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Aidosti suomalaisesta villasta 
Olemme jo 70 vuoden ajan ottaneet vastaan 
suomalaista villaa ja valmistaneet siitä laadu- 
kasta huovutusvillaa, hahtuvaa, hahtuvalan-
kaa sekä karsta- ja kampalankaa. Tuo villat 
meille omaeräkehruuseen (väh.20kg), saat 
omat tuotteet meiltä sovitulla tavalla. 

Ostamme laadukasta villaa! 
Olethan yhteydessä aina etukäteen villan  
vastaanottoon: Päivi Häkkinen p. 050 543 6533

Tutustu tuotteisiin myös verkkokaupassamme! www.pirtinkehraamo.fi/verkkokauppa

Kehräämön oma kirja julkaistu! 
Sisältää 18 erilaista käsityöohjetta; niin suosit-
tuja klassikkomalleja kuin ihan uusiakin mal-
leja. Lisäksi tiiviit osiot kehräämön historiasta, 
lampuriyhteistyöstä 
sekä langan valmistus-
prosessista.”

Tehtaanmyymälä avoinna arkisin ma–pe 8–16
Kehräämöntie 2, 51520 Hiirola (Mikkeli), p. 010 617 3030 
Löydät meidät myös Facebookista ja Instagramista.

Villat meille 
– langat teille



Aidosti suomalaisesta villasta 
Olemme jo 70 vuoden ajan ottaneet vastaan 
suomalaista villaa ja valmistaneet siitä laadu- 
kasta huovutusvillaa, hahtuvaa, hahtuvalan-
kaa sekä karsta- ja kampalankaa. Tuo villat 
meille omaeräkehruuseen (väh.20kg), saat 
omat tuotteet meiltä sovitulla tavalla. 

Ostamme laadukasta villaa! 
Olethan yhteydessä aina etukäteen villan  
vastaanottoon: Päivi Häkkinen p. 050 543 6533

Tutustu tuotteisiin myös verkkokaupassamme! www.pirtinkehraamo.fi/verkkokauppa

Kehräämön oma kirja julkaistu! 
Sisältää 18 erilaista käsityöohjetta; niin suosit-
tuja klassikkomalleja kuin ihan uusiakin mal-
leja. Lisäksi tiiviit osiot kehräämön historiasta, 
lampuriyhteistyöstä 
sekä langan valmistus-
prosessista.”

Tehtaanmyymälä avoinna arkisin ma–pe 8–16
Kehräämöntie 2, 51520 Hiirola (Mikkeli), p. 010 617 3030 
Löydät meidät myös Facebookista ja Instagramista.

Villat meille 
– langat teille

SISÄLLYS 4/2019
VAKIOPALSTAT
4 Pääkirjoitus
5 Edunvalvonta
6 Tuoretta satoa
10 Kerittyä ja karstattua:
 OKRAsta terveisiä
12 Ruokavirasto:
 Schmallenberg-virus
14 Aidan toiselta puolen
34 Laitumelta lautaselle:  
 Marttojen kevennetyt   
 karitsapihvit

ARTIKKELIT
15 Kerinnän SM-kisat
16 Kerinnän MM-kisat
18 Värillisten rotujen    
 maailmankonferenssi
21 Villan ja taljojen    
 jalostuksesta lisäarvoa
24 Käsityöohje:
 Päkäpää-villasukat

VUOHIPALSTA
26 Vuohiprojektin    
 loppuseminaari
28 Keinosiemennystilaus   
 suunnitteilla
30 Lypsykuttujen ruokinta
32 Lypsyhygienia 
 ja voihappoititöt

Tilaushinta: 79 €/vuosikerta 2019  
(5 numeroa), sis. SLY:n jäsenyyden 
Kannattajajäsenyys: 300 €/vuosi
Lehden tilaukset ja jäsenasiat: 
marjo.simpanen@lammasyhdistys.fi
Taitto: Tipos Ab
Paino: T-Print Painotalo Oy, 
Hyvinkää ISSN 0785-7276

Päätoimittaja
Marjo Simpanen
puh. 044 973 7000
marjo.simpanen@lammasyhdistys.fi
Toimitussihteeri 
Anna Kujala 
Puh. 040 520 5436 
lammaslehti@gmail.com
Ilmoitusmyynti
Eila Pennanen, puh. 044 236 9902 
ilmoitukset@lammasyhdistys.fi

Toimituskunta 
Silja Alamikkotervo 
Jarmo Latvanen
Petri Leinonen
Otto Makkonen 
Sarita Mikkonen
Eila Pennanen
Marjo Simpanen 
Maija Suutarinen 
Terhi Torikka
Kirsi Vertainen

Kerinnän MM-kisaterveiset. 
Kuvassa wool-handling.

Värillisten rotujen maailman- 
konferenssissa päästiin tutustumaan 
italialaiseen villantuotantoon  
ja villan käsittelyyn.

Suunnitteilla on yhteinen siemen-
tilaus Ranskasta. Kuvassa oleva 
luppakorva on 50 % boer- 
vuohi-suomenvuohi
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Kerinnän SM-tittelistä 
kisattiin Kannuksessa 
elokuussa.

TORILLA TAVATAAN!

Viime keväänä osa-aikainen käsityöläinen 
Hanna Vires (Hanna’s Handmade) Kirkko-
nummelta soitti ja tarjosi juttua Lammas 
& vuohi –lehteen. Hän oli ollut Sheep & 
Wool –festivaaleilla USA:n Marylandissä 
(juttu löytyy L&V 3/2019 s. 40). Hanna 
kertoi mahtavasta tapahtumasta ja ihmet-
teli, miksei Suomessa järjestetä mitään 
vastaavaa. Kerroin, että meillä oli viime 
syksynä ensimmäistä kertaa Villaviikot, 
joilla periaatteessa yritettiin vähän samaa, 
mutta pienemmässä mittakaavassa ja use-
ammalla paikkakunnalla samanaikaisesti. 
Valittelin, että Uudellemaalle ei oikein 
saatu järjestettyä mitään useiden päällek-
käisyyksien takia, mutta tänä vuonna asia 
pitäisi korjata. Hanna innostui heti ja sa-
noi olevansa ehdottomasti mukana. Siitä 
se ajatus sitten lähti…

Sunnuntaina 29.9. klo 11-17 Suomen 
Lammasyhdistys ja Uudenmaan Lampu-
rit järjestävät villatapahtuman Narinkka-
torilla Helsingin Kampissa. Luvassa on 
suomalaisen villan tarina aina lampaista 
ja kerinnästä valmiisiin käsitöihin ja tuot-
teisiin. Valtaisat kiitokset Mikko Idlaxille, 
joka on pitkälti vastannut järjestelyistä, 
Eliisa Kivekkäälle ja tietysti Hannalle!

Kaikki kynnelle kykenevät, lämpimästi 
tervetuloa mukaan!

Marjo Simpanen
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Suomen vuohitaloudessa on puhaltanut muutoksen tuu-
let viime vuosina monella saralla. Muutamat tilat ovat 
lopettaneet, mutta vastaavasti uusia tiloja on aloittanut 

entistä suuremmilla yksiköillä. Tekniikaltaan moderneja ja 
vuohille suunniteltuja lypsyasemiakin on joitain tullut maa-
hamme, nämä keräävät paljon arvokasta tietoa eläimistä tuo-
tannonohjausjärjestelmien avulla. Lisäksi aperuokinta on ol-
lut käytössä joillain tiloilla jo pitkään ja siitä on ehtinyt kertyä 
jo paljon kokemuksia, se on yleistymässä koko ajan lisää ja 
mielenkiintoa sitä kohtaan on paljon. 

Mielestäni tämä kehitys kertoo, että Suomen vuohitalous ja 
vuohitilat pysyvät kehityksessä mukana.

Vuohien keinosiemennys tuontiroduilla on yksi suuri askel 
vuohitaloudessa. Sen ei ole tarkoitus syrjäyttää valtarotua, suo-
menvuohta, vaan tuoda lisää potentiaalia vuohitalouden kehi-
tykseen. Suomenvuohta pitäisi pystyä jalostamaan eteenpäin 
tuotirotujen rinnalla, koska siinäkin on potentiaalia korkeisiin-
kin tuotoksiin – mutta ne helmet pitäisi löytää karjoista ja ja-
lostuspukkien valintaan pitäisi saada jotain numeraalista dataa.

On hienoa ja erityisen tärkeää suomenvuohi-populaation 
kannalta, että vuohimäärä on pysynyt muutoksista huolimatta 
samalla tasolla ja jatkaa kasvuaan. Vuohia on Suomessa ny-
kyiselläänkin todella vähän muihin eläinlajeihin nähden ja siitä 
syystä pukkilinjojen säilytys on meidän jokaisen vuohitilallisen 
asia. Suurta pukkimäärää ei kukaan yksittäinen tila pysty pitä-
mään, sen me kaikki varmasti omista kokemuksista tiedämme.

Vuohitaloudessa korostuu entisestään myös yritys- ja henki-
löstöjohtaminen, kun taloudelliset paineet ajavat tehostamaan 
tuotantoa ja karsimaan kuluja. Lisäksi tilakokojen kasvun 
myötä myös työntekijät ovat usealla vuohitilalla nykyään jo 
arkipäivää, jolloin pitää osata myös henkilöstöjohtamisen tai-
dot. Johtamistaidot ovat kuitenkin joka tilalla yhtä tärkeä taito. 
Olen huomannut että itsensä johtaminenkin on välillä todella 

vaikeaa ja se on kuitenkin kaiken perusta, siksi suosittelenkin 
kaikkia hyödyntämään tarjolla olevia kursseja ja pienryhmiä.

Vuohitalous elinkeinoksi -hanke oli hieno asia vuohitalou-
delle. Sen avulla oli mahdollista selvittää monia asioita ja oi-
keasti paneutua niihin, koska hanke keskittyi vain vuohiin. 
Lisäksi sen avulla neuvojat saivat kehitettyä omia tieto-taito-
jaan. Yksi tärkeimmistä hankkeen hyödyistä oli, että saimme 
mukaan neuvojan, jolla oli paljon tietoa ja taitoa lypsylehmien 
ruokinnasta. Oman näkemykseni mukaan vuohi on enem-
män lehmä kuin lammas, lampaan kanssa yhteistä on lähinnä 
koko. Se on tärkeä huomio kun vuohitiloille suunnitellaan 
erinäisiä palveluita.

Vuohitaloudessa mennään eteenpäin positiivisella asenteel-
la, otetaan oppia muista ja vältetään tekemästä samoja vir-
heitä, kehitetään toimintaa, panostetaan paljon eläinten olo-
suhteisiin, eikä omaa jaksamista saisi unohtaa! Astutukset ja 
siemennykset ovat käsillä ja niiden suunnitteluun kannattaa 
käyttää aikaa, ne luovat pohjan tuleville vuosille.

Nyt on hyvä hetki miettiä jalostuspukkien tarvetta tuleville 
vuosille. Parhaat saat kun varaat jo nyt keväällä syntyvän puk-
kikilin mieleisestä yhdistelmästä. Muista tarjota myös omia yh-
distelmiä etukäteen varattavaksi Facebookin Pukkifoorumilla! 

Hedelmällistä 
syksyä koko 
lammas- ja vuohi-
porukalle!

Markus Koivisto
Suomen 
Vuohiyhdistys ry:n 
sihteeri

Suunnittelun tärkeys  
korostuu kasvavilla vuohitiloilla

SUOMEN VUOHIYHDISTYS RY
Perustettu 23.04.1979
www.suomenvuohiyhdistys.fi 
suomenvuohiyhdistys@gmail.com

Suomen Vuohiyhdistys 
toimii yhdyssiteenä 
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.

JÄSENMAKSU VUODELLE 2019
1. Jäsenmaksu 35 euroa/vuosi. Sisältää kaksi 
Lammas & vuohi -lehden vuohi-teemanumeroa 
ja pääsyn Facebookin jäsensivuille.
2. Jäsenmaksu 20 euroa/vuosi. Sisältää 
pääsyn Facebookin jäsensivuille.
3. Mikäli haluat päivittää jäsenmaksusi 20 
eurosta lehden sisältävään vaihto-ehtoon, 
maksa Vuohiyhdistyksen tilille 15 euroa.

Tilinumero FI77 5144 0820 0108 70 
Laittakaa viestikenttään: 
”jäsenmaksu 2019 ja omat tietosi” 
(nimi, osoite, s.posti, puhnro) 
Muista laittaa sähköpostia jäsensihteerille 
jossa ilmoitat jäsenyytesi ja omat tietosi;  
koiviston.tila@hotmail.com  

HALLITUS
Puheenjohtaja Jonna Ukkola, Loppi, 
040 757 3757, jonna.ukkola@outlook.com
Varapuheenjohtaja Riitta Saloniemi, Laitila, 
040 557 3544, rj.saloniemi@lailanet.fi
Sihteeri ja rahastonhoitaja  
Markus Koivisto, Kihniö
050 463 5354, koiviston.tila@hotmail.com
Muut hallituksen jäsenet:
Erkki Väisänen, Keikyä, MTK:n edustaja 
0400 772 027, ervaisan@gmail.com
Miina Huittinen, Punkalaidun
050 554 1110, miina_huittinen.yahoo.co.uk
Milla Alanco-Ollqvist, Pro Agria Etelä- 
Pohjanmaa, 040 706 0558,  
milla.alanco-ollqvist@proagria.fi
Marko Pentinmäki, Jalasjärvi 
050 582 8805, marko.pentinmaki@nic.fi
Elisa Ahtiainen 
Varajäsenet: Carin Grotenfelt, Julia Puisto 
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SUOMEN LAMMASYHDISTYS R.Y. HALLITUS 2019

Lammastalouden edunvalvonta

Hei vaan. Tämä juttu kertoo MTK.n toiminnasta vähän 
erilaisesta näkökulmasta.

Copa on Euroopan laajuinen maanviljelijöiden etu-
järjestö, johon MTK:kin  kuuluu. Copa toimii kiinteässä yh-
teistyössä COSECAN kanssa, joka on maatalousalalla toimi-
vien osuuskuntien Euroopan laajuinen yhteistyöjärjestö.

Näillä järjestöillä on toimitilat Brysselissä samassa raken-
nuksessa, jossa MTK:nkin toimisto on, joten yhteistyö on tii-
vistä. Pari kertaa vuodessa on komission lammasryhmän ko-
kous, ja sitä edeltävänä päivänä valmisteleva kokous Copan 
tiloissa. Olen käynyt MTK:n edustajana näissä kokouksissa 
muutaman vuoden ajan. Tapana on se, että jos saamme kut-
sun osallistumaan komission kokoukseen, johon kutsutaan 
noin 9–10 maan edustajat niin silloin osallistutaan, koska ko-
missio maksaa matkat ja majoitukset.

Brysselin kotieläinasiamiehet ovat toimineet niin ansiok-
kaasti, että lähes joka kerta kutsu on tullut, vaikka Suomi ei 
ole merkittävämpien lammasmaiden joukossa. 

Siellä olemme päässeet vaikuttamaan EU:n päätöksente-
koon ja meitä on kuultu petoasioissa, joissa Suomessa han-
kaluudet ovat alkaneet ennen kuin monessa muussa maassa. 

Valitettavasti tärkeimpään asiaan, eli lihan hintaan ei tuolta 
käsin voi vaikuttaa, mutta esimerkiksi Uudesta Seelannista tu-
levaan tuontipaineeseen ja Brexitin vaikutuksiin voi.

Luottamusta on tullut myös laajemmin. Olen ollut Copan 
edustajana kuuden EU-maan ja Turkin muodostaman Sheep-
Net-projektin ohjausryhmässä. Tämän projektin tarkoitus 
on välittää tietoa lammasneuvonnan, lammastalouden tut-
kimuksen ja lampaankasvattajien välillä. Toiminta on ollut 
hyvin käytännön läheistä. Viime viikon seminaarissa Rans-
kassa kuulimme muun muassa miten loislääkitystä lampailla 
voidaan vähentää valitsemalla laidunkasveiksi tanniinisia, siis 
flavonoideja sisältäviä kasveja. Siellä kokeessa oli käytetty se-
osta jossa oli apiloja, sikuria ja ratamokasveja. Tätä laidunta 
vuoroteltiin perinteisen laitumen kanssa 10 päivän jaksoissa.

Päiväkasvut olivat parempia kuin vertailuryhmässä, noin 
10%. Käykää katsomassa Sheepnet.network sivuja, sieltä löy-
tyy vinkkejä.

Lämmintä syksyä toivottaen 
Tapio Rintala

MTK ja COPA

3	Villaviikkoja on valmisteltu; Helsingin tapahtuman hoitavat Uudenmaan lampurit, muuten pyritään aktivoimaan paikallisia  
 lammaskerhoja.

3	Lammasruokapäivää suunnitellaan marraskuun lopulle; pyritään yhteistyöhön Marttojen kanssa.

3	Markkinointiprojekti käynnistetään yhdistyksen omana, koetetaan saada yhteistyökumppaneita ja rahoitusta ulkoa,  
 mutta aloitusta ei enää lykätä.

3	Seuraavan maatalouspolitiikan ohjelmakauden valmistelutyö työllistää yllättävästi.

3	Marraskuun syyskokouksesta rakennetaan keskusteleva; vähemmän puheita, enemmän ryhmätöitä ja keskustelua.

KOONNUT Petri Leinonen
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Tuoretta satoa
KOONNUT Marjo Simpanen, Eila Pennanen, 
Anna Kujala, Jill Christiansen

Keski-Norjassa on todettu Maedi-vis-
naa kolmella lammastilalla. Lehden 
mennessä painoon 30 tilaa ovat viran-
omaisten seurannassa, näiltä tiloilta ei 
saa myydä tai siirtää eläimiä tilan ulko-
puolelle. Epidemian todellinen laajuus 
selviää syksyn aikana, kun vuoristolai-
tumilla kesän olleet lampaat saadaan 
testattua. 

Ensimmäinen tapaus todettiin teu-
rastamon rutiinikokeissa osana terveys-
valvontaohjelmaa, toiset kaksi kontak-
titiloilla. Kahdella tilalla todettiin vain 
yksi sairastunut eläin. Yhdellä tilalla to-
dettiin 40 tapausta, minkä takia viran-
omainen Mattillsynet päätti että koko 
noin 250 eläimen katras lopetetaan, kir-
joittaa Trønder-Avisa -lehti.

Maedi-visnaa esiintyy maailmanlaajui-
sesti. Suomessa Maedi-visnaa on todet-
tu joitakin tapauksia, viimeksi vuonna 
2006. Norjassa edellinen epidemia oli 
2010-luvun alussa. Ruotsissa Gotlannil-
la jouduttiin lopettamaan 500 lampaan 
katras vuonna 2007 taudin takia.

Maedi (asteittain etenevä keuhkotu-
lehdus) ja visna (asteittain etenevä ai-
vokalvon tulehdus) ovat saman lentivi-
ruksen aiheuttaman tartunnan erilaisia 
ilmenemismuotoja. Sairauden oireet 
ilmenevät vain aikuisissa lampaissa. 
Ruokaviraston mukaan tärkein leviä-
misreitti on karitsan infektoituminen 
sen juodessa tartuntaa kantavan emän 
ternimaitoa. Tauti tarttuu myös hengi-
tysteiden välityksellä lähikontaktissa 
olevien eläinten kesken. Myös emän ve-
restä saastuneet jälkeiset voivat levittää 
tartuntaa. Virusta voi olla myös pässin 
spermassa.  Kerran sairastuttuaan eläin 
jää taudin kantajaksi ja levittää tautia 
katraassa koko elinikänsä.

