiva seos: energia >12MJ, raakavalkuaista 16–17 %/kg ka;  
tärkkelystä ei voi olla enemmän kuin < 20 % /kg ka  (hapanpötsin riski),  
karkearehua pitäisi olla ainakin 50 % seoksesta, max 5–6% rasvanprosentti.
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ProAgrian Lammas- ja vuohitiimi

Uusimaa, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Satakunta ja Häme sekä 
Kymenlaakso ja Etelä-Karjala
Tuotantoneuvonta: Kaie Ahlskog, ProAgria Etelä-Suomi, Näsilinnankatu 48, PL 97, 
33101 Tampere, puh. 0400 731 811, Marja Jalo-Ryynänen, puh. 040 572 8387,  
tallennukset ja todistukset: Merja Hietamäki, puh. 050 345 5449
Talousneuvonta: Häme: Satu Näykki, ProAgria Etelä-Suomi/Someron toimisto,  
Kiiruuntie 1, 31400 Somero, puh. 020 747 3039. Uusimaa: Juha Helenius,  
ProAgria Etelä-Suomi, Seutulantie 1, 04410 Järvenpää, puh. 020 747 2503. 
Pirkanmaa: Päivi Äijänen, ProAgria Etelä-Suomi, Näsilinnankatu 48 D, PL 97, 33101 
Tampere, puh. 020 747 2776, Länsi-Suomi: Esko Aalto, ProAgria Länsi-Suomi, Art-
turinkatu 2, 20200 Turku, puh. 010 273 1535
Kymenlaakso: Tulosanalyysi: Raija Tamminen, 040 7221873,maksuvalmiuslaskelmat: 
Alpo Jaakkola, puh. 020 747 3409, ProAgria Kymenlaakso ry, Hovioikeudenkatu 16, 
45100 Kouvola.  
Etelä-Karjala: Anna Turunen, ProAgria Etelä-Karjala, Pormestarinkatu 6, PL 46, 53101 
Lappeenranta, puh. 020 747 2615

Etelä- ja Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala
Tuotantoneuvonta: Sari Heltelä, ProAgria Etelä-Savo, PL 28, 51901 Juva,  
puh. 020 747 3602, Jarmo Piiparinen, puh. 020 747 3623
Talousneuvonta: Etelä-Savo: Auvo Gustafsson, ProAgria Etelä-Savo, Mikkelin toimi- 
paikka, Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. 020 747 3586
Pohjois-Savo: Tuomo Rissanen, ProAgria Pohjois-Savo, PL 1096, Puijonkatu 14,  
70111 Kuopio, puh. 040 563 8749. 

Etelä- ja Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Österbottens Svenska Lantbrukssällskap
Tuotantoneuvonta: Elina Vainio, ProAgria Etelä-Pohjanmaa, Huhtalantie 2,  
60220 Seinäjoki, puh. 06 416 3435, matka 040 199 0143
Talousneuvonta:
Keski-Pohjanmaa: Heikki Ojala, ProAgria Keski-Pohjanmaa, Ristirannankatu 1, 
67100 Kokkola, puh. 020 7473261. Keski-Suomi: Tulosanalyysi: Irene Mäkinen,  
puh. 040 587 3245, Likwi ja Elinkeinosuunitelma: Hannu Laitinen, puh. 020 747 3341, 
ProAgria Keski-Suomi, Kauppakatu 19, PL 112 , 40101  Jyväskylä. Österbotten:  
Tor-Erik Asplund, ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap ry, Handelsesp- 
lanaden 16 D, 65100 Vasa, puh. 050 386 5922. Etelä-Pohjanmaa: Marjut Viitasalo, 
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sekoittamiseen ja jakamiseen. Ruotsin 
laskelmien perusteella noin 300 uuhta 
olisi paras määrä, että seosrehuvau-
nuun kannattaa investoida. 

Seosrehuvaunulla sekoitetaan eri 
rehuja – karkearehu, vilja, valkuai-
nen, muita bio- tuotteita (leikeme-
lassi, rankkia, erilaiset jauhot, leipä, 
rapsipuristeita, karkkia...) ei valmiita 
väkirehuja.

Rehukustannuksissa pystyy sääs-
tämään etsimällä edullisimmat vaih-
toehdot.  Tavoite olisi sekoittaa rehu, 
mistä lampaat eivät pysty valitsemaan.

Tasaa pötsin toimintaa

Seosrehulla pH pysyy samalla tasolla 
rehun jakamisen ajasta riippumatta, 
se takaa paremman pötsitoiminnan. 
Esimerkiksi, jos lampaat syövät paali
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Kuva: Kaie Ahlskog

Seosrehuvaunuja on runsaasti erilaisia. 
Ratkaisu kannattaa miettiä aina tilakoh-
taisesti.
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JATKUU EDELLISELTÄ SIVULTA

rehua ja väkirehu jaetaan ämpärillä, silloin pH taso 
laskee jyrkästi ja kuluu aikaa ennen kuin taso nor-
malisoituu. Hyvä seosrehu maittaa hyvin. Lampaat 
syövät siinä kuiva-ainetta 10-12 prosenttia tavan-
omaista enemmän. Samalla se tarkoittaa karitsoiden 
nopeaa kasvua ja lyhyttä kasvuaikaa.

Ruokinnan muutokset helppoja

Hyvälaatuisella seosrehulla rehuhävikki on tavallis-
ta pienempää. Seosrehulla on helppo tehdä muu-
toksia ruokinnassa, koska esimerkiksi valkuaisen 
määrää voi muuttaa tasaisesti. Lampaalla kestää 
ainakin 14 vuorokautta, ennen kuin pötsi omak-
suu uuden rehun. 