Taudin on todistettu tarttuneen sekä 
lampaasta vuoheen että vuohesta lam-
paaseen. Muihin eläinlajeihin tai ihmi-
seen tauti ei tartu.

Maedi-visnaan ei ole rokotetta tai 
parannuskeinoja ja se johtaa eläimen 
kuolemaan.

MAEDI-VISNA-EPIDEMI I NORGE
I juli konstaterades maedi-visna på två 
fårgårdar i Trøndelag i mellersta Norge. 
Ett ytterligare smittfall på en fårgård i 
regionen konstaterades i slutet av au-
gusti. I skrivande stund är samman-
lagt trettio kontaktgårdar ålagda med 
restriktioner, vilket innebär att dessa 
gårdar inte får sälja eller flytta djur ur 
besättningen. Epidemins verkliga om-
fattning klarnar senare i höst, när fåren 
är hämtade från fjällbetena och har 
kontrollerats av myndigheterna.

Det första fallet upptäcktes i samband 
med rutinproven på ett slakteri som en 
del av övervakningsprogrammet för 
sjukdomen, de två andra på kontakt-
gårdar. På en av gårdarna var fyrtio djur 
smittade och myndigheten Mattillsynet 
beslöt att hela besättningen på cirka 
250 ska avlivas. På de två andra går-
darna konstaterades bara ett smittofall, 
enligt tidningen Trønder-Avisa.

Maedi-visna förekommer globalt i 
fårländer. I Norge skedde det förra ut-
brottet i början av 2010-talet. Även Sve-
rige har haft sjukdomsfall. 2007 drab-
bades en stor besättning på Gotland av 
sjukdomen och 500 får nödslaktades.

Maedi (gradvis fortskridande lung-
inflammation) och visna (gradvis fort-
skridande hjärnhinneinflammation) 
är olika uttrycksformer av smitta som 
orsakas av samma lentivirus. Maedi 
betyder andnöd på isländska och visna 
hopskrumpning, borttynande. Detta är 
de typiska symptomen för maedi-visna 
och de uppträder endast hos vuxna får, 
meddelar Livsmedelsverket.

Symptomen kan vara svåra att upp-
täcka. Ibland kan det enda symptomet i 
en besättning vara att några äldre tack-
or magrar. Andra symptom kan vara 
andnöd vid ansträngning, ledinflamma-
tion samt vinglighet. Även om infekte-
rade djur inte visar kliniska symtom kan 
de som kroniska bärare utsöndra och 
överföra virus. 

Viruset sprids via kontakter från smit-
tat får till friskt får, direkt till avkom-
man eller via smittad råmjölk. Viruset 
kan även finnas i sperma hos smittade 
baggar. Sjukdomen smittar både från 
får till get och från get till får. Andra 
djurarter eller människor smittas inte. 
Det finns inga botemedel. Smittan är 
permanent och leder till att djuret dör.

NORJASSA 
MAEDI-VISNAA

Stallmästaren, joka on ainoa Suomessa 
lampaiden ja vuohien korvamerkke-
jä myyvä yhtiö, on uudistanut korva-
merkkimallistoaan. Aiemmin myydyn 
Combi 2000 -merkistön tilalle on tullut 
uudempi Combi 3000. Uusi merkki on 
hieman isompi kuin vanha ja sen lukko-
järjestelmää on uusittu. Uusia merkkejä 
saa myös laajemmalla värivalikoimalla 
kuin vanhoja.

Pihdit, joilla uusia korvamerkkejä voi 
kiinnittää, ovat hieman erilaiset kuin 
aiemmin. Jos käytössäsi on kymmenen 
vuotta vanhemmat pihdit, joudut hank-
kimaan uudet. 

Pihdit, jotka Stallmästarenin mukaan 
sopivat uuteen Combi 3000 -merkkisar-
jaan ovat mustat Combi Junior -pihdit, 

jotka ovat tältä vuosikymmeneltä tai toi-
sen valmistajan pihtimalli, Allflex Total 
Tagger, punainen.

Lain mukaan lampaiden ja vuohien 
merkintävelvollisuuden täyttävät vain 
Ruokaviraston hyväksymät korvamerk-
kityypit. Tällä hetkellä hyväksyntää ei 
ole hakenut mikään muu yritys kuin 
Stallmästaren.

Uudistuneet merkit tilattavissa mui-
den merkkien tapaan lammas- ja vuohi-
rekisterien käyttösovelluksissa ja rekis-
tereiden asiakaspalvelun kautta. Uusia 
kiinnityspihtejä saa tilattua suoraan 
Stallmästarenilta tai muista tarvikekau-
poista.

Lähde: Ruokavirasto

COMBI -KORVAMERKIT UUDISTUNEET
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Cara Leigh ja Sten Wilson Newyorkista 
tutustuivat kesäkuussa Mirkku Sipilän 
johdolla Sipilän tilaan Liedossa, Kirsi An-
derssonin tilaan Nauvossa ja Stentorpin 
tilaan Paraisilla, jossa he myös yöpyivät. 
Heitä kiinnostivat tiloilla erityisesti suo-
menlampaat sekä niiden villoista tehdyt 
käsityöt. Vieraat olivat hyvin vaikuttunei-
ta näkemästään. Sperman vienti USA:han 
ei tällä hetkellä ilmeisesti onnistu Schmal-
lenberg-virusriskin takia, mutta he elivät 
toivossa, että se voisi avautua taas. 

Stentorpissa villa-arvostelimme yhdes-
sä joitakin karitsoita noudattaen Fine 
Finnwool -villa-arvosteluperiaatetta, joka  

kiinnosti heitä kovasti. He aikovat so-
veltaa sitä omaan katraaseensa. He ovat 
12 vuoden ajan kasvattaneet Point of 
View Farm -tilallaan NewYorkin Stan-
fordvillessä sekä värillisiä että valkoisia 
suomenlampaita ja osallistuneet aktiivi-
sesti rodun jalostustyöhön.  Lisätietoja 
heidän tilastaa löytyy osoitteesta Finns-
heep.net. He ostivat Stentorpin tuotteita 
esittääksen niitä lokakuussa järjestettä-
villä ”2019 New York Sheep and Wool” 
-festivaaleilla  jossa Finnsheep on tänä 
vuonna teemana. Stenillä on sukujuuret 
Suomessa, joten he jatkoivat Stentorpista 
Saloon sukujuhliin.

AMERIKKALAISIA SUOMENLAMPAANJALOSTAJIA VARSINAIS-SUOMESSA

ON VILLAVIIKON AIKA!

TEMAVECKA  
OM ULL 28.9–6.10

Villaviikko pidetään tänä vuonna 
28.9.–6.10. Viikon tarkoituksena on 
nostaa suomalaisen villan tunnettavuut-
ta ja arvostusta kuluttajien keskuudes-
sa. Reilun viikon aikana järjestetään 
useita tapahtumia ja tempauksia ym-
päri Suomen. Kaikki SLY:lle ilmoite-
tut Villaviikon tapahtumat on koottu 
maakunnittain osoitteeseen: www.lam-
masyhdistys.fi/villaviikkojen-tapahtu-
mat-28-9-6-10-2019/ 

 SLY itse soluttautuu kuluttajien 
keskuuteen ja järjestää Uudenmaan 
Lampureiden kanssa villatapahtuman 
Helsingin Narinkkatorilla sunnuntaina 
29.9.2019. Tapahtumaan ovat kau-
punkilaisten ohella tervetulleita myös 
lampurit sekä muut kotimaisen villan 
kanssa toimivat kautta maan!

 Lammasyhdistys on lisäksi painatta-
nut ns. Villakortteja ja toimittanut niitä 
jokaiselle lammaskerholle jaettavaksi  

tapahtumissa yms. Villakortista on teh-
ty myös netissä jaettava versio sekä pai-
natettu roll-up. 

Lammaskerhot/tilat/yritykset voivat 
halutessaan ostaa roll-upin myös omaan 
käyttöönsä omakustannehintaan 59 eu-
roa + alv + toimitus. SLY tilaa roll-upeja 
sen mukaan, kuinka monta sitovaa tila-
usta on saatu. Tiedustelut ja tilaukset: 
marjo.simpanen@lammasyhdistys.fi.

Ullveckans mål är att lyfta fram och 
främja uppskattningen av inhemsk fårull. 
Under en dryg vecka, 28.9–6.10, ordnas 
olika ullrelaterade evenemang runtom i 
landet.  Info om alla evenemang finns på 
Finlands Fårförenings webbsida.

Fårföreningen har bokat en del av 
Narinkens torg i Kampen, Helsingfors, 
söndagen 29.9.2019. Förutom stadsbor 
är alla fårproducenter och ullintressera-
de varmt välkomna till ullevenemanget!

Föreningen har också tryckt upp kort 
och roll-upar med ullfakta på både finska 
och svenska. Korten har delats ut till de 
lokala fårföreningarna och finns också 
som e-versioner på webben. 

Roll-upen kan beställas av föreningar, 
gårdar och företag via Fårföreningen till 
självkostnadspriset 59 euro + moms. För-
eningen beställer roll-upar utifrån antalet 
bindande beställningar som kommit till 
marjo.simpanen@lammasyhdistys.fi .

WWW.LAMMASYHDISTYS.FI/ 
VILLAVIIKKOJEN-TAPAHTUMAT-28-9-6-10-2019/ 
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Continentalit eli Manner-Euroopan 

EM-kilpailut järjestettiin tänä vuonna 

22.–25.8.2019 Wittbekissä 

Pohjois-Saksassa esimerkillisellä 

tarkkuudella ja selkeydellä. 

Järjestävä organisaatio onnistui loistavas-
ti niin kilpailupaikan kuin lampaidenkin 
osilta. Tasalaatuiset ja sopivasti haastavat 
lampaat erottelivat jyvät akanoista ja kiin-
nostavan kilpailua pystyi seuraamaan niin 
paikan päältä kuin LIVE streamin kautta 
kotisohvalta. 

Kolmen päivän aikana karsittiinn sun-
nuntain finaaliin jokaisen päivän kuusi 
parasta koirakkoa. Finaalissa kilpaili si-
ten 18 koirakkoa.

Karsintapäivien rata on tavallista kolmosluokan (Open) rataa 
vaativampi ja pidempi. Finaalissa tuplahaku ja iso jako testaa-
vat koirien ja ohjaajien henkistä ja fyysistä kanttia (finaaliradal-
le oli annettu ½ tuntia aikaa) ja parhaista parhaimmat nousivat 
palkintopallille Pohjois-Saksan hämärtyvässä illassa.

Suomesta kilpailuun osallistui 8 koirakkoa. Maajoukkue 
uusi viime vuotisen huippuonnistumisensa. Peräti kolme koi-
raa nousivat hienosti finaaliin: Anja Lehtiö Kemi Rhemyn ja 
BB Coelin sekä Michaela Wikberg Borderliz Sunen kanssa.

Kilpailun tuomitsee kaksi pitkän linjan kokenutta britti-
tuomaria Aidan Gallagher P-Irlannista ja Johnny Robinson 
Skotlannista, joiden antamat pisteet laskettiin aina kilpailija-
kohtaisesti yhteen. 

Nettisivuilla julkaistiin tulokset www.continental2019.de 
Näihin EM-kilpailuihin osallistui ennätysmäärä maita ja 

kilpailijoita. Ensi vuonna kisat käydään Sveitsissä poikkeuk-
sellisesti lokakuun alussa. Paimennuksen EM-kilpailut on jär-
jestetty vuosittain 1985 lähtien ja jokainen jäsenmaa järjestä-
nyt kisat vuorollaan. Suomessa EM-kilpailut pidettiin vuonna 
2016 Juvalla.

Paimennuksen EM toi suomalaismenestystä

Tuoretta satoa

Suomen EM-maajoukkue 2019

1. Anja Lehtiö ja BB Coel, Lieto, kapteeni
2.  Jonna Paasila ja Borderliz Magdalena, Vantaa
3.  Kari Kotikoski ja Sammy, Somero
4.  Anja Lehtiö ja Kemi Rhemy, Lieto
5.  Michaela Wikberg ja Borderliz Sune, Korsnäs
6.  Leena Jussila ja Valmis Mulder, Loviisa
7.  Michaela Wikberg ja CMM’s Börje, Korsnäs
8.  Elisa Kotikoski ja Bell, Somero

Loppusijoitukset finaalissa

1.  Serge van der Zweep / Mac NL 293
2.  Luca Fini / Conri  IT 286
3.  Serge van der Zweep / L. Jenny NL 270
4.  Ann Blomqvist / P. Moss SE 268
5.  Jo Agnar Hansen / Jan NO 251
6.  Hendrik Kienker / Win DE 240
7.  Susanne Lejuez / Eryn NL 237
8.  Torbjörn Jaran Knive / Gin NO 234
9.  Sven Seiberg / Tess DK 226
10. Anja Lehtiö / Kemi Rhemy FI 222
11. Michaela Wikberg / B. Sune  FI 201
12. Johann Beeli / G. Becco CH 196
13. Eliane Verboven / Mona BE 156
14. Oscar Murguia / M. Yeick ES 150
15. Eliane Verboven / May Ellis BE 131
16. Frauke Sprengler / K. Ace DE 123
17. Tomasz Novakowski / Gem PL disk
18. Anja Lehtiö / BB Coel FI disk
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Suomen maajoukkue kisapaikalla.

Anja Lehtiö ja Kemi Rhemy finaalissa.
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Kotimaista Startti –maitojuomaa 
karitsan on turvallista imeä

Startti-maitojuoma on korkealaatuinen suomalaisesta 
maitoraaka-aineesta valmistettu kotimainen 
juomarehu.

Käyttö: Sekoita noin 1 dl (58 g) Startti-jauhetta 2 desi litraan 
+40 asteista vettä ja käytä tarpeen mukaan, esimerkiksi:

Karitsan  
ikä/vrk

Kerta-annos 
dl juomaa

juottokertoja 
päivässä

1 0,5-1,0 5-6
2-7 1,0-2,0 4-5
8-14 3,0-4,0 3-4

15-28 4,0-6,0 3
29-42 5,0-6,0 2

Toimii hienosti:
• Kotimaisesta maidosta valmistettu
• Erinomainen liukenevuus
• Hyvä saatavuus kautta maan

Hyvä saatavuus: 
Startti-maitojuomaa on saatavana lampaan kasvattajille meijereiden myymälöistä sekä Lantmännen Agron kaupoista.

www.valio.fi/startti

Uusi Startti-maitojuoma 
– parasta alkuruokintaan

Vilomix Finland Oy
puh. 010 402 7700         
www.vilomix.fi 

www.vilomix.fi/edustajat

Parempaa 
lampaillesi

• Orgaanista seleeniä 
sisältävä kupariton  
kivennäisrehu lampaille

• UUTUUS! Saatavana 
erillisestä tilauksesta  
lisätyllä kuparilla 
suomenlampaille!

Lisäksi valikoimastamme 
monipuolinen valikoima 
nuolukiviä ja lampaille 
soveltuvia täydennysrehuja

LAMMAS-MIRA
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OKRAN TUNNELMAT: 

”SUOMALAISTA 
VILLAA 
ARVOSTETAAN”
Kurikkalainen Kaitamäen tila esitteli 
lammastaloutta ja laumanvartijakoiria 
koko OKRA-maatalousnäyttely ajan 
heinäkuussa. Espanjanmastiffit ja niiden 
vartioimat lampaat sekä kerintänäytök-
set vetivät osastolle väkeä jatkuvasti.

– Lammas on niin symppis, se vetää 
puoleensa harrastajien ja ammattilaisten 
lisäksi paljon muitakin, Sanni Kaitamäki 
totesi. 

Hän ilahtui siitä, miten paljon oman 
tilan villalanka ja taljat kiinnostivat kä-
vijöitä.

– Lankaa on myyty tasaisesti, ja tal-
jojakin.

Lankojen kohdalla moni kysyy, onko 
villalankaan lisätty nylonia, vai onko se 
täyttä villaa. Taljoissa kiinnostaa, missä 
muokkaus on tehty.

– Puhdas suomalainen villa on nyt ar-
vossaan.

Terveisiä OKRAsta!

Kerittyä ja karstattua

Vuohiosastolla näyttelyvieraita lähestyttiin muun muassa juustoilla, saippuoilla ja 
vuohilla kuvitetuilla tuotteilla. Lauantaina paikalla olivat Jonna Ukkola (oik.) ja Sara 
Rönkä.

Suomen Lammasyhdistyksen osastolla 
Okrassa vaikuttivat lauantaina Anne  
Linnainmaa (vas.), Ellis Kotilainen ja  
Hannele Ulvo. Esillä oli muun muassa 
lehtiä.

EDUNVALVONTAA

TEKSTI JA KUVAT: Terhi Torikka

Sanni ja Aki Kaitamäki iloitsivat näyttelyvieraiden kiinnostuksesta villaan.



Retronkin Reino ja Raija Louko esitte-
livät Okrassa uutta ruokintapöytärat-
kaisua, joka on suunniteltu ensisijaisesti 
lampaille, mutta muokattavissa myös 
vasikoille.

– Tämä laajentaa ruokintapöytien 
tarjontaa, että mukaan saadaan myös 
kotimainen tuote, sanoo Reino Louko. 

Tuotteessa on kiinnitetty erityistä 
huomiota hygieniaan. Putkien päät ovat 
kourun sisällä, jolloin niihin ei pääse 
jäämään rehua, joka myöhemmin voisi 
pilaantuneena tippua muun rehun se-
kaan.

Seosrehun jakoa varten aitaan voi lait-
taa myös ylälaidan. Tarvittaessa aitaa 
voi korottaa laittamalla sen alle lankku-
ja. Näin voi estää pikkukaritsojen tuloa 
ruokintapöydälle.

Uusi ratkaisu on jo asennettu muuta-
maan lampolaan, mutta OKRA oli sen 
julkinen ensiesiintyminen.

– Mielessä tämä on muhinut jo monta 
vuotta, mutta nyt se oli valmis tuotan-
toon, Reino Louko kertoi.

Paaliruokintaa suosiviakaan tiloja ei 
ole silti unohdettu, Retronikilta löytyy 
edelleen ratkaisuja myös siihen vaihto-
ehtoon.

Yhdeksi Retronikin suosikeista on 
noussut Heinäri, aitaan kiinnitettävä 
heinähäkki. Sen jämäkkyyden salaisuus 
on umpinaiset päädyt. Pystypuikkojen 
ansiosta heinä valuu hyvin alaspäin, 
mutta lampaat eivät hypi häkkiä vasten.

Louko kehittää Retronkin tuotteet 
itse Seinäjoen Ylistarossa ja ne valmis-
tutetaan alihankkijalla vain muutaman 
kymmenen kilometrin päässä. Yhtiö on 
valmistanut lammaskalusteita jo vuo-
desta 1996 ja sarjavalmistuksessa on yli 
50 tuotetta.

– Suurin asiakaskunta ovat lammasti-
lat, seuraavana tulevat vuohitilat ja sit-
ten vasikkakasvattamot.

OKRA on ollut yritykselle tärkeä 
myyntipaikka jo kauan.

– Täällä tuotteita saa koplata, emme 
halua olla vain netissä.

RETRONIKILLE LAMPURIT  
OVAT TÄRKEIN ASIAKASRYHMÄ

1. Etelä-Pohjanmaan Lammaskerho r.y., 
siht. ja rahastonhoitaja, Sanni Kaitamäki,  
p. 040 717 7116, sanni.kaitamaki@gmail.com
2. Keski-Pohjanmaan Lammaskerho, 
siht. Leila Niemelä, Niemeläntie 41, 
68230 Lohtaja, p. 040 570 1599
3. Keski-Suomen Lampurit, 
pj. Mari Seppälä, Tarvajärventie 253, 
42100 Jämsä, p. 040 824 1518, 
mari.seppala@hotmail.com
4. Kymenlaakson Lampurit, 
www.facebook.com/Kymenlaaksonlampuritry, 
pj Maija Knuuttila, Ahviontie 260, 46960 
Muhniemi, p. 040 575 8848,
maija-knuuttila@outlook.com. 
Siht. Marja Jalo, marja.jalo@proagria.fi, 
p. 040 572 8387
5. Lapin Lampurit r.y., 
siht. Petri Leinonen, Mäkikierintie 9, 
95520 Tornio, p. 040 581 8477, 
petri.leinonen@elomestari.fi
6. Pirkanmaan Lammaskerho, 
pj. Ira Hellsten, ira.hellsten@kurjentila.fi,
p. 041 528 9672
7. Pohjois-Pohjanmaan Lammaskerho, 
siht. Risto Hänninen, Rautionmäentie 56 
92220 Piehinki, p. 040 558 5421
8. Pohjois-Karjalan Lampurit, 
siht. Eila Pennanen, p. 050 361 4144 
pk.lampurit@gmail.com,
www.pohjoiskarjalanlampurit.blogspot.fi, 
www.facebook.com/PohjoisKarjalanLampurit
9. Pohjois-Savon Lammaskerho/LF-team, 
siht. Niina Lohva, Kulvemäentie 164, 
74230 Salahmi, niina.lohva@kiuruvesi.fi
10. Satakunnan Lammaskerho, 
siht. Hanna-Leena Juhola, Taipaleentie 73, 
27150 Eurajoki, p. 044 3124 272,
http://satakunnanlammaskerho.blogspot.com/, 
https://fi-fi.facebook.com/SatakunnanLammas-
kerhoRy/
11. Suur-Savon Lampurit r.y.,
pj. Kirsi Vertainen, Levänomaisentie 648, 
51820 Hatsola, p. 040 590 6959
12. Uudenmaan Lampurit r.y. –
Nylands Fårfarmare r.f., 
siht. Mikko Idlax, idlaxgard@gmail.com
13. Varsinais-Suomen Lammaskerho,
siht. Terhi Oinonen, Hanhijoentie 6, 
21540 Preitilä, p. 0400 881 956,
terhi.oinonen@kolumbus.fi
14. Ålands Fåravelsförening r.f,
ordf. Mia Söderdahl, c/o Babbi Söderdahl, 
Sjöhagavägen 71, 22 150 Jomala, 
alandsfaravel@gmail.com
15. Österbottens svenska fårförening r.f.,
ordf. Josefin Norrback,
josefinnorrback@hotmail.com,
sek. Daniel Englund, 
daniel.englund95@gmail.com
16. Suomen Vuohiyhdistys r.y., 
pj. Jonna Ukkola, Loppi, p. 040 757 3757,
jonna.ukkola@outlook.com,
siht. Markus Koivisto, Kihniö, p. 050 463 5354, 
koiviston.tila@hotmail.com

Lammas- ja vuohikerhot
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Sairaudet syynissä – näytteistä nähtynä�

Sikiöiden kehityshäiriöitä aiheutta-
va Schmallenberg-virus levisi Suo-
meen kesällä 2012

Syksyllä 2011 Saksasta löydetty Euroo-
passa aiemmin tuntematon Schmallen-
berg-virus (SBV) levisi Suomeen kesällä 
2012. SBV on polttiaisten levittämä mä-
rehtijöiden virus, joka ei tartu ihmiseen. 
Mikäli tiine eläin saa tartunnan sikiön 
virukselle herkkänä aikana (lampailla 
ja vuohilla 30.–70. tiineysvuorokausi), 
voi siitä seurata sikiön epämuodostu-
minen. Ensimmäiset epämuodostuneet 
karitsat, joilla todettiin virus, syntyi-
vät joulukuussa 2012 ja ensimmäinen 
epämuodostunut vasikka helmikuussa 
2013. Vuoden 2013 aikana luomisen 
syyn selvityksiin lähetetyissä vasikoissa 
todettiin Schmallenberg-virus 19 tilalla 
ja karitsoissa 8 tilalla. 

Sikiöille luuston, lihaksiston ja 
keskushermoston kehityshäiriöitä
Maaliskuun 2012 ja toukokuun 2013 
välisenä aikana Evirassa tutkittiin te-
hostetusti Schmallenberg-viruksen esiin-
tymistä Suomessa. 

Patologisiin tutkimuksiin lähetettiin 
238 sikiönäytettä lampaista ja 13 vuo-
hista 96 tilalta. Schmallenberg-virustar-
tunta todettiin 14 lammasnäytteestä. Si-
kiöt olivat pääsääntöisesti täysiaikaisia 
ja 13 sikiöllä oli Schmallenberg-virus-
tartunnalle tyypillisiä kehityshäiriöitä 
(koukkuun tai suoraksi jäykistyneet ja-
lat, selkärangan mutka, lyhyt alaleuka, 
lihassurkastuma, aivojen epämuodos-
tuma ja /tai selkäytimen vajaakehitys). 
Lisäksi yksi vastasyntynyt karitsa oli 
lopetettu hermosto-oireiden takia ja sil-
lä todettiin virustartunnalle tyypillinen 
aivotulehdus, jossa todettiin SBV. 

Vuohinäytteissä ei todettu Schmallen-
berg-virustartuntaa. 

Kaikki todetut tapaukset ajoittuivat 
joulukuun 2012 ja maaliskuun 2013 
väliselle ajalle. 

Schmallenberg-virus  
kiersi Suomessa kesällä 2018
Schmallenberg-viruksen aiheuttamia 
luomisia ei todettu Suomessa lainkaan 
vuosien 2014-2018 aikana ja 2014-
2017 vasta-aineita todettiin vain ennen 
vuotta 2014 syntyneissä naudoissa. 

Vuoden 2018   tautiseurantanäyt-
teistä selvitettiin SBV-vasta-aineiden 
esiintyvyys. Kaikkiaan tutkittiin 871 
kpl teurastamoilla otettua lampaiden 
verinäytettä. Alkuvuodesta otetuissa 
näytteissä todettiin vasta-aineita muuta-
malla Länsi-Suomesta peräisin olevalla 
eläimellä. Loppuvuotta kohti vasta-ai-
nepositiivisten eläinten määrä kasvoi 
ja eläimet olivat lähtöisin eri puolilta 
Suomea pohjoista lukuun ottamatta.  
Selvityksen perusteella SBV on kiertänyt 
Suomessa vuonna 2018. Tätä kirjoitet-
taessa (heinäkuu 2019) ei lampailla eikä 
vuohilla ole todettu Ruokavirastoon lä-

hetetyissä näytteissä SBV:n aiheuttamia 
luomisia tai sikiöiden epämuodostumia 
vuoden 2013 jälkeen. Maaliskuussa 
2019 todettiin yhdellä vasikalla SBV-tar-
tunnan aiheuttamia kehityshäiriöitä.

Jos tilalla luomiset tai kuolleena 
syntymiset lisääntyvät, syy tulee aina 
selvittää. Pienten märehtijöiden pato-
logisanatomisia tutkimuksia lisätutki-
muksineen tehdään Ruokavirastossa 
Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa ja 
Seinäjoella. Lisäksi luoneiden emien ve-
rinäytteille on tutkimuspaketti, joka si-
sältää brusella-, Q-kuume ja Chlamydia 
-vasta-ainetutkimuksen sekä pyynnöstä 
myös BVD/border disease-, sinikielitau-
ti- ja Schmallenberg-virusvasta-ainetut-
kimuksen. Vasta-ainetutkimukset teh-
dään Helsingissä.

Vuoden 2018 seurannassa tutkittiin 
Schmallenberg-virustartuntaa
Ruokaviraston (entinen Evira) eläintautien seurantaohjelmista on kirjoitettu Lammas&Vuohi -lehden numeroissa 

5/2018 (Yleistä seurantaohjelmista ja Maedi-Visna) ja 1/2019 (Bruselloosi). Vuoden 2018 näytteistä tutkittiin myös 

Schmallenberg-viruksen vasta-aineet ja Q-kuume-vasta-aineet. Q-kuumeseurannan tuloksista on kerrottu nume-

rossa 3/2019.

Schmallenberg-viruksen aiheuttamia kehityshäiriöitä karitsoilla vuodelta 2013.

Laura London ja Teija Kokkonen
Eläintautitukimus, Ruokavirasto

Pidä aina varalla Rumelania!

Metioniini, koboltti ja hiiva auttavat syömättömyyteen.
Vahva puskurijauhe pitää pötsin pH:n kunnossa (ripuli, ummetus).

Lisäksi Rumelan sisältää runsaasti magnesiumia.
Saatavilla maatalouskaupoista.

Pakkauskoot:
1 kg
5 kg

toimisto@pharmaxim.com
02 2437 600

Rehuerien ja ruokinnan vaihtuessa RATKAISU ON monipuolinen

Rumelan.indd   1 21.8.2019   12.04.13
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GUATEMALAN LAPSIEN RAVITSEMUSTA 
KORJATAAN VUOHENMAIDOLLA

Amerikan maista Guatemala on yksi eniten aliravitsemuk-
sesta kärsivistä maista. Pahiten aliravitsemuksesta kärsitään 
etenkin maaseudun ylänköalueilla kuten Nebajissa, jossa 
46,5 prosenttia alle viisivuotiaista lapsista kärsivät akuutis-
ta aliravitsemuksesta.
Ravitsemukselliset puutteet hidastavat fyysistä ja henkistä 
kasvua, minkä takia aliravitsemuksen korjaaminen on eri-
tyisen tärkeää etenkin lapsilla. Pelastakaa Lapset ry aloitti 
alueella ohjelman, jonka avulla yritetään saada korjattua 
lasten aliravitsemusta vuohenmaidon avulla. Vuohenmaito 
on halpa ja helposti saatavilla oleva ratkaisu aliravitsemuk-
sen ehkäisyyn. Lisäksi vuohet tuottavat maidon lisäksi työtä 
ja toimeentuloa paikallisille ja niiden lantaa voidaan käyt-
tää lannoitteena pelloilla. Tulosten mukaan jo kolmen kuu-
kauden ajan päivittäin juotu 2,5 desilitran annos vuohen-
maitoa on vähentänyt lasten aliravitsemusta merkittävästi.

CGTN America 05/2019

LAMPAIDEN MUKAUTUMINEN 
MERILEVÄN SYÖMISEEN MAHDOLLISTI 
ASUTUKSEN ORKNEYSAARILLA

Kautta aikain kotieläinten kasvatuksesta on tullut mah-
dollista myös haasteellisissa olosuhteissa, kunhan eläimet 
ovat onnistuneet mukautumaan uuteen ruokavalioon. Pa-
riisilainen tutkijaryhmä onnistui selvittämään, että Orkney- 
saarten uudisasukkaat olisivat 3500 eaa. kuolleet nopeasti 
nälkään, elleivät heidän mukanaan tuomansa lampaat olisi 
tottuneet niin nopeasti syömään saarilta löytyvää merile-
vää.

Tuulenpieksemät ja kylmät Orkneysaaret sijaitsevat 290 
kilometriä pohjoiseen Skotlannin pohjoisimmasta kärjestä. 
Lyhyet kesät, pitkät talvet, niukka lumimäärä, alhainen läm-
pötila ja runsaat tuulet ovat muovanneet saaren kasvustos-
ta matalan ja niukasti tuottavan. Kotieläimille riitti kasvilli-
suutta syötäväksi vain muutamina lämpiminä kuukausina, 
minkä takia lampaat alkoivat lähes heti saarille tultuaan 
syömään paljon merilevää. Tutkijaryhmä tuli tähän johto-
päätökseen mitattuaan Skara Braen kivikautisesta kylästä 
löytyneiden lampaiden luurankojen hampaiden pysyvän 
hiilen isotoopin määriä. Tuloksien perusteella lampaiden 
ruokavaliossa huomattiin olleen vuodenaikojen välistä 
vaihtelua, mutta löydetyt isotooppimäärät korreloivat hy-
vin merilevän kanssa. Tämän perusteella lampaat alkoivat 
syödä merilevää hyvin pian saarille saapumisen jälkeen, 
ja 2500 eaa. siitä oli tullut jo täysin normaali osa niiden 
ruokavaliota. Tutkijat eivät kuitenkaan osaa sanoa päätyikö 
merilevä lampaiden ruokavalioon siksi, että lampaat itse 
alkoivat syödä sitä vai kuljettivatko paimenet lampaita ran-
nikkoalueille syömään.

Cosmos 08/2019

BRITANNIAN SOPIMUKSETON ERO 
EU:STA VOI JOHTAA MILJOONIEN 
KARITSOIDEN TEURASTAMISEEN

Lähes 94 prosenttia Iso-Britanniasta viedystä karitsanlihasta 
päätyy EU:n alueelle. Tämä tarkoittaa yli neljää miljoonaa 
karitsaa vuodessa. Tällä hetkellä uhkana on, että Britan-
nian sopimukseton ero EU:sta voi johtaa 46 prosentin tul-
limaksuihin karitsaa kohti. Naudanlihalle tullimaksua tulisi 
keskimäärin 65 prosenttia ja kanalle 27 prosenttia. Maassa 
päädyttäisiin luultavasti teurastamaan miljoonia karitsoita, 
sillä korkeiden tullimaksujen jälkeen niitä ei enää saataisi-
kaan kaupaksi Euroopan Unionin alueelle.

Morning Star 08/2019

SIITOSPÄSSIN VALINNALLA  
VOI VAIKUTTAA KARITSOISTA 
SAATAVAAN TUOTTOON

Iso-Britanniassa yhdeksällä tilalla on ollut käynnissä pro-
jekti Ram Compare, jossa on vertailtu isäpässejä ja pyrit-
ty löytämään pässit, joiden karitsat kasvavat nopeammin 
teuraskypsiksi ja saavat parempia ruholuokkia. Projektissa 
seurattiin neljän vuoden ajan katraiden tietoja ja teurastu-
loksia, jotta onnistuttiin löytämään isäpässit, joiden karit-
soiden teurashinnat olivat parempien ruholuokkien ansios-
ta jopa viisi puntaa korkeampia tai jotka olivat teuraskypsiä 
seitsemän päivää nuorempina.

Kaikki katraiden uuhet punnittiin ja kuntoluokitettiin 
säännöllisesti, ja karitsoita arvioitiin sekä kasvun aikana 
että ruhoina. Projektin tulosten perusteella todettiin, että 
valitsemalla isäpässit painon sekä lihaksen- ja rasvanpak-
suuden perusteella, voidaan tuottaa karitsoita paremmalla 
ruhonlaadulla ja lyhyemmällä kasvatusajalla.

Projektissa korkean indeksin omaavien siitospässien ka-
ritsat tuottivat 3–5 puntaa enemmän karitsaa kohti verrat-
tuna tavallisten pässien karitsoihin. Karitsoiden korkeampi 
teurastuotto johtui nimenomaan paremmasta selkälihak-
sen paksuudesta, paremmasta rasvaluokituksesta ja suu-
remmasta selkälihaksen pinta-alasta. Projektissa mukana 
olleet rodut olivat beltex, texel, meatlinc, hampshire down, 
charollais ja suffolk.

Farmers Weekly 08/2019

Aidan toiselta puolen – lammasaiheisia kuulumisia maailmalta

KOONNUT Silja Alamikkotervo Palstalle kootaan lammas- ja vuohiaiheisia uutisia 
ja kuulumisia ulkomaisista lähteistä.

14    Lammas & vuohi 4/2019
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Lauantaina 24.8.2019 Ollikka-
la-messuilla, Kannuksen kouluti-
lalla, kisattiin lampaankerinnän 

suomenmestaruudesta kuuden kilpai-
lijan voimin. Suomenmestaruuksia on 
ratkottu ennenkin, mutta tämä vuosi oli 
ensimmäinen, kun kilpailut organisoi 
Suomen Keritsijät ry.

Päätuomari Jenni-Stiina Inkinen ar-
poi kilpailujärjestyksen. Karsintakier-
roksella kaksi kilpailijaa kerrallaan 
keritsivät kukin kaksi uuhikaritsaa. 
Lampaasta tuomarit, Jenni-Stiina Inki-
nen, Annukka Numminen ja Anni Van-
hala, arvostelivat kerittäessä niin kutsu-
tut tuplaleikkaukset sekä käytetyn ajan 
ja kerinnän jälkeen lampaaseen jääneen 
villan.

Toni Kattilakosken kerintäjälki oli 
karsintakierroksen huolellisin ja täs-
tä hänet palkittiin Kotieläintarvike.
fi:n lahjakortilla. Karsintakierrokselta 
finaalikaksikkoon itsensä taituroivat 
Toni Kattilakoski sekä MM-kilpailuis-
sakin Suomea edustanut Marko Kän-
sälä. Kolmanneksi sijoittui suoraan kar-
sintakierrokselta Jukka Vitikka.

Finaalissa keritsijöillä oli kummal-
lakin neljä uuhikaritsaa kerittävänä. 
Kerintään käytettävässä ajassa kilpaili-
jat olivat hyvin tasaväkisiä. Kerintä- ja 
karsinavirhepisteet toivat lopulta voiton 
Marko Känsälälle ja Toni Kattilakoski 
sijoittui hienosti toiselle sijalle. Suomen-
mestari palkittiin vaijerikoneella, toi-
seksi tullut Kattilakoski sai keritsinterä-
setin kuin myös kolmanneksi sijoittunut 
Jukka Vitikka. Kaikki kolme lunastivat 
myös SLY:n rahapalkinnon. Onnittelut 
kaikille sijoittuneille!

Sateisesta aamusta huolimatta mes-
suvieraita oli kerääntynyt runsaasti seu-
raamaan aamupäivän karsintakierrosta 
sekä myöhempää finaalia. Kilpailun 
jälkeen Jukka Vitikka keritsi lampaita 
näytösluontoisesti, kertoi kerintäteknii-
kasta ja kilpailusäännöistä sekä vastasi 
uteliaiden vieraiden kysymyksiin.

TEKSTI: Anni Vanhala
KUVAT: Mikko Lento

KERINNÄN SUOMENMESTARUUDESTA 
kisattiin Kannuksessa

Suomen Keritsijät ry kiittää yhteistyökumppaneita: 
Ollikkala-messut, Keski-Pohjanmaan Lammaskerho, Suomen Lammasyhdistys ry, 
Lammastaloussäätiö, Isokummun lammastila, Retronik ky, Horner Shearing,
K-Rauta Rautapohja, Kotieläintarvike.fi. 

Uusi yhdistys Suomen Kerit-
sijät ry oli kilpailun järjestäjä. 
Kuvassa kaikki paikalle pääs-
seet yhdistyksen hallituksen 
jäsenet, vasemmalta Anni 
Vanhala, Jenni-Stiina Inkinen, 
Annukka Numminen, Satu 
Kumpulainen ja Jukka Vitikka.

Annukka Numminen tuomaroi Satu Kumpulaisen kerintää.

Ollikkala-messut järjestettiin tänä vuonna ensimmäisen kerran. Kerintä kiinnosti yleisöä.
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Jan Suttle oli Suomen MM-kerintä-

tiimin manageri, kun mestaruudes-

ta taisteltiin Ranskassa heinäkuussa. 

Tässä Janin terveiset kisoista.