Oikea rakenne tärkeää

Seosrehussa pitäisi olla 30-40 prosenttia kuiva-ai-
netta. Jos seos on liian kuiva, siihen pitää lisätä vet-
tä tai melassia. Tämän takia seosrehussa käytettä-
vää säilörehua ei tarvitse kuivattaa kovin kuivaksi. 
Toisaalta liian märät paalit jäätyvät, ja niiden silp-
puamiseen menee aikaa. Laakasiilo olisi taloudel-
lisesti paras vaihtoehto.

Tärkeätä on myös silpun oikea pituus. Hyvä tapa 
olisi muistaa, että hyvä silppu on noin 3-4 senttiä 
pitkää, mikä on lampaan suun leveys. Jauhot ovat 
epäkäytännöllisiä, koska voivat liimaantua seok-
seen. Valmis seos ei saa olla liian lyhyeksi silputtu, 
koska silloin pötsi ei toimi hyvin. 

Vaihtoehtoja riittää

Seosrehuvaunuja on erimallisia, terät voivat olla 
vaakatasossa tai pystysuorassa. Vaaka- ja pystysuo-
rat terät repivät ja sekoittavat rehupaaleja eri taval-
la. Vaunujen korkeudessa on myös eroja. Sen ta-
kia on hyvä miettiä etukäteen, millainen on koko 
logistiikkaketju ja tilan traktorien teho. Valittaessa 
eri mallien välillä, on hyvä tarkistaa, kuinka pystyy 
puhdistamaan vaunua. Jos vaunua ei pysty hyvin 
puhdistamaan, tulee esimerkiksi home-ongelmia, 
koska seisova rehu pilaantuu.  Vaunun koko pitää 
olla oikeassa suhteessa uuhimäärälle. Liian iso vau-
nu ei tuo kustannuksia takaisiin, koska menee liian 
paljon aikaa lastaukseen ja sekoittamiseen. 

Lähde: M. Jönsson: Seosrehun käyttäminen lammastilalla.  
Koulutuspäivä Rintalan tilalla 28.11.2013.
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H edelmälliset lammasrodut 
luokitellaan kahteen rotu-
ryhmään geeniensä perus-

teella, jotka vaikuttavat ovulaatio-
asteeseen eli irtoavien munasolujen 
määrään kiimakierron aikana ja uu-

Suomenlampaan poikkeavan 
hedelmällisyyden aiheuttavia 
geenejä ei tunneta. Voisivatko ne 
kuulua BMP-proteiineja koodaa-
viin geeneihin, kuten on todettu 
monella hedelmällisellä rodulla? 
Toisaalta osalla hedelmällisistä 
lammasroduista on erityinen 
FSH-hormonin erityskuvio, joka 
voisi selittää isoa vuonuekokoa.

hen vuonuekokoon. Osalla hedel-
mällisistä roduista, kuten ranskalai-
sella lacaunerodulla tai kiinalaisella 
hu-lampaalla, ominaisuus on yksittäi-
sen suurvaikutteisen geenin tulosta.

Toisen hedelmällisten lampaiden 
roturyhmän muodostavat rodut, joil-
la hedelmällisyyteen vaikuttaa moni 
geeni ja kunkin geenin vaikutus ko-
konaisuuteen on pienehkö. Näillä ro-
duilla iso vuonuekoko on niin sanottu 
polygeeninen ominaisuus. Nykykäsi-
tyksen mukaan suomenlammas, kai-
nuunharmas ja venäläinen romanov-
lammas kuuluvat tähän hedelmällisten 
lampaiden roturyhmään.

Suurvaikutteisten geenien  
biologiaa
Yksittäisten suurvaikutteisten geeni-
en aikaansaama hedelmällisyys on 
biologialtaan paremmin tunnettua 
kuin polygeeninen hedelmällisyys. 
Suurvaikutteisiksi hedelmällisyysgee-
neiksi lampailla on todettu BMP-15 

Selittääkö FSH-ikkuna -teoria  
suomenlampaan poikkeuksellisen hedelmällisyyden?

Juha Kantanen
professori
MTT ja Itä-Suomen yliopisto

Hedelmällisiä lammasrotuja on kahta tyyppiä.  
Osalla iso vuonuekoko johtuu yksittäisestä suurivai-

kutteisesta geenistä ja osalla, kuten suomenlampaalla, 
monen pienivaikutteisen geenin yhteisvaikutuksesta.
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(Bone Morphogenetic Protein-15; X-
kromosomissa), GDF-9 (Growth- and 
Differentaion Factor 9; kromosomissa 
5) ja BMPR-1B (Bone Morphogenetic 
Protein 1B Recpetor; kromosomissa 
6). Näissä geeneissä on aikojen saa-
tossa tapahtunut geneettisen infor-
maation muutoksia, mutaatioita, joil-
la on vaikutusta uuhen ilmentämään 
hedelmällisyyteen.

BMPR-1B:n geenimuotoa, joka 
lisää ovulaatioastetta, kutsutaan 
booroola-geenimuodoksi. Boorola 
oli ensimmäinen hedelmällisyyden 
geenimuoto, joka tutkimuksissa löy-
dettiin. Jos uuhella on perimässään 
kaksi booroola-geenimuotoa eli se 
on saanut booroolan molemmalta 
vanhemmaltaan, on sen karitsamää-
rä suurempi kuin uuhen, joka saa-
nut geenimuodon vain toiselta van-
hemmaltaan. Sitä vastoin GDF-9:n ja 
BMP-15:n geenimuodosta on hyötyä 
vain yhtenä kopiona, sillä jos uuhi on 
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saanut sen molemmalta vanhemmal-
taan, on se steriili. 

Suurvaikutteisten BMP-15:n, GDF-
9:n ja BMPR-1B:n sisältämä geneet-
tinen informaatio tuottaa proteiineja 
samaan BMP-proteiiniperheeseen; 
nämä hedelmällisyysgeenit ovat ikään 
kuin ”sukulaisgeenejä” keskenään. 
BMP-proteiinit (eli Bone Morphoge-
netic Protein eli luun morfogeneettiset 
proteiinit) säätelevät monia elimistön 
biologisia prosesseja, muun muassa 
luun muodostumista (tästä proteii-
niperheen nimitys). Ja koska näis-
sä geeneissä tapahtuneet mutaatiot 
on todistettavasti yhdistetty lampaan 
vuonuekokoon, on niillä vaikutusta 
myös munasolujen kehitysproses-
seihin.  Mutaatiot suurvaikutteisissa 
hedelmällisyysgeeneissä vaikuttavat 
BMP-proteiinien tuotantoon ja bio-
logiseen aktiivisuuteen elimistössä. 

Hormonit luovat ympäristön 
geeneille

Hedelmällisyys on solutasolta lähtien 
geenien ja ympäristön yhteisvaikutuk-
sen tulosta. Munasolujen kehitystä, 

kypsymistä ja ovulaatiota eli muna-
solujen vapautumista munasarjoista 
kontrolloi aivojen ja munasarjojen 
yhteispeli, niiden erittämät lisäänty-
mishormonit. Munasolu kypsyy follik-
kelissa eli munarakkulassa.  Lisäänty-
mishormonit luovat ympäristön, jonka 
puitteissa hedelmällisyysgeenit toteut-
tavat omaa rooliaan. Hedelmällisyys-
geeneillä on vaikutusta muun muassa 
follikkeleiden kehitykseen.

Aivolisäkkeen (hypofyysi eli pitui-
tary gland) etulohkon erittämä FSH-
hormoni (follikkelia stimuloiva hor-
moni) aikaansaa uuhella 3–4 erillistä 
follikkeleiden kypsymisaaltoa kahden 
peräkkäisen ovulaation välissä noin 
16–17 päivän aikana. FSH-hormonin 
pitoisuus veressä kasvaa juuri ennen 
kutakin kypsymisaaltoa.

FSH-ikkuna -teoria

Viimeaikaisten tutkimustulosten pe-
rusteella on esitetty teoria, että iso 
vuonuekoko voi johtua FSH-hormo-
nin erikoisesta eritysprofiilista. ”Nor-
maaleilla” lammasroduilla on tavalli-
sesti yksi tai kaksi karitsaa vuonuees-

sa; näillä ei-hedelmällisillä lammas-
roduilla FSH-hormonin pitoisuus ve-
ressä on kohollaan lyhyen ajan. Sitä 
vastoin joillakin hedelmällisillä lam-
masroduilla tämä ”aikaikkuna”, jolloin 
FSH-hormonia eritys on kasvanut, voi 
olla poikkeavan pitkä. Pitempi FSH-
hormonin erityksen aikaikkuna mah-
dollistaa sen, että normaalia useampi 
follikkeli ”ehtii” kypsyä ja ovuloitua.

Toisaalta hedelmällisillä lammas-
roduilla follikkeleiden kehitystä ja 
ovulaatiota voi ”helpottaa” se seikka, 
että FSH-erityksen kynnysarvo, joka 
mahdollistaa nämä lisääntymisbiologi-
set toiminnot, on matalampi kuin ei-
hedelmällisillä lammasroduilla. Lisäk-
si hedelmällisten ja ei-hedelmällisten 
lammasrotujen välillä voi olla eroja 
kypsyvien follikkeleiden määrässä; 
kypsyvien follikkeleiden pooli, jois-
ta munasolujen on ”tilaisuus karata”, 
voi siis olla hedelmällisillä lammas-
roduilla suurempi, mikä omalta osal-
taan selittäisi eroja ovulaatioasteissa.

Tätä FSH-ikkuna –teorian mukais-
ta FSH-hormonin eritysajan tai ovu-
laatioon vaikuttavan erityksen kyn-

Toisaalta hedelmällisillä lammasroduilla 
follikkeleiden ovulaatiota onkin ”helpo-
tettu” siten, että FSH-erityksen kynnys-
arvo on normaalia alhaisemmalla tasolla 
(Ikkuna 3).

Lammasrodun iso vuonuekoko voi johtua 
FSH-hormonin erikoisesta eritysprofiilista. 
Lammasroduilla, joilla on tavallisesti yksi 
tai kaksi karitsaa vuonueessa, FSH-hormo-
nin pitoisuus veressä on kohollaan lyhyen 
ajan, jolloin vain yksi tai harva follikkeli 
ehtii vapautua (Ikkuna 1). 

Sitä vastoin joillakin hedelmällisillä lam-
masroduilla tämä ”aikaikkuna”, jolloin 
FSH-hormonia eritys on kasvanut, voi olla 
poikkeavan pitkä (Ikkuna 2). Pitempi FSH-
hormonin erityksen aikaikkuna mahdollis-
taa sen, että normaalia useampi follikkeli 
”ehtii karata”. 