Haluaisin ensin kiittää kaikkia 
sponsoreita, jotka helpottivat 
huomattavasti osallistumistam-

me Ranskan vuoden 2019 MM-kisoi-
hin. Erityisesti kiitän nimeltä mainit-
sematonta henkilöä kärsivällisyydestä 
retken suunnittelussa ja toteuttamisessa, 
vaikkei kaikki mennyt suunnitelmien 
mukaan. Kiitän myös kaikkia tuttuja ja 
vieraita ihmisiä, jotka kilpailun aikana 
neuvoivat, kuskasivat ja pitivät kädes-
täni kiinni. Kun olin Pariisin lentoken-
tällä, en tajunnut, mistä Pariisin metro-
liput pitää ostaa!

Vaikka kyseessä oli MM-kilpailu, 
kilpailijat olivat avoimia ja valmiita 
neuvomaan ja kysyivät aina jälkeen-
päin, kuinka meni. Osa järjestelyistä 

oli ranskalaista tyyliä, linja-autot eivät 
saapuneet paikalle ja gaalaruokailu oli 
puolitoista tuntia myöhässä.

Itse olen oppinut, että kaikki on suh-
teellista. Yksi hollantilainen ilmoitti, 
että hän kerii noin 3 000 lammasta vuo-
dessa. Uusiseelantilainen vastasi: “Niin 
vähän!” Tulevalla Suomen kerintämes-
tarilla on kyllä kerintähaastetta edessä!

Jos joku kuvittelee, että managerin 

paikka on helppo, niin vastaan: “Stop 
dreaming”. SM-kerintäkilpailun järjes-
täminen on huomattavasti helpompaa!

Ranskalaisten englannin kielen taito 
oli nyt huomattavasti parempi kuin sil-
loin, kun olin viimeksi Pariisissa joskus 
1980-luvun loppupuolella. Myös oma 
ranskankielentaitoni oli nyt huomatta-
vasti parempi.

Team Finlandiin kuuluivat keritsi-
jät Minna Kartano ja Marko Känsälä, 
jotka molemmat ovat konekeritsijöitä, 
sekä Jan Suttle joukkueen managerina.

Junior-luokassa ovat ne, joilla on 
noin vuoden verran kokemusta. Inter-
mediate-sarjassa ovat ammattikeritsijät 
ja lampurit, jotka kerivät omia lam-
paitaan. Senior-luokassa ovat ammat-
tikeritsijät, joilla on paljon kokemusta. 
Virolainen Peedo Fiks, joka toimii myös 
Suomessa, oli huolissaan, kun hänen 
poikansa oli laitettu senior-luokkaan! 

Miesten avoin sarja ja naisten avoin 
sarja oli tarkoitettu sellaisille keritsi-
jöille, jotka olivat voittaneet useampia 
kilpailuja ja halusivat todistaa, etteivät 
he olleet sattumalta Le Doratissa. Käsin 
kerivät olivat paljon nopeampia kuin 
koneen käyttäjät. Wool handlers -kerit-
sijät olivat taitavia ja nopeita.

Tiistaina 2. heinäkuuta oli harjoi-
tuspäivä ja ainoa retkipäivä, jossa oli 
lampaita. Retken järjestäjä oli Ranskan 
ProAgria. Nyt minä tiedän, miksi kau-
pat ovat kiinni kello 12–15, kun katson, 
paljonko viiniä tuodaan ruokapöytään!

Kilpailu alkoi torstaina 4. heinäkuuta 
kello 7.00 All Nations Junioreilla. 

Sen jälkeen oli vuorossa All Nations 

MM-KERINTÄKILPAILU
Le Doratissa Ranskassa 4.–7. heinäkuuta

Paikka: Le Dorat, Ranska
Väestömäärä: Noin 1 500 henkilöä
Kilpailupaikka: Joseph Guillemot Sta-
dium. Guillemot voitti 5 000 metrillä 
kultaa Antwerpenissä ajalla, joka oli 
neljä sekuntia parempi kuin Paavo Nur-
men aika.
300 kilpailijaa 33:sta eri maasta
5 000 kerittävää lammasta
Yleisöä: 60 000
Ulkolämpötila: Noin 35 lämpöastetta
Kilpailut: Konekeritsijät, käsinkeritsijät 
ja wool handlers

NOITTAAN TILA
KAINUUNHARMASTEN 
JALOSTUSLAMPOLA

Lisätietoja  
puh. 050 594 4050

  Tohmajärvellä. 
  

Eläimet EUROP- 
            arvosteltuja.

Luomu.  
MV1.

Laadukkaita ja terveitä  
Oxford Down -karitsoita 

& jalostuspässejä 
Oxford Down 

-jalostuslampolasta.

www.woolenberg.com
info@woolenberg.com

+358 50 588 5399

Sheep farm Woolenberg Oxford Down 

#sheepfarmwoolenberg

Tuota laatukaritsaa!

Siitospässit
040 5664153, Tohmajärvi

JALOSTUSLAMPOLA  
RAJA-KARJALAN 

OXFORD DOWN

Raamikas ja nopeakasvuinen lihalammasrotu, 
sopii myös risteytyskäyttöön. Huolellinen 
laiduntaja, erinomainen rehunkäyttäjä.

www.sirolantila.com
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SUOSAAREN TEXEL
Jalostuslampola
www.suosaarentila.fi 

040 565 3581 
sarkka75@hotmail.com

Intermediate. Marko sai huomiota kil-
pailun aikana kerintätyylistään, kun 
hän käytti Ramboa eikä Listerin konet-
ta. Markon tavoite oli vain olla parempi 
kuin virolainen Ando Fiks!

Kello 13.30 oli vuorossa All Nations 
Womens. Tajusin vasta myöhemmin, 
että kilpailu oli tosi kova. Minna Kar-
tano menestyi siellä hyvin. Hän oli 30. 
kilpailussa, johon osallistui 36 kilpaili-

jaa ympäri maailmaan.
Perjantaina 5. heinäkuuta MM-kilpai-

lun ensimmäisessä osassa oli viisi lam-
masta ja karitsat. Lauantaina toisessa 
osassa oli eri rotuja, joissa oli paljon kar-
vaa joka paikassa! Sunnuntaina kolman-
nessa osassa oli viisi isoa texel-lammasta. 
Kaikkien kolmen päivän pisteet laskettiin 
yhteen. Semifinaalissa oli kerittävä kym-
menen ja finaalissa 20 lammasta.

Golden Shears 2019 -voittaja oli wa-
lesilainen Richard Jones, joka keri 20 
lammasta 15 minuutissa ja 30 sekunnis-
sa pistein 57,8. Toinen oli uusiseelanti-
lainen Rowland Smith, jonka aika oli 14 
minuuttia ja 48 sekuntia ja pisteet 59,8.

TEKSTI: Jan Suttle
KUVAT: Jan Suttle / Alamy Stock 

REHU-ÄSSÄ OY
• LAMMASKIVENNÄISIÄ
   myös luomutuotantoon 
   hyväksytyt.
• NUOLUKIVET
   myös luomutuotantoon 
   hyväksytyt.

POHJANMAAN REHU-ÄSSÄ OY
puh: 06 344 4433
fax: 06 344 4432

email: rehuassa@rehuassa.fi

PALVELUT
- Sisäloistorjunta, papananäytteet
- Terveydenhuolto-ohjelma + 

TH-Digiassari
- Tiineysneuvonta ja uuhineuvolat
- Ongelmatilanteiden selvitykset
- Webinaarit lampolan terveysasioista

TILAUKSET: lammasmaailma.fi

Lammasmaailma Oy
Metsälammentie 20, 34130 Ylinen, info@lammasmaailma.fi
LAMMASLÄÄKÄRI: puh. 0600 306 627 (maksullinen)

JOKO TEIDÄN UUHENNE 
KÄYTTÄVÄT UUHINEUVOLATM -
PALVELUJA?

Marko Känsälä ja Minna Kartano kisaamassa Le Doratissa.
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Ensimmäinen konferenssi pidettiin 
Australiassa, sen jälkeen Uusi Seelan-
ti, U.S.A. Oregon, York GB, Australia, 
Uusi Seelanti, Brasilia, Ranska ja nyt 
Italia. Seuraava konferenssi viiden vuo-
den päästä äänestettiiin pidettäväksi jäl-
leen Uudessa Seelannissa. 

Konferenssiin osallistui värillisten 
lampaiden kasvattajia ja muita villan 
kanssa työskenteleviä ihmisiä 23 eri 
maasta ympäri maailmaa. Paikkana 
tapahtumalle oli Santuario di Oropa, 
Pohjois-Italiassa Biellan kaupungissa si-
jaitseva entinen luostari. Maisemat oli-

vat hienot Alppien rinteellä sijaitsevassa 
keskuksessa.

Konferessin aikana saimme kuulla 
mielenkiintoisia luentoja kahden päivän 
ajan ja kolmantena päivänä vierailimme 
erilaisissa kohteissa Biellassa. 

Luennot aloitti Karin Flatoy Svarstad 
kertomalla Pohjois-Atlantin lammas- ja 
villahankkeesta, joka on jatkunut joita-
kin vuosia. Hankkeen avulla on järjes-
tetty kokoontumisia ja tapahtumia kai-
kissa hankkeeseen kuuluvissa maissa.

Kahden luentopäivän aikana saimme 
kuulla monien eri maiden edustajien 
luentoja lampaan kasvatuksesta, villan 
jalostuksesta ja haasteista, lampaiden 
genetiikasta sekä käsityöläisten esityksiä. 

Koko tapahtuman ajan avoinna oli 
myös esittelyhuone, jonne sai varata 
etukäteen paikan ja tuoda omia näyt-
teitä esille. Me keräsimme alkuperäis-
rotuisten suomenlampaiden ja kainuun-
harmaiden eri värisistä villoista näytteet 
sekä kuvakollaasin lampaistamme. Ta-
pahtumaa varten olimme painattaneet 
myös Finnsheep ry:n esitteitä englan-
ninkielisenä. Monet olivat kuulleet suo-

menlampaasta, mutta kainuunharmas 
oli kaikille osallistujille uusi tuttavuus.

Kaikkien luennoitsijoiden puheissa 
tulivat samat haasteet esille. Villan kul-
jetus, lajittelu ja pesu ovat ongelmalli-
sia maasta ja maanosasta riippumatta. 
Poikkeuksen teki Norja, jossa logistiik-
ka ja lajittelu ovat parhaiten hoidos-
sa. Siellä tosin valtio tukee toimintaa. 
Näiden samojen haasteiden kanssa on 
kamppailtu maailmalla pitkään. 

Kuulimme luennon European Wool 
Groupista, joka on perustettu jo vuon-
na 1994. Luennon piti Marie-Therese 
Chaupin Ranskasta. Hän on ollut mu-
kana toiminnassa pitkään ja osallistu-
nut kokouksiin eri puolilla Eurooppaa. 
Marie-Theresen sanojen mukaan isoin 
ongelma on lajittelun puute ja osaamat-
tomuus.

– Ilman lajittelua et voi tehdä mitään.
Koko organisaation toiminnan aika-

na on yritetty löytää ratkaisuja. Joissain 
maissa on päästy jo askeleen pidem-
mälle ja lajittelukeskuksia on perustettu 
yksityisten ihmisten toimesta. Biellassa 
pääsimme retkipäivänä tutustumaan 

9TH WORLD CONGRESS OF COLOURED SHEEP 20TH–22ND OF MAY, BIELLA, ITALY

Värillisten rotujen maailmankonferenssi
Edustimme Suomea toukokuussa 

Italiassa järjestetyssä maailman laa-

juisessa värillisten lampaiden kon-

ferenssissa. Konferenssi järjestettiin 

yhdeksättä kertaa ja se pidetään vii-

den vuoden välein. 

Teksti ja kuvat
Satu Kumpulainen
Eliisa Kivekäs

Villaa Biella Wool Companyn villanlajittelukeskuksessa.

Esittelyhuone. Kuvan huovutetut vaatteet ovat saksalaisen Greb Heidin 
tekemiä. Niissä ei käytetä lainkaan ompelua, palaset huovutetaan yhteen. 

Biella Wool Companyn toinen perustaja Antonini Marco kertoi yrityksen 
toiminnasta.



Lammas & vuohi 4/2019    19

yhteen tällaiseen keskukseen. Kaksi 
miestä, joilla oli halu saada asioita eteen-
päin, perustivat Biellan teollisuusalueelle 
lajittelukeskuksen Biella Wool Group. 
Heillä oli töissä kaksi henkilöä, ja lajit-
telun jälkeen villat myytiin eri käyttötar-
koituksiin.

Tällaisten lajittelukeskuksien tarvet-
ta ja tärkeyttä Marie-Therese painotti 
luentonsa aikana.

Luokitteluun toivotaan muutoksia
Konferenssin yhteydessä kaikki Euroo-
pan maista paikalla olleet osallistujat 
kokoustivat saadakseen tämän hetken 
ajankohtaiset villaan liittyvät ongelmat 
tietoon European Wool Groupiin ja sitä 
kautta Euroopan komissioon. 

Isona ongelmana esiin nousi se, että 
aikanaan villa on luokiteltu eläinperäi-
seksi sivutuotteeksi luokkaan 3. Tästä 
toivoimme vietävän viestiä ja mahdol-
lisuuksien mukaan saada tilanteeseen 
muutosta. 

Sivutuoteasetuksen mukaan villaa pi-
tää kuljettaa, säilyttää ja käsitellä tuon 
luokituksen mukaan eli samoin kuin 
esimerkiksi luokkaan 3 kuuluvia teuras-
jätteitä. Uusissa neuvotteluissa on heitet-
ty ilmaan villaan liittyvä dokumentointi 
samaan tapaan kuin muissakin luokan 3 
tuotteissa. Tällöin tuotteen omistaja olisi 
velvollinen kirjaamaan villakilot, säilytys-
paikat, kuljetukset ja hävittämisen ynnä 
muut kuten sivutuoteasetus määrää. Pu-
heissa tuli ilmi, että lampuri laitetaan vas-
tuuseen siitä minne villansa laittaa.

European Wool Group kokoontuu 
seuraavan kerran lokakuussa Norjassa.

Ruotsissa 
mielenkiintoinen villahanke
Mielenkiintoista oli myös kuulla naapu-
rimme Ruotsin uudesta Gotland Grey 
Wool-hankkeesta. Ruotsista oli paikalla 
sekä yrittäjiä että valtiolle villaprojektia 
vetävä henkilö. Heilläkin edelleen heite-
tään paljon villaa hukkaan, ja hankkeen 
myötä toiveissa oli parempi lajittelun ja 
pesun osaaminen. Myös villan käyttöä 
eristemateriaalina oli testattu ja tuloksia 
saatu sen verran, että raakavillaa ei mis-
sään tapauksessa kannata käyttää edes 
eristeenä. Pesu on välttämätön myös 
eristevillalle. Suurimpana ongelmana 
kehruun kannalta he pitivät villassa ole-
vaa kasviperäistä ainesta ja panostavat 
lampureiden kouluttamiseen.

Kuulimme myös Indonesian, Bulga-
rian, Saksan, U.S.A.:n, Uuden Seelan-
nin, Australian ja monen muun maan 
värillisten lampaiden kasvattamisesta ja 
villan käsittelystä. Villojen ostohinnat 
vaihtelivat 0,20–13,00 euroa kilogram-
malta laadun ja menekin mukaan.

Maailmanlaajuisesti haasteina näh-
tiin villantuotannossa lampaan asema 
märehtijänä ja eläinten hyvinvoinnista 
huolehtivien tahojen viestintä eläinten 
hyväksikäytöstä. Luonnonkuituna se 
kuitenkin voisi tulevaisuudessa nostaa 
asemaansa keinokuituja ja niistä synty-
viä mikromuoveja vastaan.

Luomuvillaa Iso-Britanniasta
Yksi mielenkiintoisimpia esillä olevia 
maita oli Iso-Britannia. Heidän villa-
kulttuurinsa oli esillä monin tavoin. 
Saimme kuulla villan käytöstä vuo-

devaatteissa, matoissa, kudonnaisissa 
ja tekstiiliteollisuudessa. Natural Fibre 
Companyn toimitusjohtaja Sue Blacker 
luennoi heidän perheyrityksestään, jolla 
on hallussaan koko villan tuotantopro-
sessi. Heidän yhtiönsä hoitaa logistii-
kan, lajittelun, pesun, karstaamisen ja 
kehruun. He tekevät myös luomulankaa 
sopimustilojen villoista. Villasta mak-
setaan sopimustuottajille korkeampi 
hinta: 1,5–12 puntaa kilolta, koska he 
arvostivat jatkuvuutta, luottamusta ja 
ammatillisuutta. Luomussa on kaik-
kien dokumenttien oltava kunnossa, ja 
sopimustilojen kohdalla he tarkastavat 
tilalla eläinten olosuhteet ja paperiasiat 
ennen yhteistyön alkua. Luomuvillan 
keruuta suoritetaan pitkin vuotta ja se 
varastoidaan omaan varastoon. Kerran 
vuodessa koko kehruulinjasto puhdis-
tetaan ja sen jälkeen kehrätään vuoden 
aikana kertynyt varasto kerralla. Tällä 
tavoin varmistetaan, ettei tavanomaista 
villaa sekoitu luomuvillaan ja se voidaan 
markkinoida kuluttajille luomuna.

Hienoimpia kuituja
Retkipäivänä saimme tutustua villan ja-
lostukseen Biella Wool Groupin lisäksi 
Piacenzan perheen kutomossa. Perhe-
yritys on toiminut 1600-luvulta saak-
ka. Siellä kudotaan kaikkia maailman 
hienoimpia kuituja. Villasta käytössä oli 
vain hienoin merinokuiduista kehrätty 
lanka. Muita käytössä olevia kuituja oli 
kameli, kashmir, mohair, angora, alpak-
ka ja vicuna.

Saimme kiertää koko kutomon ja ihail-
la maailman hienoimpia kankaita, joiden 
tekemisessä oli kymmeniä eri vaiheita. 
Muun muassa Armanin kankaita kudot-
tiin tässä tehtaassa. Kuvaaminen oli luon-
nollisesti täysin kiellettyä tehtaalla.

Koko matkan aikana saimme myös 
nauttia villasta tehdystä taiteesta, nuk-
keteatterista lauluesityksiin. Italialai-
seen tapaan kaikki ruokailut sisälsivät 
vähintään kolme ruokalajia ja runsaasti 
puhetta. Keskusteluita oli mielekästä 
käydä, kun kaikilla oli sama palo lam-
paita ja värillistä villaa kohtaan. Kaiken 
kaikkiaan aivan valtavan antoisa ja hie-
no matka. Nyt vain matkakassaa kartut-
tamaan seuraavaa konferenssia varten. 
Viiden vuoden kuluttua Uudessa-Seelan-
nissa päätetään jälleen seuraava konfe-
renssipaikka ja ihmisiä kiinnosti kovasti 
Skandinavia.

Paikkana tapahtumalle oli upea Santuario di Orop, Biellan kaupungissa sijaitseva en-
tinen luostari.
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Muokkaamme lampaanvuotanne
KORISTETALJOIKSI

Myymme myös erilaisia lammasturkistuotteita

Rantasen    NAHKA
JALOSTAMO Oy
           38600 LAVIA

www.nahkajalostamo.
puh. 02 557 1065

Rantasen02-
5571065

Lallin
Lammas

Ostamme kaikenikäisiä lampaita ja vuohia
teuraaksi ympäri vuoden.

Teurastus, lihanleikkuu
ja tyhjiöpakkaus
myös rahtityönä

Lallin Lammas Oy
Mikolanlenkki 80, 27730 TUISKULA
Puh. 0400 884 335
lallin.lammas@lallinlammas.inet.fi

www.muhniemenlahtivaja.fi 
puh. 040 578 6317

Lammasta lautaselle,  
karitsaa kaikkiin  

keittiöihin 
Ostamme sekä 

teemme rahtityötä. 

Tilateurastamo KouvolassaRaija 040 7022 162, Reino 050 521 0082
rareko105@gmail.com

• pyöröpaalihäkit
• heinärit ja seinärit
• käsittelyaidat
• hoito-/eläinportit
• juomakupit + suojakaaret
• stopparit + rännityslaitteet
• ruokintakourut (muovi tai metalli) 

 

RETRONIK 

Katso video www.retronik.com

lammaskalusteet
Tmi Janne Mäkeläinen

AESCULAP KONEET, 
TARVIKKEET, 
TERIENTEROITUKSET 
JA HUOLLOT

Honkasaarentie 98, 
32200 Loimaa
040 835 5233
makelainen@hotmail.com

ESA ANTTAS

Puh. 05 366 4329 tai 040 524 9629
Lyöttiläntie 449, 47540 LYÖTTILÄ

Keritsemiskoneiden huolto
Terien teroitus

OSTETAAN
karitsaa / lammasta ympäri Suomen

Hyvään hintaan!
Luomuhyväksyntä

puh. 010 229 1021, Orimattila

www.vainionteurastamo.fi
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Villan – myös turkistyyppisen vil-
lan – laatua pystyy parantamaan 
optimoimalla ruokinta ja hoito 

ja sitä voi kehittää haluttuun suuntaan 
myös jalostusvalinnoilla.

Haastateltuja tiloja oli kuusi.  Kahdel-
la tilalla risteytykset olivat päätuotan-
tosuunta, mutta kaikilla tiloilla oli myös 
puhdasrotujalostusta.  Lammasrotuina 
tiloilla olivat suomenlammas, ahvenan-
maanlammas, gotlannin(turkis)lammas, 
texel ja kainuunharmas. Kahdella tilalla 
tärkein jalostustavoite oli lihantuotan-
to-ominaisuuksien parantaminen ja 
kahdella lihantuotanto-ominaisuuksia 
ja villaa pidettiin yhtä tärkeinä. Kahdel-
la tilalla taljat olivat tärkein jalostettava 
asia. Neljällä tilalla pidettiin villatuote- 
ja taljamyynnin osuutta tilan tuloista 
yhtä suurena tai suurempana kuin li-
hanmyynnin tuloa. Näillä oli myös mui-
ta enemmän markkinointikanavia.

Suurin osa tiloista myi villaa sekä 
kehräämölle että yksityisasiakkaille. 
Ne, jotka myyvät villaa itse, myyvät 
sen joko raakavillana tai kehruutettuna, 
lankana tai hahtuvana, tai villatuottei-
na. Raakavillan, langan ja hahtuvan 
myyntiä pidettiin hyvin merkitykset-
tömänä tilojen taloudessa, mutta villa-
tuotteilla oli jo merkitystä.

Haastatteluiden perusteella lampaan 
taljojen jalostukselle ja monipuolisille 
taljojen väreille on perusteita myös ta-
loudellisesti. Taljojen yksilöllisiä värejä 
ja erilaisia villan laatuja pidettiin myyn-
tivaltteina, joilla niille sai lisäarvoa. Suu-
rin osa haastatelluista pyrki ottamaan 
taljat pitkävillaisena, vain yhdellä tilalla 
myös lyhytvillaisilta lampailta otettiin 
taljoja muokkaukseen. Villan annettiin 
kasvaa kuudesta viikosta kolmeen kuu-

kauteen ennen teurastusta. Taljat myy-
tiin joko luonnollisina tai niistä tehtiin 
erilaisia tuotteita.

Risteytyksillä vaihtelua väreihin
Haastateltujen tiloilla villan laatuomi-
naisuudet eivät vaikuttaneet merkittä-
västi astutusryhmien muodostamiseen. 
Pässin valinnassa villan laatu oli yksi 
valintakriteeri, mutta väri ja lihantuo-
tanto-ominaisuudet menivät sen ohi.

Risteytystuotannossa käytettiin pässei-
nä ahvenanmaanlammasta, gotlannin-
lammasta, texeliä ja suomenlammas-dor-
per -risteytystä. Ahvenanmaanlampaalta 
haluttiin katraaseen monipuolisia väre-
jä, gotlanninlampaalta harmaata väriä 
ja turkistyyppistä villan laatua. Texeliä 
käytettiin sekä lihantuotanto-ominai-
suuksien parantamiseen että värien li-
säämiseen bluetexelin avulla. Myös dor-
per-risteytyksillä pyrittiin parantamaan 
lihantuotanto-ominaisuuksia, lisäksi niil-
lä saa katraaseen valkokirjavuutta.

Puhtaissa roduissa ruskeaa, har-
maata ja sinistä väriä on ylläpidetty 
niiden hyvien taljanmyyntimahdolli-
suuksien takia. Myös valkokirjavuutta 
pidettiin myyntivalttina sekä elävien 
eläimien myynnissä että taljoina. Suo-
menlampaissa tiloilla oli kaikkia kan-
takirjaohjesäännön mukaisia värejä eli 
yksiväristä valkoista, mustaa ja ruskeaa. 
Suomenlammasuuhia jätettiin jalostuk-
seen myös, jos niillä oli sikkaravillai-
suutta tai turkistyyppisyyttä, tai erikois-
värejä kuten muflonia, harmaantuvaa 
mustaa ja valkopilkullisuutta. Myös 
ahvenanmaanlampaissa villatyyppien ja 
värien moninaisuutta pidettiin hyvänä 
asiana, ja hyvänä villana pidettiin myös 
suoravillaisuutta, sillä sellaisista tulee 
hyviä sisustustaljoja. Turkistyyppises-
sä villassa villan tasalaatuisuus oli tär-
keämpää kuin kiharoiden koko. 

Värien periytyvyys
Myyvimpiä taljojen värejä on mahdolli-
suus lisätä katraassa, kun huomioi väri-
en periytymisen. Kaikkien mahdollisten 
lampaiden värien periytyvyyttä ei ole 
vielä selvitetty, ja uudet molekyylige-
neettiset tutkimukset monimutkaistavat 
lisää klassisia värienperiytymisteorioita.

Lampailla on useita lokuksia, geeni-
paikkoja, jotka vaikuttavat villan väriin. 
Jokaisessa lokuksessa on kaksi alleelia 
(kromosomin geenin vastinkappaleet), 
joista yleensä toinen on resessiivinen eli 
peittyvä, ja toinen dominoiva eli vallit-
seva. Vaihtoehtoisia alleeleja voi olla 
enemmän kuin kaksi, jolloin yhdessä 
lokuksessa voi olla useitakin eri värejä. 
Jotkut alleelit ovat yhteisvaikutteisia, eli 
lokuksen molemmat alleelit vaikuttavat 
ilmiasuun. Myös eri lokusten alleelit yh-
dessä voivat vaikuttaa ilmiasuun.

Väripigmenttejä lampaalla on kaksi, 
eumelaniini ja feomelaniini. Eumela-
niini tuo lampaalle mustan tai ruskean 
värin, feomelaniini keltaisen tai puner-
tavan. Erilaiset genotyypit (perintöteki-
jät) voivat aiheuttaa samanlaisen feno-
tyypin eli ilmiasun, eli ulkoasusta ei aina 
voi päätellä eläimen väriperimää.

Värien dominoivuutta ja resessiivi-
syyttä voi käyttää hyväksi jalostetuk-
sessa. Mikäli haluaa juuri tiettyä väriä, 
pässi valitaan sen mukaan ja uuhien vä-
rien pitäisi olla resessiivisiä sille, tai toi-
sin päin, jos uuhissa on jokin väri, jota 
haluaa säilyttää, valitaan sille värille re-
sessiivistä väriä kantava pässi. 

Villan jalostusmahdollisuuksia
Suurin osa villan laadun vaihtelusta joh-
tuu monimutkaisista periytymismalleis-
ta, joihin vaikuttaa useammat geenit ja 
moniin ominaisuuksiin on myös ympä-
ristötekijöillä vaikutusta.

Periytyvyyttä on villan hienoudessa, 
tiheydessä, tapulinmuodostuksessa ja 
tasaisuudessa, jolloin näitä on mahdol-
lista parantaa jalostusvalintojen avulla. 

Villan ja taljojen jalostuksesta lisäarvoa
OPINNÄYTETYÖ

Johanna Paanasen opinnäytetyössä 

haastatellaan kuuden tilan lampu-

reita villan ja taljojen jalostuksesta 

sekä tehdään katsaus lampaan väri-

en ja villalaatujen periytyvyyteen. 

Opinnäytetyö ”Lampaan villan ja 

taljojen jalostusmahdollisuuksia 

Suomessa” löytyy PDF-dokumentti-

na osoitteesta www.theseus.fi.

Suurin osa villan laadun 

vaihtelusta johtuu moni- 

mutkaisista periytymis- 

malleista, joihin vaikuttaa 

useammat geenit ja moniin 

ominaisuuksiin on myös ym-

päristötekijöillä vaikutusta.

Jatkuu u



22    Lammas & vuohi 4/2019

Myös ilmasto vaikuttaa ilmiasuun: musta lammas näyttää ruskealta, kun aurinko haa-
listaa villaa. Kehrätessä villa kuitenkin on mustaa. Kuvassa on aikuisen bluetexel-
lampaan villaa, jonka pintakerroksen aurinko on haalistanut ruskeaksi. Karitsat voivat 
kuluttaa villaa hyppimällä emänsä selkään. Laitumet, ruokinta ja kuivitus vaikuttavat 
villan roskaisuuteen ja säilörehuruokinta saattaa myös värjätä villaa. 

www.naturcom.fi

Lammasnurmi
Mehevä ja
maittava

Oma seos
Tilan yksilöllisiin

tarpeisiin 

Myös kiillolla on perinnöllistä vaihte-
lua. Kiillon periytyvyys korreloi tapu-
linmuodostuksen kanssa, joten sitä voi 
parantaa huomioimalla jalostusvalin-
noissa tapulinmuodostus. Tapulinmuo-
dostus on geneettisessä yhteydessä villan 
tasaisuuden kanssa, jolloin myös villan 
tasaisuutta pystyy parantamaan kat-
raassa huomioimalla jalostusvalinnoissa 
tapulinmuodostus.

Opinnäytetyössä käytetyn lähdekirjal-
lisuuden mukaan kiharakaarien määrä 
ja villan pituus voisivat olla tärkeimmät 
villan arvioinnissa huomioon otettavat 
ominaisuudet. Kiharakaarien määrä 3 
senttimetrillä korreloi erittäin vahvasti 
hienouden kanssa. Kiharakaarien mää-
rä toisaalta korreloi negatiivisesti villan 
pituuden kanssa, kiharakaarien määrän 
kasvaessa villan pituus lyhenee.

Kiharakaarien määrä ja villan pituus 
on mitattavissa objektiivisesti ja kohta-
laisen nopeasti, vaikkapa valitessa eläi-
miä tarkempaan villa-analyysiin tark-
kailukatraissa. Kiharakaarien määrän 
periytymisaste oli korkein, kun se oli 
mitattu eläimen takaosasta. Nopeassa 

villa-analyysissä voisi kiharakaaret mi-
tata juuri takaosasta, lautasilta, jolloin 
jalostuksen eteneminen on tehokkainta.

Ruokinnalla on vaikutusta sekä villan 

määrään että laatuun. Mikäli ruokinta 
on optimaalinen, niin että karitsan kas-
vu on maksimaalinen, myös villa kasvaa 
perintötekijöiden mukaisesti. Karitsoil-

Kuva: Johanna Paananen
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Kommentit

Suomenlampaan jalostuksessa on jo vuodesta 1918 asti pi-
detty tärkeänä, että jalostuseläimet ovat yksivärisiä, koska vil-
lan jatkojalostuksessa on tärkeää, että villassa ei olisi värillisiä 
villakarvoja, silloin kuin tuotetaan valkoista lankaa tai värit 
olisivat puhtaita, jos tuotetaan värillistä lankaa. Väripuhtaut-
ta on pyritty jalostamaan vuosien mittaan, ottaen huomioon 
myös lihatuotanto-ominaisuuksien kehitys. 

Tuottajat ovat sopineet, että suomenlampaan villan laa-
tuarviointi ja jalostusperiaatteet ovat yhteispohjoismaiset 
(Finnsheep ry sivusto).  Värit ovat valkoinen, syvä ruskea ja 
musta. Kantakirjaohjesääntöihin on lisätty vielä suomen-
lampaan harmaa tyyppi. Kantakirjan arvoluokkien yleis-
vaatimuksiin kuuluu, että lammas on yksivärinen. Lampaan 
arvoluokkavaatimuksessa otetaan huomioon villa. Villasta 
määritetään seuraavat ominaisuudet: villan hienous, kas-

vualue, tasaisuus, tiheys, kiilto, pituuskasvu, pehmeys, väri, 
kiharuus ja villavirheet (sikkara, kuollut karva, ydinvilla, 
hauraus). Villan tyyppi määritetään arvostelussa villatyyppi-
seksi- tai turkistyyppiseksi

Täällä hetkellä on jalostusjärjestöllä iso huoli valkois-
ten suomenlammaskatraiden säilymisestä valkoisena, 
koska tautitilanne (Maedi-visna-status, orf) ja värillisten ja 
kirjavien taljoja tuottaminen on vaikuttanut pässien valin-
taan. Erittäin tärkeä on säilyttää ja jalostaa aidosti väri- ja 
rotupuhtaita katraita. 

Värillisiin linjoihin voi harkitusti sekoittaa valkoista linjaa 
sukusiitoksen kontrolloimiseksi tai lihakkuuden lisäämiseen.

Kaie Ahlskog, 
ProAgria

Lampaiden jalostuksessa olisi tärkeää, että tehdään villa- 
arvosteluja ja tallennetaan värit tarkkaan, jotta tulevaisuu-
dessa olisi dataa ominaisuuksien perinnöllisyyden tutki-
miseen ja eläinten valintaa varten.  Tärkeää olisi säilyttää 
väripuhtaita valkoisia katraita ja tehdä astutukset harkitusti 
muistaen, että värilliset laikut eivät näy värillisissä ja valkoi-
set laikut valkoisissa. 

Sukusiitoksen välttämiseksi ja haluttujen ominaisuuk-
sien saamiseksi voi olla tarpeen käyttää värejä keskenään, 
silloinkin esimerkiksi mustan ja ruskean yhdistäminen on 
villan väripuhtauden säilyttämisen kannalta parempi vaih-

toehto kuin värillisen ja valkoisen yhdistäminen. Värejä tur-
haan sekoittamalla lisätään villan jatkojalostuksen kannalta 
haitallisia erivärisen villan laikkuja. 

Vaikka villan heikko hinta ei tällä hetkellä motivoisi, kan-
nattaa ajatella, että laikkujen poisjalostaminen vaatii määrä-
tietoista valintaa, ja sitä vaikeuttaa ominaisuuksien resessii-
visyys. Taljojen tuotantoon teetetyt kirjavat karitsat kannattaa 
käyttää suunniteltuun tarkoitukseensa.  

Marja-Liisa Sevón-Aimonen, 
Jalostusvaliokunnan puheenjohtaja

JALOSTUSVALIOKUNNAN SUOSITUKSET

SUOMENLAMPAAN JALOSTUSTAVOITTEET,  PROAGRIA

la puutetta tulee helposti nimenomaan 
energiasta, kun taas uuhilla voi tulla 
puutetta proteiinista varsinkin lopputii-
neyden ja imetyksen aikaan. Puute saat-
taa aiheuttaa esimerkiksi villan lähtöä.

Ruokintakokeessa runsas proteiini ja 
energia on lisännyt kuidun paksuutta ja 
vähentänyt ydinvillaisuutta. Villan kiil-
to ja kasvu häiriintyy myös vitamiini- ja 
kivennäispuutoksista sekä ulkoloisista, 
erityisesti väiveistä. Villan kiiltoon vai-
kuttaa myös sää, sateisena kesänä kiilto 
on huonompaa. 

Turkistyyppisen villan  
ominaisuuksien periytyvyys
Turkistyyppisen villan laadun periyty-
mistä on tutkittu gotlanninlampaalla, 
jonka kiharoissa tavoitellaan kolmiulot-
teisuutta ja 10–15 millimetrin kokoa.

Arvioituihin ominaisuuksiin vaikut-
tavia ympäristötekijöitä olivat muun 
muassa emän ikä, vuonuekoko, karit-

san ikä ja sukupuoli. Villan kiharan ja 
karvan laatu sekä tiheys kasvoivat ka-
ritsan kasvaessa, parhaat laatuarviot 
tulivat neljän kuukauden iässä, ja uu-
hikaritsoilla arviot olivat korkeammat 
kuin pässikaritsoilla. Sukupuolten erot 
kasvoivat karitsoiden kasvaessa.

Vuonuekoko vaikutti karitsoiden vil-
lan laatuarviointeihin. Parhaimmat ar-
vioinnit saivat ainoana karitsana kasva-
neet ja huonoimmat kolmosiin syntyneet 
karitsat. Kiharan laatu oli huonoin emän 
ollessa vuoden ikäinen, ja paras emän ol-
lessa kaksivuotias. Tämän jälkeen kiha-
ran laatu huononi emän vanhetessa.

Kotimaisista roduista suomenlam-
paalla ja kainuunharmaksella kanta-
kirjaohjesääntö sisältää myös turkis-
tyyppisyyden. Kantakirjaohjesäännöt 
turkistyyppisyyden osalta muistuttavat 
paljon gotlanninlampaan villan jalos-
tustavoitteita, ja myös gotlanninlam-
masta kasvatetaan puhtaana Suomessa.

Monessa turkistyyppisen villan omi-
naisuudessa pyritään keskimääräisyy-
teen, jolloin parhaan tuloksen saa, kun 
yhdistää samassa ominaisuudessa vas-
takkaiset arvot saaneet yksilöt.

Suomenlampaalla ja kainuunharmak-
sella paras kuidun paksuus turkistyyp-
pisessä villassa on keskihieno tai karkea. 
Mikäli kuidun paksuutta voisi mitata esi-
merkiksi optisesti (OFDA), villakuitu olisi 
mahdollista säilyttää keskihienona myös 
laajakiharaisessa villassa, koska kuidun 
paksuuden periytyvyys on vahvaa.

Suomalaisilla jalostajilla on mahdolli-
suus valita erilaiset turkistyyppisen villan 
jalostustavoitteet kuin esimerkiksi got-
lanninlampaalla. Gotlanninlampaalla on 
pyritty tasaiseen väriin, kotimaiset lam-
paiden jalostajat ovat hakeneet lisäarvoa 
taljoille nimenomaan yksilöllisyydestä.

Alkuperäinen teksti: Johanna Paananen
Lyhennelmä: Anna Kujala
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Katariina Tuomaisen taidokkaasti 

toteutetut Päkäpää-sukat 

palkittiin kunniamaininnalla 

Suomen Lammasyhdistyksen juhla-

vuoden käsityökilpailussa. Päkäpää- 

sukissa Lammasyhdistyksen logo on 

yhdistetty taidokkaasti perinteiseen 

luonnonharmaaseen sukkaväriin 

harmoniseksi kokonaisuudeksi.