1 2 3
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nysarvon muutoksia ei ole todettu 
niillä hedelmällisillä lammasroduilla, 
joilla yksittäinen suurvaikutteinen he-
delmällisyysgeeni BMP-15, GDF-9 tai 
BMPR-1B lisää vuonuekokoa. Näiden 
hedelmällisten uuhien hormonistatus 
ei poikkea ei-hedelmällisten rotu-
jen uuhien FSH-hormonistatuksesta. 
Sitä vastoin FSH-aikaikkunaan liitty-
vät muutokset ovatkin nykykäsityk-
sen mukaan ominaisia hedelmällisille 
lammasroduille, joilla hedelmällisyys 
on polygeeninen ominaisuus, kuten 
suomenlampaalla. Tämä viittaa siihen, 
että rotujen ja roturyhmien välillä on 
geneettisiä eroja.

Kirjallisuutta:
Bartlewski P.M. ym. 2011. Animal Repro-
duction Science, 124: 259–268.
Fabre S. ym. 2006. Reproduction Biology 
and Endocrinology, 4: 20.
Scaramuzzi R.J. ym. 2011. Reproducti-
on  Fertility Development, 23: 444–467.
Vinet A. ym. 2012. Mammalian Genome, 
23: 727-740.

Laadukkaat lammas-, nauta- ja 
aitaustarvikkeet edullisesti

www.kotilammas.fi
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K nowSheep-hankkeessa raken-
netun strategian suurin haaste 
yhteisen strategian rakentami-

sessa olivat Suomen ja Viron erilaiset 
lähtökohdat, jotka kuvastuivat yhteis-
kunnallisista, toiminnallisista, histori-
allisista ja taloudellisista eroista.

Suomen ja Viron rannikko- ja saa-
ristoalueen lammastalouden strate-
giassa ja kehittämissuunnitelmassa 
painottuu voimakkaasti alueen mo-
nimuotoisuus, jossa on huomioitu li-
hantuotannon lisäksi maisemanhoito, 
palveluyrittäjyys sekä lampaan villan 
ja taljojen jatkojalostukseen perustu-
va käsityöyrittäjyys.

Alueella lammas voi tarjota yri-
tystoimintaa ja harrastusmahdolli-
suuden, se voi olla tulonlähde ja 
imagon luoja. 

KnowSheep -hankkeessa ra-
kennettiin Suomen ja Viron  
rannikko- ja saaristoalueen  
lammastaloudelle strategia ja ke-
hittämissuunnitelma seuraaville  
5–10 vuodelle sekä tiekartta, 
jossa kuvataan konkreettisia toi-
menpiteitä asetettujen tavoittei-
den saavuttamiseksi.

Paikallisuus ja vastuullisuus 
esiin markkinoinnissa
Monimuotoisen lammastalouden takia 
strategian ja kehittämissuunnitelman 
painopisteiksi ovat nousseet yritys-
toiminnan kehittäminen, vastuullinen 
liiketoiminta ja verkottuminen. Tuo-
malla voimakkaammin esille paikalli-
suutta ja vastuullisen yritystoiminnan 
periaatteita markkinoinnissa, yrityk-
set voivat saada lisäarvoa ja kilpailu-
etua toimintaansa. Yritystoiminnan 
kehittämisen ja verkottumisen kautta 
yritystoiminnan kannattavuutta voi-
daan parantaa.

Strategia ja kehittämissuunnitelma 
toteutuvat parhaiten silloin, kun toi-
mitaan yhdessä asetettujen suuntavii-
vojen mukaisesti, mutta oman yritys-
toiminnan lähtökohdat huomioon ot-

Raija Räikkönen
Know Sheep-hanke
MTT Maa- ja elintarviketalouden  
tutkimuskeskus 
puh. 040 685 6932
raija.raikkonen@mtt.fi

Rannikko- ja saaristoalueen  
 lammastaloudelle strategia ja tiekartta
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taen. Kehittämissuunnitelman toimen-
piteitä toteutettaessa tulee huomioida 
paikallisien yrittäjien erityistarpeet, ja 
kehitystyössä soveltaa alueella hyväk-
si havaittuja käytäntöjä.

Yhteiskunnan tuki  
lähes välttämätöntä

Yhteiskunnan tuki muun muassa ke-
hittämis- ja koulutushankkeiden sekä 
toimialaan kohdistuvien tukien kautta 
on välttämätön, jotta asetetut tavoit-
teet saavutetaan alueella. Monialai-
suuden takia alueen koulutustarpeet 
ovat hyvin erilaisia. 

Liiketalousosaamisen kehittämi-
sen lisäksi koulutusta tarvitaan lam-
paan kasvatukseen, villan ja lihan jat-
kojalostukseen, Internetin käyttöön 
sekä markkinointiin. Internet on luo-
nut uusia mahdollisuuksia koulutuk-
sien järjestämiseen, yhteydenpitoon, 
markkinointiin ja verkostoitumiseen. 
Internetin hyödyntämisessä on alu-
eella vielä paljon tehostamisen mah-
dollisuuksia. 

Lammasyritysten välisen verkottu-
misen lisäksi elinkeinon, tutkimuksen 
ja hallinnon verkottuminen on entistä 
välttämättömämpää. 

Strategia muutoksen  
”kivijalka”

KnowSheep-hankkeen aikana on py-
ritty vaikuttamaan lammastalouden 
rakennekehitykseen. 

KNOWSHEEP-HANKKEESSA 
JULKAISTIIN KOLME KIRJAA: 

- Perinteinen lampaankasvatus Viron  
ja Suomen rannikolla ja saarilla, 

- Perinteiset villakäsityöt Itämeren  
saarilla ja 

- Interreg IVA Knowsheep 2013 - 
hankkeen tutkimuksia. 