Tuku tuku lampaitani, päkä päkä 
PÄKÄPÄÄ-SUKKIANI

SLY 100 VUOTTA 
PÄKÄPÄÄ-SUKAT
Suunnittelija: Katariina Tuomainen
Koko: n. 37/38
Lanka mallisukissa: 
Novita 7 Veljestä (150 g / 300 m) 
048 (kallio) 010 (luonnonvalkoinen)
Tarvikkeet: 3,5 mm sukkapuikot 
(tai käsialan mukaan), parsinneula
Neuletiheys: 18 s x 26 krs

Muita lankasuosituksia:
• Pirtin Kehräämön nylon-vahvistettu 
karstalanka 180 tex x3 (100 g / 180 m)
• Louhittaren Luolan Väinämöinen DK 
(100 g / 185 m)
• Handun Paksmerino (100 g / 225 m)
• Kaupunkilanka Kivijalka (100 g / 200 
m)
• Adlibris Socki (100 g / 200 m)
• sukkalanka, jonka juoksevuus on noin 
100 g / 200 m tai DK-vahvuinen lanka 
tai kaksinkertainen fingering-vahvuinen 
lanka
Tee mallitilkku ja valitse puikkokoko, 
jolla saat sopivan ympärysmitan sukalle 
tai lisää tarvittaessa silmukoita sukkaan

Ohjeet
Luo 48 silmukkaa. Jaa silmukat neljäl-
le puikolle ja aloita resorin neulominen 
(kaavio 1) kerrokselta 1. Mallikerta 
toistuu kerroksella 16 kertaa. Toista ker-
roksia 1–4, kunnes resori on haluamasi 
pituinen (mallisukassa 12 kerrosta).

Neulo yksi kerros sileää neuletta ja li-
sää samalla 2 silmukkaa. Työssä on nyt 

yhteensä 50 silmukkaa. Aloita kirjoneu-
leen neulominen kerrokselta 1 (kaavio 
2). Tarvittaessa lisäsilmukoita voi luoda 
kaavion vaaleanvihreiden ruutujen koh-
dalle ja neuloa ne pohjavärillä.

Kun olet neulonut kaavion 2 kerrok-
sen 42, katkaise kuviovärin lanka ja 
neulo pohjavärillä yksi kerros oikeaa ja 
kavenna samalla 2 silmukkaa. Työssä on 
nyt 48 silmukkaa. Neulo nilkkaan resori 
(kaavio 1), toista kerroksia 1-4 kaksi ker-
taa. Neulo vielä kerros oikeaa. Sukassa 

on nyt 64 kerrosta ja varsi on valmis.
Aloita kantalapun neulominen siirtä-

mällä IV-puikolle 6 silmukkaa I-puikolta 
ja 6 silmukkaa III-puikolta (yht. 24 sil-
mukkaa), jotta kerroksenvaihtumiskoh-
ta jää sukan sivulle ja 100-teksti sukan 
taakse. Neulo silmukat oikein ja aloita 
vahvistettu ranskalainen kantapää:

Nurja puoli (NP): nosta ensimmäinen 
silmukka nurin neulomatta, neulo kaik-
ki silmukat nurin. Oikea puoli (OP): 
*nosta nurin neulomatta, 1 o*, neulo 

Kuva: Eila Pennanen
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viimeinen silmukka takareunasta (kier-
täen) oikein.

Toista kerroksia, kunnes kantalappu 
on halutun pituinen (mallisukassa 24 
kerrosta). Aloita kantapään käännök-
sen tekeminen. OP: Jatka samaa vah-
vennettua neuletta, kunnes olet neulo-
nut oikealla puolella 14 silmukkaa. Tee 
ssk-kavennus (slip, slip, knit = nosta 
kaksi silmukkaa oikein neulomatta, 
siirrä ne takaisin vasemmalle puikolle 
ja neulo oikein yhteen takareunasta). 
Neulo yksi silmukka takareunasta oi-
kein ja käännä työ. NP: Nosta ensim-
mäinen silmukka nurin neulomatta, 
neulo 5 s nurin. Neulo kaksi silmukkaa 
nurin yhteen, yksi nurin. Käännä työ. 
OP: Nosta ensimmäinen silmukka nurin 
neulomatta, jatka vahvennettua neuletta 
kuuden silmukan verran. Tee ssk-kaven-
nus, neulo yksi oikein takareunasta ja 
käännä työ. NP: Nosta ensimmäinen sil-
mukka nurin neulomatta, neulo 7 nurin. 
Neulo kaksi silmukkaa nurin yhteen ja 
yksi nurin. Käännä työ. Jatka näitä ka-
vennuskerroksia siten, että neulottavien 
silmukoiden määrä lisääntyy jokaisella 
kerroksella yhdellä, kunnes sivusilmu-
kat loppuvat. Keskisilmukoiden määrä 
lisääntyy jokaisella kerroksella. Kah-
della viimeisellä kavennuskerroksella 
kavennuksen jälkeen neulottavia sivusil-
mukoita ei ole.

Jaa kantapään silmukat tasan kahdel-
le puikolle. Kerroksenvaihtumiskohta 
siirtyy kantapään keskelle. Poimi kanta-

lapun reunasta tarvittava määrä silmu-
koita ja jatka sileää neulosta terässä. Jaa 
myös jalkapöydän silmukat tasan kah-
delle puikolle, 12 s / puikko. Aloita kiila-
kavennukset terän 2. kerrokselta. Neulo 
oikeaa I-puikon loppuun, kunnes jäljellä 
on 3 silmukkaa. Neulo kaksi oikein yh-
teen, yksi oikein. Neulo II- ja III-puikoil-
la sileää. Neulo IV-puikon alussa yksi 
oikein ja tee ssk-kavennus. Neulo lop-
pupuikko oikeaa. Neulo yksi välikerros 
sileää, neulo IV-puikolla kavennettu sil-
mukka takareunasta oikein. Jatka kiila-
kavennuksia joka toinen kerros, kunnes 
työssä on 12 silmukkaa / puikko.

Neulo sileää, kunnes terä on halutun 
pituinen ja pikkuvarvas peittyy. Tee le-
veä nauhakavennus: neulo I- ja III-puik-
kojen lopussa kaksi oikein yhteen, yksi 
oikein. Neulo II- ja IV-puikkojen alussa 
yksi oikein ja tee ssk-kavennus. Tee ka-

RESORI 
(KAAVIO 1):
1. ja 2. kerros: 1 o, 1 n,  
*2 o, 1 n*, toista *-* 
kerroksen loppuun,  
1 o 
3. ja 4. kerros:  
neulo kaikki silmukat 
nurin.

Vinkkejä
• Neulekaaviota luetaan neulomissuun-
taan: oikealta vasemmalle, alhaalta ylös. 

• Voit korvata kaavion 2 silmukat 37–50 
kaaviolla 3.

• Halutessasi voit myös silmukoida ku-
vion jälkikäteen. Tällöin neulo varteen 
pohjavärillä sileää neulosta 42 kerrosta.

• Neulo ssk-kavennettu silmukka seu-
raavalla kerroksella takareunasta oikein.

vennukset joka toinen kerros, kunnes 
työssä on 8 silmukkaa / puikko. Tee 
sitten kavennukset joka kerros, kunnes 
työssä on jäljellä 2 silmukkaa / puikko. 
Katkaise lanka riittävän pitkäksi ja sil-
mukoi kärki umpeen neuloen tai vedä 
lanka silmukoiden läpi ja kiristä. Päätte-
le langanpäät ja viimeistele sukat. 
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Norjan vuohituotanto on vakuutta-

vaa; maitoa tuotetaan vuosittain 20 

miljoonaa litraa 1 121 tilalla. Kuttu-

ja on 43 760 sekä kilejä ja pukkeja 

27 250. Lihavuohia on noin 7 500. 

Kaiken kaikkiaan Norjassa on 45 000 

aktiivista maatilaa. Maatalousmaata 

on miljoona hehtaaria.

Vuohitalous elinkeinoksi -hank-
keen päätösseminaarin pää-
luennoitsija Lars Erik Wallin on 

tuttu Internordenissa eli Pohjoismaisilla 
lammaspäivillä käyneille suomalaisille. 
Hän on myös toiminut paikallisena op-
paana muutamilla Norjaan suuntautu-
neilla opintoretkillä. Toiseksi luennoit-
sijaksi saatiin Lars Erikin vaimo Ewa 
Wallin. Molemmat ovat töissä Norjan 
Lammas- ja Vuohijärjestössä (Norsk 
Sau og Geit NSG), johon kuuluu yh-
teensä 11 000 jäsentä.

Hankkeen tulosten esittelyä
Päätösseminaari alkoi Milla Alanco- 
Ollqvistin avauspuheella sekä hankeve-
täjä Sanni Virtasen yhteenvedolla hank-
keen toiminnasta. Hankkeessa on tehty 
hyvää yhteistyötä niin vuohenmaitoa 
ostavan Juustoportin kuin myös vii-
den pilottitilan kanssa. Tavoitteena on 
ollut muun muassa tiedonhankinta ja 
erilaisten tuotannonhallintaan liittyvien 
toimintamallien tekeminen. Kiinnostus 
vuohituotantoa kohtaan on lisääntynyt 
ja kyselyitä aloittamisesta on tullut. Lä-
hivuosina nähdään montako uutta tilaa 
aloittaa ja lisäävätkö nykyiset tilat tuo-
tantomääriä.

Hankkeen tuloksia esiteltiin seminaa-
riosallistujista muodostetuille pienryh-
mille Learning cafe -tyyliin. Pienryh-
missä kuultiin usealta asiantuntijalta 

lyhyitä puheenvuoroja hankkeen eri tee-
moista, joita olivat ruokinta, eläinjalos-
tus, talous ja johtaminen, maidon laatu 
ja kilin kasvatus. 

Vuohituotannon lukuja Norjasta
Lars Erik Wallin taustoitti aluksi kuu-
lijoille perustietoa Norjan vuohitalo-
udesta. Norjan yleisin vuohirotu on 
norjanvuohi, joka on muodostettu syn-
teettiseksi roduksi risteyttämällä maa-
tiaisvuohta, Saanenvuohta, Alpinea ja 
Cashmerea. Lisäksi Norjasta löytyy puh-
taana Alpinea ja Norjan rannikkovuo-
hia. Rannikkovuohet ovat rauhoitettuja 
villivuohia, jotka syövät merilevää.

Vuohenmaitoa tuottaa 270 tilaa, ja 
ne ovat ryhmittyneet rannikko- ja vuo-
ristoalueille. Maidon keräilystä ja jalos-
tuksesta vastaa TINE-meijeriosuuskun-
ta, mutta osa tiloista myös jatkojalostaa 
tuottamansa maidon itse.

Meijeristä saatava maidon hinta on 
noin 1 e/kg, mutta hinta on laskemas-
sa. Vuohituotannosta saatava tulo on 
tällä hetkellä keskimäärin 23 % kor-
keampi kuin Norjan muun maatalous-
tuotannon. 

Lars Erik kertoi myös, että Norjassa 
vuohien laidunnus kesäisin on pakollis-
ta, minkä takia monilla tuottajilla on-
kin kotitilan lisäksi kesäpaikka, jonne 
vuohet siirretään kesän ajaksi. Kileistä 
17 000 kasvatetaan lihantuotantoon ja 
niiden ruhopaino on keskimäärin 10 ki-
logrammaa.

Sairauksien saneeraus
Norjassa myös vuohien terveysohjelma 
on tärkeässä roolissa. Vuohilla oli Nor-
jassa vielä 1990-luvun lopussa paljon 
sairauksia kuten CAE, lentivirus, pai-
setauti, kaseoosi ja paratuberkuloosi. 
Vuonna 2001 alkoi hävitysohjelma 
”Terveemmät vuohet”, jonka ansiosta 
taudit saatiin hallintaan. Projektiin osal-
listui yhteensä 600 tilaa ja se tuli mak-
samaan yli 90 miljoonaa euroa. Nykyi-
sin maan tautitilanne on melko hyvä ja 
eläinten terveyttä seurataan tarkasti.

Kilien kasvatus  
maidontuotantoon
Toisena luennoitsijana toimi Ewa Wal-
lin. Alun perin Puolasta kotoisin oleva 
Ewa on aikaisemmin toiminut tutkijana 
ja opettajana, ja on nyt ollut muutaman 
kuukauden töissä vuohiasiantuntijana 
Norjan Lammas- ja Vuohijärjestössä.

Hän painotti esityksessään, että kos-
ka tuotannon kuluista 55 % koostuu 
rehu- ja ruokintakuluista, jalostusta-
voitteita on mahdotonta saavuttaa, mi-
käli ruokinta ei täytä eläimen tarpeita. 
Märehtijät pystyvät pötsimikrobiensa 
avulla hyödyntämään ravinnokseen 
korsirehuja, minkä takia niiden käyttä-
minen ruokinnassa on tärkeää. 

Poikiminen vuoden iässä
Ewan mukaan Norjassa onnistuneen 
jalostuksen ja kasvatuksen tavoitteena 
on hyväkuntoinen vuohi, joka poikii 
ensimmäisen kerran noin vuoden iässä, 
on hyvä märehtijä ja laiduntaja sekä 
helposti käsiteltävissä.

Vuoden iässä poikivan kutun pitää 
saavuttaa poikimiseen mennessä 80 %  
aikuispainosta (45–50 kg).  

Elopaino vaikuttaa maidon tuotan-
toon ja laatuun. Hyvin kehittyneellä ja 
hyvin hoidetulla vuosikkaalla kutulla 
on korkeampi tuotos, parempi rasva-
happokoostumus ja parempi rehun-
syöntikyky.

Punnitusta ja ryhmittelyä
Esityksessään Ewa painotti myös sitä, 
että eläinten ryhmittely koon mukaan 
on tärkeää, sillä se vaikuttaa suoraan 
kasvuun. Tämän takia eläimiä on pun-

VUOHIHANKKEEN PÄÄTÖSSEMINAARISSA 

saatiin tietoa Norjasta

Kilien kasvutavoitteet.

KIRJOITTAJAT
Milla Alanco-Ollqvist  
ProAgria Etelä-Pohjanmaa 
Silja Alamikkotervo
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Vuohipalsta getter

nittava useita kertoja kasvatuskauden 
aikana: syntymä, noin kuuden viikon 
ikä (maitojuoton lopetuksen yhteydes-
sä), laidunkauden alku, laidunkauden 
päättyminen ja heti poikimisen jälkeen. 
Poikimisen jälkeisen punnituksen avulla 
määritellään kutun ravinnontarve lyp-
sykaudella. Paino on paras tapa seurata 
ruokinnan onnistumista, ja punnitusten 
perusteella ruokintaa voidaan tarvit-
taessa muuttaa sopivammaksi.  

Kilin alkuvaiheen ruokinta
Vastasyntyneille kileille ternimaito on 
erittäin tärkeä, minkä takia sitä on an-
nettava kahden tunnin sisällä syntymäs-
tä. Imemisen sijaan maito voidaan myös 
lypsää kutulta ja juottaa sitten kileille. 
Ternimaidon laatu voi vaihdella run-
saasti eri eläinten välillä. Lisäksi on huo-

mioitava, että valkuaisen määrä mai-
dossa laskee rajusti kolmanteen lypsyyn 
mennessä (14 % -> 3 %). Ternimaitoa 
voidaan myös pakastaa myöhempää 
käyttöä varten. 

Kileillä on alussa vain ternimaidosta 
saatu vastustuskyky. Passiivinen immu-
niteetti kestää kolmen viikon ikään asti 
kunnes 3-6 viikon iässä kili alkaa muo-
dostaa omaa aktiivista immuniteettiään.

Lehmien ternimaidossa ei ole riittä-
västi rautaa, minkä takia sen käyttä-
minen voi aiheuttaa kileille anemiaa. 
Lehmän maitoon verrattuna vuohilla 
on myös korkeampi kuiva-ainepitoi-
suus ja lisäksi maito on painavampaa ja 
sakeampaa.  

Vuohien jalostus Norjassa
– Valitaan ominaisuudet, joita halutaan 
jalostaa; parhaat vanhemmat tuotta-
vat parhaat jälkeläiset, aloitti Lars Erik 

1.Maidonjuottokausi (0-45 päivää)
- Ensimmäisinä päivinä maitoa 2 dl 3-4 krt päivässä, yhteensä 
vähintään 6 dl päivässä (voi antaa enemmän, jos kili juo). 
- Ensimmäisten 7 viikon ajan maitoa 1,2-1,5 litraa päivässä tai 
vapaasti juottoautomaatilta.
- Vapaasti korkealaatuista väki- ja karkearehua sekä suolaa ja 
haaleaa vettä.
- Päiväkasvutavoitteena kuttukileillä 170-190 g ja pukkikileillä 
180-200 g.
2. Vieroitus ja ruokinta 4-5 kk ikään asti
- Maidosta vieroitus 6-7 viikon iässä.
- Vapaasti väkirehua ja hyvälaatuista karkearehua.
3. Vieroituksesta astutukseen (45 päivää - 7 kuukautta)
- Ajoittuu yleensä laidunkauteen. 
- Kasvun pitäisi olla 2,5-3 kg/kk eli 80-100 g/päivä.
4. Laidunkausi
- Mikäli kilit lopettavat kasvamisen laitumella, aloitetaan lisäruo-
kinta elokuussa.
- Vitamiinien ja kivennäisten antaminen tärkeää.

5. Astutuskausi ja tiineys
- Kuttukilit astutetaan 30-34 kg painoisena, kasvavat vielä 15-16 
kg ennen poikimista vuoden iässä.
- Jatketaan korkeaa ruokintatasoa antamalla täysrehua 0,5-0,7 
kg/päivä/nuorvuohi. 
6. Poikiminen ja alkulaktaatio
- Ruokinta on tärkein tekijä onnistuneen laktaatiokauden saavut-
tamiseksi. 
- Viimeisten 3-4 viikon aikana ennen poikimista totutus poikimi-
sen jälkeiseen rehuun.
- 2 viikkoa ennen poikimista – 3 viikkoa poikimisen jälkeen re-
hunsyöntikyky alhainen, joten ei yli 0,6 kg väkirehua päivässä.

Hyvälaatuinen karkearehu on parasta märehtijälle. Se ylläpitää 
pötsin sopivaa mikrobistoa ja vähentää väkirehun tarvetta. 
– Tärkeimpänä tavoitteena ruokinnassa on maksimoida pötsimi-
krobien riittävä valkuaisen saanti ja toiseksi tärkein täyttää ravit-
semukselliset tarpeet, painottaa Ewa.

Eri ominaisuuksien taloudelliset painoarvot.
Periytyvyysasteita ominaisuuksille (jalos-
tusarvolaskenta)

Ruokintajaksot Ewan mukaan

Jatkuu u
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vuohien jalostusta koskevan luentonsa. 
Eläinjalostuksen tarkoitus on jatkuva 
geneettinen edistyminen. Tulokset nä-
kyvät kuluttajille parempina tuotteina ja 
viljelijöille parempana kannattavuutena 
(korkeammat tulot, pienemmät kulut, 
vähemmän työtä). Muutokset ovat hitai-
ta, mutta 10-20 vuoden aikaansaadaan 
jo merkittää edistymistä. Suunnitelmal-
linen jalostus edellyttää Lars Erikin mu-
kaan jalostustavoitteiden määrittelyä, 
tehokkaiden jalostuskriteerien valintaa 
(mittaaminen ja jalostusarvojen lasken-
ta) sekä tulosten dokumentointia niin 
geneettisesti kuin fenotyyppisestikin.

Tuotosseurantaa ja siemennyksiä
Norjassa tärkein jalostustavoite on tuo-
toksen nousu; jos jalostuksella ei saa-
vuteta taloudellista etua, on sitä turha 
tehdä. Myös eläinten terveys on otetta-
va jalostuksessa huomioon, koska sillä 
on suuri taloudellinen arvo. Jalostuskat-
raista tulisi saada levitettyä eläinainesta 
muihin katraisiin turvallisesti ilman tau-
teja. Siemennyksiä käytetäänkin 2500 
kutulle vuosittain. Siemennyksen tekee 
tuottaja itse. Tiinehtyvyys siemennyk-
sistä on 60 %. Lars Erik kertoi, että 
Norjassa meijerin vastaa keskitetysti 
vuohien tuotosseurannasta (TINE geite 
control). Siihen kuuluu 250 tilaa, joista 
jalostuskarjoja on 57. Tietoja tallenta-
vat järjestelmään asiantuntijat, tilalliset 
ja laboratoriot. Tuottajat voivat seurata 
oman karjan tietoja ja hyödyntää niitä 
jalostuksessa. Keskitetystä tietopankista 
saadaan tietoja myös tutkimukseen. 