Kirjat ovat tulostettavissa PDF-tiedos-
tona KnowSheep-hankkeen www-
sivuilta: www.knowsheep.eu/

Hankkeen tutkimustuloksiin vii-
taten on nostettu esille, että pieniin 
yrityksiin kohdistuvaa byrokratiaa tu-
lisi kohtuullistaa riskiperusteisuuden 
ja jäljitettävyyden perusteella. 

Maaseudun monialayritysten val-
vonnassa tulisi eri hallintoalojen val-
vontamenettelyjä yhdenmukaistaa, 
jotta yrittäjille jäisi riittävästi aikaa 
oman yritystoiminnan kehittämiseen 
ja laadun parantamiseen, eivätkä he 
uupuisi liialliseen byrokratiaan. 

Alueen ja toimialan kehittymisen 
kannalta on välttämätöntä sisällyttää 
tuleviin kehittämishankkeisiin Know 
Sheep- tutkimuksessa esille tuodut ja 
tiekarttaan kootut kehittämistoimen-
piteet, jotta alueella alkanut hedelmäl-
linen kehitys varmistettaisiin.

KnowSheep-hanke päättyi vuoden 
2013 lopussa. Hanketta ovat rahoitta-
neet Central Baltic Interreg IV A -oh-
jelma, Varsinais-Suomen liitto ja hank-
keeseen osallistuvat yhteistyötahot. 

Lämmin kiitos yhteistyötahoille ja 
yrittäjille hyvästä yhteistyöstä!

Raija Räikkönen

Paraisilla 11.10.2013 järjestetyssä työ-
pajassa osallistujat viimeistelivät pien-
ryhmissä Suomen ja Viron rannikko- ja 
saaristoalueen strategiaa ja kehittämis-
suunnitelmaa.

Hankkeen ohjelmalliseen 
päätösillalliseen osallistui 
n.100 henkilöä. Tilaisuuden 
muotinäytöksessä esiteltiin 
hankkeessa kehitettyjä 
asusteita ja ravintola-alan 
ammattilaiset loihtivat nou-
topöytään herkullisia lam-
masruokia.

Knowsheep-hankkeen loppuseminaari pidettiin Virossa, Kuressaaressa  
26–27.9.2013. 

KnowSheep-hankkeessa julkaistiin 
”Suomen ja Viron rannikko- ja saa-
ristoalueen strategia ja kehittämis-
suunnitelma 2014–2020” -MTTra-
portti, joka sisältää alueen ominais-
piirteitä, hankkeessa tehtyjä toimen-
piteitä, strategian, kehittämissuunni-
telman ja tiekartan. Raportti löytyy 
osoitteesta:  www.mtt.fi/mttraportti/
pdf/mttraportti131.pdf
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änsisuomalaisessa Noormarkus-
sa pienellä maatilalla asustavat 
Ida ja Asko Alajärvi eläinlau-

mansa kanssa. Ensimmäiset vuohet 
tulivat eläinperheeseen noin kuusi 
vuotta sitten. Aluksi villisikojen, kani-
en ja kanojen seurana asusti kääpiö- 
ja risteytysvuohia, mutta halu tuottaa 
oma käyttömaito on muuttanut kan-
taa puhtaaksi suomenvuohikatraaksi.

Vapaasti sisään ja ulos

Kuttulassa asustaa tällä hetkellä 14 
lypsykuttua, eri-ikäisiä nuoria kuttu-
ja sekä siitospukit Alajärven Aimo-
mies ja Vatajanrannan Aapo. Keväällä 
odotetaan myös Alajärven kuttulassa 
muutamia kuttuja poikimaan ja toi-
veena olisi saada uusia kuttukilejä 
kasvamaan.

Alajärvien maatila sijaitsee ihan-

L

Toffeeta kutunmaidosta

Teksti Marita Ollila
Kuvat Ida Alajärvi

teellisessa ympäristössä vuohille. 
Laitumet, jotka sijaitsevat pihapiirin 
läheisyydessä, vaihtelevat niittylaitu-
mista lampineen kivikkoisiin metsä-
laitumiin kiipeilypaikkoineen.

Kutut asuvat pihatossa,mistä niillä 
on vapaa kulku ulos ympäri vuoden. 
Lypsyasema on itse toteutettu ja siihen 
mahtuisivat kerralla kaikki nyt lypsys-
sä olevat kutut. Syömärauhan vuoksi 
kutut kuitenkin ruokailevat kahdes-
sa ryhmässä. Kutut lypsetään käsin.

Aidosti, ilman lisäaineita

Eläinmäärän lisääntyessä halu jalostaa 
tuotettu maito myyntiin kasvoi ja tuo-
teideoita pohdittaessa vahvistui ajatus, 
että tuotteen pitää erottua joukosta. 
Reseptien suunnittelun ja hienosää-
töjen tuloksena syntyi lopulta kutun 
toffee, tuote joka vastasi ajatuksia 

herkullisesta makeisesta.
Pariskunta kannattaa eettisiä arvo-

ja, oli sitten kyseessä lihan kasvatus 
tai toffee. Kutun toffee on tehty puh-
taista kotimaisista raaka-aineista ilman 
lisäaineita ja se onkin saanut kiitosta 
asiakkailta terveellisenä makeisena. 
Toffeen perustana on vain tuore ku-
tunmaito, sokeri ja voi. Kaikki tuo-
tettu maito, lukuun ottamatta omaa 
käyttömaitoa, jalostetaan toffeeksi.

Vaniljaa, mansikkaa...