Arvosteluiden avulla mittareita
Lars Erik painotti, että tuotostulosten li-
säksi myös rakennearvostelu on tärkeää. 
Tavoitteena on rakenne, joka mahdollis-
taa korkean tuotoksen. Norjassa tuotok-
seen vaikuttamattomiin ominaisuuksiin, 

kuten väriin, ei erityisemmin kiinnitetä 
jalostuksessa huomiota. Tilatasolla teh-
tävä rakennearvostelu on syrjäyttänyt 
näyttelyt, joissa on suuri riski tautien 
leviämiseen. Rakennearvostelu tehdään 
eläimille, joiden indeksi on vähintään 
115. Arvostelu tehdään yleensä 3–4 kk 
ikäisille noin 15 kg painoisille pukeille. 
Rakennearvostelussa käytetään 1–10 
pisteen skaalaa. Tavoitteena on käyttää 
koko skaalaa, jolloin saadaan hajontaa 
eli eroja eläinten välille.  Eläinten omis-
taja tekee ennakkoarvostelun ja pukin 
emät arvostelee myös tuomari. Eläinten 
kasvupotentiaalia arvioidaan vertaile-
malla saman ikäisiä vuohia. Maitomää-
rä mitataan viisi kertaa laktaatiokau-
della, joista kolmella kerralla testataan 
myös laatu. Utareen arviointi tehdään 
yhden kerran laktaatiokaudella. Myös 
utarearvostelussa käytetään 1–10 pis-
teen skaalaa.

Kiitos kaikille Vuohitalous elinkeinoksi 
-hankkeessa tavalla tai toisella mukana 
olleille. Kiitokset erityisesti Juustopor-
tille, joka vastasi pääosin hankkeen 
omarahoitusosuudesta. 

Hankkeessa on tuotettu laaja tieto- 
paketti, joka sisältää muun muassa kol-
me laskuria. Materiaalit ovat kaikkien 
saatavilla netissä: 
https://etela-pohjanmaa.proagria.fi/ 
hankkeet/vuohitalous-elinkeinoksi-9559    

HH Embryo Oy tuo Suomeen Rans-

kalaisia saanen-, alpine- ja boer- 

vuohien keinosiemennysannoksia. 

Uutta tilausta ollaan suunnittele-

massa ja nyt on aika varata omat 

keinosiemennysannokset vuohien 

siemennykseen. 

Valitsemme Suomeen tuotavia 
pukkeja niiden tytärryhmäar-
vosteluiden perusteella. Rans-

kalaisten keinosiemennykseen valittujen 
pukkien taustalla on noin 300 000 kutun 
tuotosseuranta- ja rakennearvostelutie-
dot ja monien pukkien arvosteluvar-
muus on yli 80 %. Pukeista ilmoitetaan 
pukkiluettelossa yhdistelmäindeksejä 
rakenteesta, tuotoksesta ja utareesta. 
Maitomäärä ilmoitetaan kiloina keski-
määräisen maitomäärän päälle tai alle. 
Samoin valkuais- ja rasvatuotokset il-
moitetaan kiloina ja prosentteina kes-
kimääräisen tuotosseurannasta saatu-
jen arvojen päälle tai alle. Esimerkiksi 
jollain pukilla voi olla maitoa +30kg, 
jolloin sen tyttärien keskimääräinen 
tuotos on 30 kg korkeampi kuin tuo-
tosseurannassa olleella populaatiolla. 
Ranskassa vuohien keskituotos on noin 
950kg vuodessa ja lyhyt laktaatiokausi 
on suosittu paremman hedelmällisyy-
den takaamiseksi. Laktaatiokausi voi 
vaihdella 270 päivästä 305 päivään.

Keinosiemennysannosten hinta vaih-
telee 30–50 euroa/kpl.

Ranskan lineaarinen rakennearvostelu 
on todella tarkka ja koulutettuja raken-
nearvostelijoita on vuohipopulaatioon 
nähden vähän. Heille on todella tärkeää, 
että rakennearvostelu toimitetaan aina 
samalla tavalla, jotta arvostelu olisi tark-
ka luotettavien tulosten saamiseksi. 

Ranskasta saamme keinosiemen-
nysannosten mukana pukkien kantakir-
jat, joista voi tarkistaa kyseisen pukin 
suvun ja  emien aikaisempia maito-
tuotoksia. Suomessa keinosiemennyk-
sellä saadaan risteytyksiä, koska puh-
taita saanen, alpine tai boer -vuohia ei 
vielä ole. Risteytyksiä ilmoitettaessa 
rekisteriin kannattaa nimen eteen lait-
taa jokin tunnus, joka kertoo eläimen 

Kuttujen kiimakausi on alkamassa, 

Rakenne.

Utareen arvostelu on tärkeää.
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Kuttujen kiimakausi on alkamassa, 

 Nimi Rotu Tyttäriä Arvosteluvarmuus Rakenne Maito V kg V % R kg R % Utare Solut

 Faust Saanen 131 93 112 27 1,6 0,9 -2 -3,3 100 106

 Exuberant Saanen 592 98 132 116 2,7 -0,9 4,2 0,4 114 105

 Flex Alpine 292 97 112 -4 0,3 0,4 2,1 2,6 112 104

 Disney Alpine 622 99 124 47 1,2 -0,3 4,6 3,2 100 110

Vuonna 2019 olemme kiinnostuneita tuomaan seuraavia pukkeja Ranskasta

olevan risteytys. Esimerkiksi ensimmäi-
sessä sukupolvessa saanen suomenvuo-
hiristeytyksen voi ilmoittaa seuraavalla 
tavalla: SA50 % Eläimen nimi. SA on 
lyhenne saanen ja prosenttiluku osoittaa 
risteytyksen osuuden, mikä ensimmäi-
sessä sukupolvessa on 50 %. Jos en-
simmäisen sukupolven edustaja astute-
taan suomenvuohella saadaan saanenin 
osuudeksi 25 %. Mikäli ensimmäisen 
sukupolven edustaja siemennetään saa-
nenilla, nousee saanen vuohen osuus 
75 %. Saanen, alpine ja boer -vuohille 
ei Suomen virallisessa vuohirekisterissä 
vielä ole omia rotukoodeja. Siksi rotu-
koodiksi voi merkitä Ruokaviraston 
ylläpitämässä vuohirekisterissä 98 = ris-
teytys tai 99= muu vuohi. WebVuoheen 
on tehty uudistus, jossa rotukoodin voi 
merkitä kyseisille roduille. Tämä helpot-
taa paljon suomenvuohen erottamista 
risteytyksistä ja rotukoodeja kannattaa 
käyttää. WebVuohen kautta ilmoitetut 
saanen-, alpine- ja boer vuohet kirjautu-
vat vuohirekisteriin koodeilla 98 tai 99. 

Suosittelemme kuitenkin nimen eteen 
laitettavaa etuliitettä rotukoodien lisäksi 
sekaannusten välttämiseksi.

Risteytysvuohi ei voi saada alkupe-
räisrotutukea. Alkuperäisrotutukeen 
oikeutetun vuohen on oltava neljässä 
polvessa suomenvuohi kantakirjaohje-
säännön mukaan, jolloin suomenvuo-
hen osuus rodusta on yli 90 %.

Miksi käyttäisin keinosiemennystä?
Keinosiemennys pukeilla on tarkkaa 
tietoa taustalla niiden periyttämistä 
ominaisuuksista. Jos haluat jalostaa 
risteytysvuohia, joiden isien tiedot ovat 
luotettavia ja perustuvat mitattuun tie-
toon, olet oikeilla jäljillä. Ensimmäisiä 
maitotuotoksia risteytysvuohista saa-
daan ensi vuoden keväänä, kun ensikot 
vohlivat ja alkavat tuottaa maitoa. 

HH Embryo Oy:llä on vuohien kei-
nosiementäjiä, joita voit tilata omalle 
tilalle siementämään. Koska Suomi on 
laaja maa, on kiimoista hyvä olla tietoi-
nen etukäteen. Siementää voi luonnon-

kiimaan tai hormoonilla synkronoituun 
kiimaan. Hormonaalisesta synkronoin-
nista on aina etukäteen keskusteltava 
eläinlääkärin kanssa. Vuohen siemennys 
eroaa hieman lampaan siemennyksestä. 
Siemennystilanteessa pistoletti pyritään 
viemään mahdollisimman pitkälle koh-
dunkaulaan ja kohdun runkoon asti. 
Apuna tässä käytetään spekulaa ja tas-
kulamppua. 

Onko suomenvuohen keino- 
siemennysannoksia saatavilla?
Tällä hetkellä meillä ei ole tarjota suo-
menvuohen keinosiemennysannoksia. 
Valmius niiden ottamiseen on kyllä ole-
massa, mutta pukeilla olisi oltava ter-
veysvalvonnasta MV1 status. Korkeim-
man statuksen saavuttamiseen menee 
noin 3 vuotta nykyisessä ohjelmassa. 
Pukeista olisi myös hyvä olla jotakin tie-
toja esim. rakenteellisia tietoja tai tietoja 
tyttärien tuotospotentiaalista. Tiedon 
keruu tiloilla ei koskaan mene hukkaan, 
ja koska suomenvuohipukeilla tytärryh-
mät ovat usein suuria, olisi suhteellisen 
luotettavia rakennetietoja saatavilla 
myös kotimaisesta rodusta. Olemme 
valmiita keskustelemaan suomenvuohi-
pukkien keinosiemennysannosten tuot-
tamisesta, mikäli kiinnostusta kotimai-
seen rotuun on riittävästi. 

Jos kiinnostuit vuohien keinosiemen-
tämisestä ja sen tuomista mahdollisuuk-
sista – ota meihin yhteyttä!

HH Embryo Oy
Hannu Huitti, Toimitusjohtaja
Mikko Ranta-Huitti, 
Hallituksen puheenjohtaja
Jonna Ukkola, Seminologi

ON KEINOSIEMENTÄMISEN AIKA!

Lisätietoja pukeista: 
www.evolution-int.com
www.huitinholstein.net

Kuvassa 50 % alpine-suomenvuohiristeytys.

Kuva: Sara Rönkä
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Syksyllä on hyvä hetki analysoida ja 

budjetoida tulevan talven syötössä 

olevat rehut, valita niiden rinnalla 

syötettävät väkirehut ja kilpailuttaa 

teolliset rehut. 

Ruokinnalla on monia vaikutuksia esi-
merkiksi eläinten tuotokseen, kasvuun, 
terveyteen ja hedelmällisyyteen. Ruo-
kintatyö on myös yksi rutiininomaisesti 
päivittäin toistuva työkokonaisuus, jo-
ten sen sujuvuuteen kannattaa kiinnit-
tää huomiota. Lisäksi ruokinnan osuus 
tilan muuttuvista kustannuksista on 
noin neljäsosa, joten ihan pienistä raha-
summista ei ole kyse. Markkinoilla on 
paljon eri rehustusvaihtoehtoja ja hou-
kuttelevilta kuulostavia ”ihmerehuja”. 

Usein hyviin lopputuloksiin päästään 
kuitenkin silloin, kun säilörehu on laa-
dultaan hyvää, ja sitä täydennetään pe-
rus väkirehuilla. 

Ruokinnan on tarkoitus täyttää eläi-
men ravintoainetarpeet niin, että syö-
tyään itsensä kylläiseksi eläimen tarpeet 
esimerkiksi energian ja valkuaisen suh-
teen täyttyvät eikä mitään ravintoainet-
ta tule liikaa. Esimerkiksi jos eläimet 
pääsevät lihomaan, on rehuannokses-
sa usein liikaa energiaa. Ruokinnan 

Lypsykuttujen ruokinta

Kuvia matkan varrella vastaan tulleista ruokintaoivalluksista

Kätevä ”väkirehuautomaatti”.

Ruokintapöydän puhdistus ja toisaalta 
rehujen siirtäminen lähemmäs eläimiä 
ovat tärkeitä, mutta usein raskaita töitä. 
Apuvälineitäkin onneksi löytyy.

Edullinen ja toimiva rehuvarasto. Sijainti 
lähellä lypsyasemaa vähentää kantamis-
työtä.

Sanni Virtanen 
ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Kuva: Sara Rönkä
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suunnittelun pohjana toimii tilan oma 
analysoitu säilörehu, jota täydennetään 
kotoisilla rehuilla (viljat, herne, härkä-
papu jne) ja/tai ostorehuilla (täysrehu, 
tiivisteet, kivennäiset, teollisuuden sivu-
tuotteet).

Seuranta kuntoluokituksella  
ja maitotuotoksen mittauksella
Ruokinnan onnistumista voidaan seura-
ta kuntoluokituksella ja maitotuotosten 
mittauksella. Myös sonnan koostumus 
ja turkin laatu kertovat ruokinnan on-
nistumisesta. Epätasaiset sonnat kerto-
vat usein siitä, että väkirehun kerta-an-
nos on ainakin osalla eläimistä liian 
suuri: aperuokinnassa erityisesti siitä, 
että eläimet valikoivat appeesta herkul-
lisempia väkirehukomponentteja.

ProAgria Etelä-Pohjanmaan Vuohita-
lous elinkeinoksi -hankkeessa päivitet-
tiin vuohien ruokinnansuunnitteluexcel 
VuoRu kaikkien vapaaseen käyttöön. 
Excelpohja ohjeineen löytyy hankkeen 
kotisivuilta. VuoRu perustuu eläinten 
syöntikyvyn täyttämiseen ja sen kaut-
ta tasapainoisen dieetin hakemiseen. 
Lähtötietoina valitaan, minkä painoisia 
eläimet ovat (määrittää eläinten syön-
tikykyä), tallennetaan ohjelmaan omat 
rehuanalyysit ja valitaan käytettävät re-
hut. Eri rehumääriä testaamalla haetaan 
rehustusta, joka täyttää syöntitarpeen ja 
on ravintoaineiden osalta tasapainossa. 
Isommassa karjassa täytetään ensisijai-
sesti keskimääräisesti lypsävän kutun 
tarpeet, toki mahdollisuuksien mukaan 
kannattaa hyvin heruvia tukea esimer-
kiksi lypsyllä annettavalla suuremmalla 
väkirehuannoksella. 

Ruokintasuunnittelun voi siis tehdä 
itse, tai ulkoistaa kokonaan tai osittain 
asiantuntijoille. Toimiva ruokintasuun-
nitelma ei kuitenkaan yksinään riitä, 
varsinkaan silloin, jos se vain pölyttyy 
toimistossa. Jopa 80 % ruokinnan vai-
kutuksesta tulee käytännön ruokinta-
työstä: säilörehun oikea korjuuajan-
kohta ja säilyvyyden varmistaminen, 
riittävä veden saanti, rehujen jako-
järjestys, ilmanvaihto hyvän syönnin 
varmistamiseksi ja niin edelleen. Voisi 
sanoa, että ruokintatyössä eniten aikaa 
ja ajatustyötä pitäisi käyttää siihen, mi-
ten saa kutut syömään ja märehtimään 
mahdollisimman suuren osan vuoro-
kaudesta!

HYVÄ LYPSYRUTIINI TUOTTAA TULOSTA

Lypsyn sujuminen ja korkealaatuisen maidon tuottaminen on onnistuneen 
lypsytyön tulos. Vuohitalous elinkeinoksi -hankkeessa tehtiin vuohitilan 
lypsytyöohje, jota on helppo muokata ja täydentää tilakohtaisesti, www.
proagriafi/vuohitalouselinkeinoksi. 

Vaikka tilalla ei olisikaan ulkopuolista työvoimaa, tuuraa ainakin lomit-
tajat tilanväkeä ajoittain. Yksinkertaiset, selkeät kirjalliset työohjeet varmis-
tavat toimintatapojen toteutumista myös silloin, kun oma väki ei ole pai-
kalla. Toisaalta asioiden kirjaus näkyviin varmistaa myös tuottajien itsensä 
sitoutumista toimintatapoihin. Joskushan ne ei päivittäiset tekemiset saatta-
vat siirtyä päivän jos toisenkin eteenpäin ihan huomaamatta. 

Nopea lypsytyösuoritus ei ole lypsyn tuottavuuden tae. Lypsyn tavoittee-
nahan on saada lypsetyksi korkealaatuista maitoa ilman että lypsytyörutii-
nien seurauksena maidon hintaan tulisi vähennyksiä.
Vuohitalous elinkeinoksi -hankkeessa tehtiin kahdella vuohitilalla lypsy-
työn seuranta yhdessä Työtehoseuran asiantuntijoiden kanssa. Lypsytyötä 
seurattiin yhden lypsykerran ajan kummallakin tilalla. Kokonaislypsytyö-
aika, joka käsitti itse lypsyn sekä lypsyyn liittyvät valmistelut ja lopettelut, 
oli seurantatiloilla 81 ja 104 kuttua per henkilötyötunti.

Sari Morri

VUOHITILOILLE PIENRYHMÄKOULUTUSTA

Pro Agria tarjoaa neljän koulutuksen kokonaisuutta:
Marraskuussa 2019: 1) Talous ja johtaminen 
Vuoden 2020 aikana: 2) Jalostus 3) Nurmi 4) Ruokinta

Tapaamiset pidetään osallistujatiloilla. Yhden koulutuksen kesto noin 
neljä tuntia. Osallistujia tarvitaan vähintään neljältä tilalta, että koulutus 
toteutetaan.  Osallistumismaksuihin voi hyödyntää neuvo2020 rahoitus-
ta. Ilmoittautuminen 22.10. mennessä  sanni.virtanen@proagria.fi  tai puh 
043 8268639
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Yleisesti lypsyhygieniasta saa lisä-
tietoa Vuohitalous elinkeinoksi – 
hankkeen sivuilta, joille on koottu 

Vuohitilan lypsyohjeet. Lypsy on erittäin 
tärkeä osa vuohenmaidon tuotantoa, ja 
sen onnistuminen todella hyvin on ra-
hanarvoinen asia. Tässä kirjoituksessa 
perehdyn ensisijaisesti voihappoitiöihin 
ja niiden hallintaan.

Voihappoitiöt ovat haitallisia juuston 
valmistuksessa, mutta mitä haittoja ne 
pääsääntöisesti aiheuttavat ja mistä voi-
happoitiöt tulevat?

Voihappoitiöt elävät pääsääntöisesti 
maassa, mistä ne päätyvät säilörehun, 
heinän tai kuivikkeiden joukkoon. Huo-
nosti säilyvässä säilörehussa, etenkin 
pintarehussa, voihappoitiöt lisääntyvät. 
Itiömuotoisina ne säilyvät eläimen ruu-
ansulatuksen läpi ja rikastuvat lannassa. 

Hyvissä olosuhteissa ja hyvin tehdyllä 
säilörehulla on suuri merkitys voihap-
poitiöiden torjunnassa. Todella huonosti 
säilynyttä rehua tai säilöheinää ei kan-
nata syöttää varsinkaan lypsykutuille, 
jos ei mielellään millekään tuottavalle 
eläimelle.