Makuvaihtoehtoja on runsaasti ja 
kaikki toffeet tehdään asiakkaan toi-
vomuksien perusteella käsityönä. 
Toffeet ovat saaneet hyvän vastaan-
oton. Pariskunta kertoo muutamilla 
asiakkailla olleen pelkona, että tof-
fee maistuu vuohelta. Epäilijät ovat 
kuitenkin muuttaneet kantaansa us-

Alajärven tila Noormarkussa jalostaa maidosta makeita herkkuja. Alajärven toffeentuottajat 
ulkoilevat ympäri vuoden.
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Vuohipalsta getter 

Suomen vuohiyhdistys ry

Perustettu:  
23.04.1979 
Postiosoite: 
Poikojantie 331, 31400 SOMERO 
Pankkiyhteys: 
Kiikalan Rekijoen OP 514408-210870 
Jäsenmaksu: 
20 € (ilmoita tietosi jäsenrekisteriin) 
http://www.suomenvuohiyhdistys.net

HALLITUS
Puheenjohtaja
Jani Sivunen, Ilmajoki 
0400 289 063, jani.sivunen@netikka.fi

Varapuheenjohtaja
Riitta Saloniemi, Laitila  
040 557 3544, rj.saloniemi@lailanet.fi

Rahastonhoitaja, jäsenrekisteri
Suvi Viander, Paalijärvi  
044 940 0849, suviande@gmail.com

Sihteeri, nettivastaava
Marita Ollila, Ilmajoki  
050 339 0401, marita.ollila@netikka.fi

Muut hallituksen jäsenet
Monica Ek, Pensala 
0400 682 036, mokki_63@hotmail.com

Tytti Ståhle, Nuutilanmäki  
045 131 9884, tytti.stahle@gmail.com

Milla Alanco, ProAgria Etelä-Pohjanmaa 
040 706 0558, milla.alanco@proagria.fi

Jaakko Niemi, Kurikka  
044 564 8522, jaska@vatajanranta.net

Erkki Väisänen, Sastamala  
0400 772 027, ervaisanen@gmail.com

Varajäsen
Ari Aaltonen, Kirkkonummi  
040 543 3810, ari.aaltonen@patakukko.fi
 

Suomen Vuohiyhdistys toimii yhdyssi-
teenä vuohenkasvattajien välillä. Lisäksi 
sen tehtävänä on edistää vuohitaloutta ja 
jalostusta sekä vuohien ja vuohitalous-
tuotteiden käyttöä ja tunnettuutta. Yhdis-
tyksen jäseneksi ovat tervetulleita kaikki 
vuohenkasvattajat sekä vuohista ja vuohi-
taloustuotteista kiinnostuneet harrastajat 
ja ammattilaiset.

- Vuohenmaitosaippuat naturel ja kaura-hunaja. 7 e
- Muki, kuvassa kilejä. 10 e
- Postikortit 4 erilaista kuvaa, neljän sarja 3,50 e tai 1 e kpl
- Vuohen ruokinta- ja hoito-opas 13 e
- Pronssinen kaulakoru, jossa musta naru 20 e
- Vuohikassi, vaalea kangaskassi, piirretyllä vuohen kuvalla 10 e
- Patalappu,vaalea patalappu, piirretyllä vuohen kuvalla 5 e
- Vuohipehmo 6 e
- Vuohiavaimenperä 3,50 e
- Lasten T-paita oranssi 92-98-104-128
- Aikuisten T-paita lila S-M-L-XL 

Kaikki tuotteet tilattavissa sähköpostilla: suomenvuohiyhdistys(@)gmail.com
Tuotteiden hintaan lisätään postikulut ja toimitetaan laskun kera.  
Tuotteet laitetaan postiin hetimmiten.

Vuohiyhdistys tiedottaa
Tilattavissa seuraavia tuotteita

kaltauduttuaan maistamaan makeisia. 
Toffeiden suosituin top-3 on: vanilja, 
mansikka ja lakritsa. Ida kertoo asi-
akkaiden yleensä ostavan useampia 
laatuja kerrallaan. 

Puskaradio  
tiedottaa herkuista

Alajärven tilan tuotteita voi tilata säh-
köpostin ja Facebookin kautta.

Markkinointia ei ole juurikaan tar-
vinnut tehdä, toffeiden herkullisuus 
on levinnyt tietoisuuteen puskaradi-
on välityksellä. Alajärven pariskunnan 
voi kuitenkin tavata vaikkapa Porin 
Prismassa maistattamassa herkullisia 
makujaan. Ida Alajärvi kertoo, että 
palaava asiakas on parasta kiitosta 
mitä työstään voi saada.

Tuotekehitystä tehdään koko-
ajan. Tulevaisuuden suunnitelmissa 
olisi saada jatkaa monipuolista työtä 
eläinten kanssa ja ennen kaikkea toi-
vomuksena olisi tavoittaa lisää herk-
kusuita toffeille.

www.alajarventila.com
www.facebook.com/alajarventila

Alajärven tilan käsintehdyissä toffeissa  
maistuu muun muassa salmiakki ja karpalo,  
appelsiinivalkosuklaa ja tummasuklaa.
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Lammas- 
haasta 

lautaselle

Currylammas 

Reseptit ja kuvat Niko Hälvä Kylmiä ja pimeitä talvi-iltoja lämmittämään sopii hyvin aasialaistyyp-
pinen Cyrrylammas, joka luo piristävää vaihtelua perinteisemmin 
maustettujen lammasruokien sijaan.

Lapa

Kuvan lähde: Karitsaa á la Karelia

4–6 hengelle
(valmistusaika noin 1 tunti)

800 g  luutonta karitsaa  
 (esim. lapaa) 
 voita paistamiseen
2 rkl  oliiviöljyä
1-2  sipulia silputtuna
2  valkosipulinkynttä murskattuna
1  silputtu paprika
1 purkki ananasta (230 g)
2 rkl  sitruunamehua
400 g  kookosmaitoa
200 g  turkkilaista jogurttia
110 g  valmista vihreää currytahnaa 
 suolaa

Lisäkkeet: 
 Jasmiiniriisiä
 Jäävuorisalaattia
 Tomaattia
 Kurkkua

Karitsaa itämaisittain 
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Helppo käyttää, 
myös yksinpunnitus.
Monipuolinen
tiedonsaanti.
Myös edullinen 
vuokrausvaihtoehto.

LAMMASVAAKA
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Kysy  
tarjous! 

Vaakatalo Oy, Lukinkatu 10, 33580 Tampere
puh. 0207 7351 500 tai 0400 709 867, tom.isaksson@vaakatalo.com

Leikkaa liha kuutioiksi ja paista voissa 
ja oliiviöljyssä pinta ruskeaksi. Maus-
ta suolalla.

Ota liha pois pannulta ja paista 
rasvassa silputtu sipuli, valkosipuli, 
paprika ja ananas. 

Lisää lihat kasvisten sekaan. 
Lisää currytahna, kookosmaito 

ja sitruunamehu lihojen ja kasvisten 
joukkoon. (Kaikkea currya ei kanna-
ta lisätä kerralla vaan vasta loppuvai-
heessa kun on maistanut että maku 
on kohdallaan.)

Sulje kansi ja keitä hiljalleen 
miedolla lämmöllä noin 30 mi-
nuuttia sekoitellen välillä kunnes 
liha on kypsää. 

Lisää lopuksi jogurtti. 
Tarkista maku ja lisää makusi 

mukaan suolaa ja currytahnaa tar-
vittaessa 

Tarjoa lisukkeena keitettyä riisiä 
tai ohraa ja raikasta salaattia.

Kevyen salaatinkastikkeen 
saat sekoittamalla oliiviöljyä ja  
sitruunamehua.

Ruokajuomaksi sopii hyvin  
kivennäisvesi tai vaalea olut. 

Jälkiruuaksi esimerkiksi  
paistetut banaanit jäätelön kera.
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itojamakuja.fi -sivuilla on jo 
reilu 100 lampaanlihan tuot-
tajaa, jalostajaa tai lähiruo-

kapuotia, jotka hyödyntävät markki-
noinnissaan ”joukkovoimaa” ja ovat 
liittyneet osaksi aitoja makuja -toi-
mintaa. Pienen tuottajan on vaikeaa 
saada näkyvyyttä ja päästä kuluttaji-
en tietoisuuteen. Siksi aitojamakuja.fi 
-sivusto on erittäin tärkeä apuväline 
lisänäkyvyyden saamiseksi ja kontak-

1800 elintarvikeyrityksen raja rikki  –  
 aitojamakuja.fi:ssä on joukkovoimaa

tien luomiseksi niin paikallisesti kuin 
valtakunnallisestikin.

Lampaanlihan tuottajilla on nyt 
ainutlaatuinen mahdollisuus lisätä 
omaa näkyvyyttään kuluttajien suun-
taan hyödyntämällä maksutonta säh-
köistä markkinointikanavaa, www.ai-
tojamakuja.fi. Sivustolla on mukana 
jo runsas 1800 elintarvikeyritystä ja 
-tuottajaa, mutta kysynnän jatkuvasti 
kasvaessa myös lisää yrityksiä tarvi-

taan vahvistamaan 
kokonaisuutta. Eri-
tyistä kiitosta sivus-
to on saanut katta-
vuudestaan, kart-
tapalvelusta sekä 
näppärästä mobii-
liversiosta, jonka 
avulla myös mat-
kailijat ovat pääs-

seet nauttimaan aitojamakuja -sivus-
ton annista. Aitoja makuja yhteistyössä 
ovat mukana MTK ja SLC.

Kurkkaa aitojamakuja -video  
www.aitojamakuja.fi 
Sivustolle pääsee mukaan www.aitojama-
kuja.fi/ liity mukaan -linkin kautta.
Lisätietoja: Johanna Mattila, 
p. 040 565 8121,   
johanna.mattila@utu.fi 

A Aitoja makuja II on Turun yliopiston 
koulutus- ja kehittämiskeskus Brahe-
an hallinnoima hanke. Hanke toteut-
taa Manner-Suomen maaseudun ke-
hittämisohjelmaa 2007–2013 ja sitä 
rahoittaa Hämeen ELY-keskus valta-
kunnallisena hankkeena.
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Valtakunnalliset Lammaspäivät
26.-28.3.2014

Porissa

TERVETULOA!        
ProAgria Keskusten Liitto ja Suomen Lammasyhdistys

Pe 28.3.2014 
Opintoretki
Tenhon Tila, Ulvila
 Suuressa mittakaavassa toimivalla yhtymä-

muotoisella tilalla on 250 texel-uuhta sekä 
limousine-lihakarjaa. Tuotantorakennukset 
soveltuvat sekä karitsan- että naudanlihan 
tuotantoon. Pitkäjänteistä toimintaa luo-
mulihan suoramyynnissä. Oma tilateuras-
tamo ja -myymälä pioneerihengessä. 

 Rintalan Tila, Yläne
 Luomukaritsanlihantuotantoon sekä  

lammastuotteiden ammattimaiseen suo-
ramyyntiin ja tuotekehitykseen keskittynyt 
lammastila. Karitsojen kaksivaihekasvatus-
ta. Neljä eri konsepteilla toimivaa lampo-
laa, joista uusimpana 1 800 m2 puuraken-
teinen loppukasvattamo. Tilalla on lisäksi 
oma leikkaamo ja kokoustilat. 