Juustoportti Oy:n Ari Alhokoski ker-
too voihappoitiöiden aiheuttavan maku- 
ja hajuhaittoja sekä juuston rakennevi-
koja kypsytyksen aikana. Itiömuodossa 
ne kestävät kylmää, kuumaa, happoja 
sekä muitakin aineita. Esimerkiksi mai-
don pastörointi ei hävitä itiöitä. Sopi-
vissa olosuhteissa, kuten juustossa, ne 
muuttuvat bakteereiksi, jotka alkavat 
kasvaa ja muodostavat lisääntyessään 
voihappoa. Voihappo pilaa maun ja saa 
juuston pullistumaan. Juuston laatu ko-
konaisuudessaan kärsii suurista voihap-
poitiöpitoisuuksista.

Maito on erittäin käyttökelpoista kun 
voihappoitiöiden määrä on alle 700 
MPI/l. Laboratoriotutkimuksen tulokset 
ilmoitetaan klostridi-itiöinä maidosta 
ja juustosta. Maitonäytteen analysointi 

kestä noin 9 vuorokautta, minkä takia 
voihappojen ennaltaehkäisy on erittäin 
tärkeää. Maito on jo jalostettu juustoksi 
ennen kuin maitokuorman voihappoi-
tiöpitoisuus tiedetään. 

Ongelmatilanteissa Hirvijärven Osuus- 
meijerin Leena Valkama auttaa vuohen-
maidon tuottajia antamalla vinkkejä pa-
remman tuloksen saamiseksi. 

Maidon hyvä hygienia lähtee puhtau-
desta. Huomiota kannattaa kiinnittää 
hyviin ja homeettomiin kuivikkeisiin, 
hyvän säilöntälaadun omaavaan säilöre-
huun, lypsyliinojen puhtauteen ja utarei-
den pyyhkimiseen. Noin 80 % voihap-
poitiöistä voidaan selättää huolellisella 
lypsyhygienialla, kertoo Leena Valkama. 
Vuodet ovat kuitenkin erilaisia keske-
nään, ja siksi jokaisella tilalla ei ole aina 
mahdollista tuottaa parasta mahdollista 
kuivikelaatua tai säilörehua. Siksi lypsy-
hygienian osuus voihappojen ennaltaeh-
käisyssä korostuu.

Jokaiselle vuohelle oma lypsyrätti?
Koska lypsykuttuja on kappalemääräi-
sesti tiloilla paljon, eikä lypsyrobottia 
vuohenlypsyyn ole vielä keksitty, perus-
tuu utareiden puhdistus puhtaalla lypsy-
liinalla tai rätillä tehtävään puhdistuk-
seen. Lypsyliinoja on siis todella iso kasa, 
jos jokaisella vuohella olisi oltava oma lii-
na. Lypsyliinan voi kuitenkin taitella niin 
että jokaisella vuohella on oma puhdas 
pinta, ja esimerkiksi yhdellä liinalla voi 
puhdistaa kahden tai kolmenkin kutun 
utareet. Huonoin vaihtoehto on puhdis-
taa samalla liinalla ja samalla pinnalla 
useita kuttuja, jolloin voihappoitiöiden 
määrä kertaantuu viimeisellä kutulla.

Lypsyliina voi olla luonnonkuitua, 
keinokuitua tai kertakäyttöinen. Uudel-
leen pestävien liinojen on hyvä kestää 
korkeita pesulämpötiloja. 

Myös pesukoneen ohjelmilla voi olla 
merkitystä lypsyliinojen puhdistuksessa. 

Esimerkiksi marketista saatavilla tavalli-
silla kotitalouksiin tarkoitetuilla pesuko-
neilla korkeiden lämpötilojen ohjelmat 
eivät välttämättä pidä korkeaa pesu-
lämpötilaa riittävän kauan, jotta itiöt ja 
bakteerit ehtisivät hävitä pesun aikana. 
Teollisuuspesukone on silloin varmempi 
ratkaisu ja onneksi niitä on myös käy-
tettynä saatavilla hieman edullisempaan 
hintaan. Teollisuuspesukoneille on myös 
tarjolla huoltoa, jolloin sitä ei tarvitse 
vaihtaa vian ilmaantuessa.

Hyviä pesutuloksia voidaan saavuttaa 
ihan tavallisillakin pyykinpesukoneilla, 
joten teollisuuspesukone ei ole hyvän 
pesutuloksen välttämätön edellytys. 

Tarvitaanko puhdistusaineita?
Markkinoilla on saatavilla useita erilai-
sia utareen puhdistukseen tarkoitettuja 
pesuaineita, jotka eivät vaaranna elin-
tarviketurvallisuutta. Joillakin tiloilla 
voidaan käyttää puhdistusaineita ja toi-
silla ei. Utarehygienia voi silti olla todella 
hyvä erilaisista käytännöistä huolimatta. 

Puhdistusaineiden käyttö hidastaa 
lypsyä pelkkään pyyhkimiseen verrat-
tuna, joten jokaisen tilan on ratkaista-
va tämä kysymys käytännön näkökul-
masta ja voihappoitiötutkimustulosten 
perusteella. Utareen puhdistamiseen 
tarkoitettuja pesuaineita voidaan laittaa 
myös lypsyliinojen veteen, mikäli liinat 
otetaan vedestä ja puristellaan kuivem-
miksi käsin ennen utareen pyyhkimistä 
tai pesukoneen huuhteluaineosioon. 

Hyvä utarepuhtauden takaamiseksi 
voi kuitenkin riittää pelkkä puhdas lyp-
syliina.

Vetimien puhdistaminen  
ja hyvät navettakäytännöt  
ovat rahanarvoista puuhaa
Vetimien puhdistaminen kannattaa 
tehdä huolella, ja huomioida että koko 
vedin ja sen yläosa on hyvin pyyhitty. 

Lypsyhygienia ja voihappoitiöt
Uutena vuohenmaidon tuottajana olen joutunut tutustumaan voihappoitiöihin hieman tarkemmin, koska ne ovat 

yksi vuohenmaidon hinnoittelun peruste. Voihappoitiöt tekevät juuston valmistuksessa ja varsinkin kypsytyksessä 

paljon hallaa juuston laadulle. Tietoa oli kuitenkin aika vaikea löytää netin kautta. Onneksi kollegoilla oli monia 

hyviä vinkkejä ja samoin meijeriltä sain apua voihappotasojen laskemiseksi. 
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Lypsyn onnistumisen kannalta vetimien 
iho ei saisi jäädä märäksi. Utare- ja  
takajalkojen karvat on syytä pitää mah-
dollisimman lyhyinä, koska ne voivat 
myös johdattaa epäpuhtauksia maitoon 
lypsyn yhteydessä. 

Säilörehun tai appeen jako sekä kuivit-
taminen kannattaa tehdä lypsyn jälkeen, 
jolloin ilmassa ei leiju niin paljon voihap-
poitiöitä lypsyn aikana, varsinkin jos säi-
lörehussa tai kuivikkeissa on voihappoi-
tiöitä. Tärkeää on myös eläinten puhtaat 
olosuhteet, sillä märät olosuhteet lisäävät 
riskiä itiöiden ilmaantumiselle. 

Lypsykoneen säännöllinen huolto on 
tärkeää, ettei ylimääräisiä ilmavuotoja 
ilmaannu lypsykoneeseen.  Maidon on 
syytä kulkea lypsimistä reippaasti eteen-
päin, jottei ylimääräistä maitoa jäisi lyp-
simiin ennen seuraavan eläimen lypsyä.

Monenlaisilla käytännöillä  
hyvään lopputulokseen
Eri tiloilla on erilaiset käytännöt, mutta 
samat perusperiaatteet sopivat voihap-
poitiöiden torjuntaan: hyvälaatuinen 
rehu ja kuivikkeet, eläimillä puhtaat 
olosuhteet, puhtaat lypsyliinat ja huolel-
linen utareiden pesu sekä hyvin toimiva 
lypsykone. 

Mikäli vuohenmaidon tuottaja kokee 
haasteita esimerkiksi voihappoitiöpitoi-
suuden kanssa, voi kollegoihin tai mei-
jeriin olla yhteydessä. Välillä tilanteen 
selvittämiseen voi kulua aikaa ja tilalla 
on kokeiltava erilaisia käytäntöjä ennen 
kuin kokonaisuudessaan sopivaan lop-
putulokseen päästään. Lopputulos kui-
tenkin palkitsee niin tuottajan, meijerin 
kuin kuluttajan.

KOKEMUKSIA TILOILTA

HALMELAN TILALLA voihappoja saatiin vähennettyä maidosta panostamal-
la pesukoneeseen, utareiden puhdistukseen ja säilörehun laatuun. Vuoden 
2019 rehut säilöttiin hapolla paremman käymistuloksen saamiseksi. Ruokin-
nalla huomattiin olevan merkitystä, kun voihappojen määrä laski aperesep-
tin muutosten jälkeen. Pesukone on ihan tavallinen kotitalouksille tarkoitettu 
pyykinpesukone, mutta siitä löytyy 95 asteen pesuohjelma, jolla lypsyliinat 
pääsääntöisesti pestään. Jokaisella kutulla on oma lypsyliina ja siksi pesu-
koneessakin on kapasiteettia pestä suurempia määriä kerrallaan. Utareiden 
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Voihappoitiöt aiheuttava maku- ja 
hajuhaittoja sekä juuston rakennevikoja 
kypsytyksen aikana.  
Kuvat: Juustoportti Oy / Ari Alhokoski

Jonna Ukkola
Vuohitilallinen, Agrologi AMK, Seminologi
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Monipuolinen, värikäs ja maukas arkiruoka valmistuu 

kiireenkin keskellä helposti ja nopeasti – ravitsemuksel-

lisesti hyvän ateriakokonaisuuden voi koota monella 

tavoin. Säännöllisellä syömisellä ja itselle sopivalla 

annoskoolla jaksat arjessa.

Porkkanaraasteella kevennetyt karitsapihvit
400 g karitsan jauhelihaa
2 porkkanaa
1 dl vettä tai maitoa
½ dl korppujauhoja
1 kananmuna
1 tl rakuunaa
1 tl suolaa
rouhittua mustapippuria

Raasta kuoritut porkkanat hienoksi raasteeksi. Mittaa kulhon 
pohjalle neste ja sekoita siihen korppujauhot. Anna turvota 
hetki. Sekoita joukkoon jauheliha, raaste, muna, kämmenellä 
hienonnettu rakuuna, suola ja pippuri. Taputtele taikinasta 
kostutetuin käsin 10 ohutta pihviä leivinpaperin päälle uu-
nipellille. Paista 250 asteessa 8–10 minuuttia.

Tarjoile pihvit keitettyjen täysjyväohrasuurimoiden ja uu-
nijuuressalaatin kera.

Uunijuuressalaatti (4 annosta)

3 palsternakkaa
4 porkkanaa
2 rkl öljyä
(1 tl sormisuolaa)
½ mustapippuria myllystä
1 ps vihreitä papuja paloina (pakaste, 200 g)
2 ruukkua salaattia, esim. tammenlehvä
1 rkl raejuustoa

1. Kuori juurekset. Leikkaa ne pitkiksi isohkoiksi suikaleiksi. 
leivät juuressuikaleet leivinpaperin päälle uunipellille, valuta 
päälle öljyä. Mausta pippurilla ja halutessasi ripauksella suo-
laa. paista 225-asteisessa uunissa noin 20-25 minuuttia, kun-
nes juurekset ovat paahtuneet.
2. Keitä pavut pakkauksen ohjeen mukaan, valuta hyvin. Revi 
salaatti laakeaan tarjoiluastiaan ja asettele päälle juuressuika-
leet sekä pavut.
3. Ripottele päälle raejuustoa ja tarjoa salaatti esimerkiksi 
sinappisen salaatinkastikkeen kanssa.

Lautasmallin mukaista 
NOPEAA ARKIRUOKAA

Laitumelta 

lautaselle

Ohje: Pohjois-Karjalan Martat, Silja Tarvonen, 
kotitalousasiantuntija, laillistettu ravitsemusterapeutti

VINKKI! Jos teet tupla-annoksen, niin levitä murekeseos 
pellille ja painele lastalla levyyn neliön muotoiset palat. Näin 
saat helposti neliön muotoisia pihvejä isomman annoksen. 
Aterialta jääneistä pihveistä voit tehdä paahtoleivän väliin 
kasviksilla höystäen helpot hampurilaiset.

Kuva: Eila Pennanen

VALTAKUNNALLISET LAMMASPÄIVÄT

5.–7.11.2019 
Torniossa

TERVETULOA!        
ProAgria Keskusten Liitto ja Suomen Lammasyhdistys
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Paikka: Park Hotel Tornio, Itäranta 4, Tornio puh. 040 358 3300

Viimeisin ohjelmaversio on nähtävissä Suomen Lammasyhdistyksen lammasyhdistys.fi ja ProAgrian proagria.fi-verkkosivuilla.  
Oikeus ohjelmamuutoksiin pidätetään. Sitovat ilmoittautumiset ma 21.10. mennessä www.proagria.fi/lammaspaivat tai  
ProAgria Keskusten Liittoon eila.peitsi@proagria.fi /040 356 1734. Tämän jälkeen osallistumismaksut +15 %.
Majoitus: Park Hotel: 2hh 56 e/hlö/vrk. 1hh 105 e/vrk. Triplahuone 146 e/huone (á 48,66 e/hlö/vrk). Hinta sisältää aamiaisen.
Tai Boutique Hotel Mustaparta, Hallituskatu 6, (muutama huone): 1 hh 109 e/vrk. 2 hh 64,50 e/hlö/vrk. Majoitus maksetaan  
suoraan hotelliin. Hotellin parkki: Park Hotel Tornion parkkipaikat sijaitsevat hotellin välittömässä läheisyydessä. Pysäköinti on  
maksullista hotellin parkkipaikoilla 5 e/auto/yö (+10 e lämpötolppapaikka). Boutique Hotel Mustaparran takapihalta löytyy  
asiakaspaikkoja sekä muutamia lämmityspaikkoja.
Lisätietoja: Retki ja seminaari Eila Peitsi ja Milla Alanco-Ollqvist, milla.alanco-ollqvist@proagria.fi / 040 706 0558.
Kokous Marjo Simpanen marjo.simpanen@lammasyhdistys.fi / 044 973 7000. 

 
KE 6.11.

LAMMASTILALLE TULOJA MONIPUO- 
LISTAMALLA -SEMINAARI 

9.00   Seminaarin avaus,  
 Johannes Vallivaara, ProAgria Lappi

9.15   Villan ja vuotien tie tuotteiksi ja  
 markkinoille lammastilalta,  Johanna  
 Alamikkotervo, Vanhalan lammastila

11.00  Kotimaisen villan uusi tuleminen – 
 ostajan kasvavat tarpeet, 
 Anna Rauhansuu, Myssyfarmi

12.00  LOUNASTAUKO
12.45  Lihajalosteita markkinoille – case Meän- 

 liha, Satu Rantamaa, Rantamaan tila
13.30  Villaan liittyvien hankkeiden esittely,  

  Sanna Vinblad, Lapin yliopisto ja Lapin  
 AMK

13.50  Greencare toiminnan mahdollisuu det,  
 Reeta Sipola, Lapin AMK

14.15  KAHVITAUKO
14.50  Lammasvällyt ja muita tuotteita tal- 

 joista, Anu Pentti, Pajukannan tila
15.40  Muulle villalle hyötykäyttöä 
16.15  Paimenlomatoiminta, Kasper Koskela,  

 Metsähallitus
16.45  Vuotakilpailun tulokset ja  

 palkintojen jako
17.00  Seminaarin päätös
19.30  LAMPURI-ILLALLINEN

 
TI 5.11. 

OPINTORETKI

12.00 Lähtö Park Hotel Tornio

12.30 Rantamaan tila, Rantamaa Keijo ja Satu.
 190 uuhen lampola. Rotuina ovat texel, 

suomenlammas ja finndorset sekä näi-
den kolmiroturisteytyksiä. Tilalle on ra-
kennettu ensimmäinen kylmälampola 
2016 ja toinen 3-seinäinen kylmälam-
pola 2018. Tila on luomuun siirtymä-
vaiheessa. Lihan suoramarkkinointia. 
Maisemanhoitoa. Paimenkoiria.

LOUNAS  
Rantamaan tilalla, yhteistyössä 

 Meän Liha Oy

14.45 Rantamaan tila, Lääkkö Erkki ja Ritva.
 170 suomenlammasuuhen lampola.  

Tilalla on lampaita useassa rakennuk-
sessa, jotka on saneerattu vanhoista  
navetoista. Ruokinta kaukaloihin tai 
paalihäkkeihin. Tilan pellot ovat luo-
mussa. Perinnebiotooppeja. Pitkäai- 
kainen lampaan jalostaja. 

16.10 KAHVI Keräsen tilalla 
 Jokirannan Lammastila, Keränen Esa ja 

Sirpa. Tilalla kasvatetaan suomenlam-
paita, kainuunharmaita sekä ruotsalai-
sia turkislampaita. 200 uuhta kahdessa 
rakennuksessa. Paalihäkkiruokinta.  
Karitsointi syksyllä.  Villatuotteiden  
valmistusta. Mökkivuokrausta.   
  

18.10 Paluu hotellille

 

TO 7.11. 

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN  
SYYSKOKOUS

9.00  Kokouksen avaus,  
puheenjohtaja Petri Leinonen

9.15  SLY:n toimintasuunnitelma 2020  
- Ryhmätyö

10.15  Terveisiä sidosryhmiltä
- Uuden ohjelmakauden valmistelu, MTK
- Tuottajaorganisaatioiden kuulumiset
- Ruotsalaisen lammastalouden tilanne

LOUNAS  
Elämystehdas Lappari, Ravintola Paja,  
(200 m kokouspaikasta, omakustan-
teinen)

12.30 Sääntömääräiset asiat, § 4

KOKOUSKAHVIT tarjoaa SLY

14.30 Valtakunnallisten lammaspäivien 
 päätös

 

Osallistumismaksu 76 e (+alv  24 %) sisältäen bussikuljetuksen, 
vierailukäynnit, lounaan, kahvin ja suojavarusteet.

Luentomateriaalit lähetetään sähköpostilla koulutuksen jäl-
keen osallistujille. Seminaarin hinta 105 e (+alv 24 %)  
sisältäen ohjelman mukaisen koulutuksen, kokousmateriaalit 
ja kokoustarjoilut. Etäosallistumismahdollisuus WebEx-yhtey-
den kautta. Hinta 75 e  (+alv 24 %). Ilmoittautuneille lähe-
tetään linkki sähköpostilla ennen seminaaria

Lampaan vuotakilpailuun ke 6.11. voi tuoda  
oman tilan muokattuja käyttämättömiä  
lampaanvuotia. Vuodat tulee toimittaa pai-
kalle lounastaukoon mennessä. Arvostelu 
tehdään iltapäivän aikana.
Sarjat: 1. alkuperäisrodut 2. tuontirodut.  
Lisätietoa ilmoittautumislomakkeen liitteenä. 
Ilmoittaudu samalla kuin ilmoittaudut lam-
maspäiville! 

Kantarellikeitto, syksyinen karitsan palapaisti, 
perunapalsternakkapyree, tyrnipannacotta, kahvi/tee  
(illalliskortti 38 e). Illallinen Park Hotel Torniossa.
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TEAM FINLAND KIITTÄÄ KERINNÄN MM-KISOJEN SPONSOREITA!

SINCEREST THANKS TO TEAM FINLANDS SPONSORS IN 
WORLD SHEEP SHEARING CHAMPIONSHIPS 2019

Logo perusmuodossaan

- musta 0, 0, 0, 100

Logo + tausta

- musta 0, 0, 0, 100
- v.ruskea 14, 23, 33, 3
- t.punerva 14, 75, 65, 3
- v.punerva 70% sävy edellisestä
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