Saloniemen Juustola, Laitila
 Luomumaidontuotantoa alkuperäisrotuja, 

suomenvuohta, länsisuomenkarjaa ja  
kyyttöä, hyödyntäen. Maito markkinoi-
daan itse. Tilalla toimii oma juustola ja 
raakamaitopakkaamo. Tuotteiden brän-
däystä ja markkinointia menestyksekkäästi. 

Lähtö hotellilta klo 8.00 ja paluu noin klo 17.30. 

Osallistumismaksu 60 € (+ alv 24 %) sisältäen bus-
sikuljetuksen, vierailukäynnit, retkilounaan Tupalan 
Hovissa, kahvit ja suojavarusteet. 

Paikka:  Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu 7, 28100 Pori, puh. 029 004 2002, www.sokoshotels.fi

Ke 26.3.2014 
16.00 Lammaskerhojen 
yhteiskokous
17.30 Kokouskahvit
17.30–20.30 Suomen 
Lammasyhdistyksen  
kevätkokous  
Kokouksen avaus, puheen-
johtaja Tapio Rintala

Uudistuneet maedi-visna- 
ja scrapie-valvonnat,  
Miia Kauremaa, Evira

Vuoden 2013 Lammas- 
tilan palkitseminen

§ 4 Sääntömääräiset asiat

Keskustelua ajankohtai- 
sista asioista 

Suomen Lammasyhdistys 
tarjoaa kahvit suolaisella. 
Ennakkoilmoittautuminen 
kahville. 
 

 

Viimeisin ohjelmaversio on nähtävissä Suomen Lammasyhdistyksen verkkosivuilta: www.lammasyhdistys.fi.  
Oikeus ohjelmamuutoksiin pidätetään.
Sitovat ilmoittautumiset 4.3.2014 mennessä ProAgria Keskusten Liittoon Eila Peitsille:  
eila.peitsi@proagria.fi / 020 7472 404. Tämän jälkeen osallistumismaksut + 10 %.
Majoitus 1hh 80 €/vrk ja 2hh 100 €/vrk. Hinta sisältää aamiaisen, asiakassaunan ja  
EasyFit-liikuntakeskuksen vapaan käytön. Majoitus maksetaan suoraan hotelliin.
Lisätietoja ProAgria Keskusten Liitto, Pia Parikka, pia.parikka@proagria.fi, 040 482 5026.

 

Menu  
Saloniemen chevreä ja 
luomutomaattia
-kaprista ja kapris- 
vinaigretteä

Rintalan tilan ylikypsää 
karitsan niskaa
-vadelmakastiketta
-yrtti-hunajajuureksia
-rukiista duchesse- 
perunaa

Tyrnibrylee Saloniemen 
raakamaidosta

To 27.3.2014 
Eläimestä elintarvikkeeksi -seminaari
9.00 Seminaarin avaus
 Pia Parikka, ProAgria Keskusten Liitto 
 Kunniaa tuotteille ja tuottajille
 Keittiömestari Antti Vahtera
 Suoramyyntiä ammattimaisesti:  
 case Rintalan tila
 Kylmäkuljetuksen toteutusratkaisut
 Lampuri Tapio Rintala

11.00 Seminaarilounas

12.00 Lainsäädännön vaatimukset
 Eläinlääkäri Heli Haukioja, Porin seudun  
 yhteistoiminta-alue

13.30 Kahvi ja konvehti

14.00 Rahtiterveiset teurastamolta
 Karitsan leikkuuvaihtoehtojen esittely ja  
 lihanäyttely 
 Teurastamoyrittäjä Kaarin Knuuttila,   
 Muhniemen Lahtivaja ja  
 Suomen Teurastamoyrittäjät

15.30 Yhteenveto ja keskustelua
16.00 Seminaarin päätös

Seminaarin hinta 80 € (+ alv 24 %) sisältäen ohjel-
man mukaisen koulutuksen, koulutusmateriaalit ja 
kokoustarjoilut.

Os
sik
Ho

19.00 Lampuri-illallinen 
Ravintola Satakunnassa 
Illalliskortti 33 €  
(+ alv 24 %). 

Tähtiesiintyjänä  
Antti Vahtera
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Ota WebLammas  
  käyttöösi
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WebLampaalla
-  kirjaat eläinten tiedot ja tapahtumat samalla kertaa 

Eviran lammasrekisteriin ja tuotosseurantaan

- lajittelet ja ryhmittelet eläimiä kätevästi työlistoiksi 
suodattimilla 

 - seuraat teuraskaritsoiden kasvua päivälaskurilla ja  
myyt ne oikeaan aikaan teuraaksi 

 - näet eläinten sukulaisuudet sukupuina ja saat ohjelman 
laskemat sukusiitosasteet käyttöösi eläinvalintoihin

 - saat ostoeläinten sukutiedot näkyville EU-tunnuksella ja 
voit vertailla sukutietoja katraasi eläimiin

WebLampaan jalostajan työkalut:

� BLUP-indeksit � Tuotosseurannan raportit
� Sukutaulut  � Sukusiitoslaskenta www.mloy.fi/weblammas

Kokeile 
veloituksetta  
2 kk 
Lisätiedot ja tilaukset  
www.mloy.fi/tilaa 
www.mloy.fi/weblammas  
puh. 09 8566 5900

Tilaus jatkuu automaattisesti kokeilujakson 
päätyttyä. Tilaus voidaan päättää kokeilujakson 
loppuun ilmoittamalla siitä meille.




