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Limousin
PIHVIKARJAN
LIHA

Luukkaan tila
PIHVILIHAA LIMOUSIN-TILALTA

Luukkaan Tila
Lankkisten kylä Pöytyällä kuuluu Varsinais-Suomen
maakuntaan ja Loimaan seutukuntaan. Muinais-Suomessa sanovat asuvansa Luukkaan tilan väki! Aurajoen
rantamat, sivuhaaroineen tarjosivat suotuisat laidunmaat aikoinaan, ja aitauksista ulkopuolelle päässeitä
eläimiä on välillä etsiy tuntitolkulla pitkin kylää. Saati
perheen erilainen Joulunvieotapa, kolmen sonnin
kera, niiden vapautuessa lumeen ilakoimaan. Suurin
murhe ehkä takaisin naveaan saamisessa oli -25 C
pakkanen. Se oli kunnon ”vanhan ajan joulu”.
Luukkaan Limousin on maatalousyhtymä, jossa karjanhoidosta vastaa talon naisväen lisäksi Elinan mies Jari
ja yksi työntekijä Ville. Miesväki hoitaa lisäksi koneurakoinnit ja Jarin puunajourakointia. Tila on ollut pitkään
vahvojen naisten käsissä, kun vanha emäntä, agronomi
Marjaa Anila jäi leskeksi jo 1970-luvun alussa. Tila on
vanha kantatila, joka jaeiin veljesten kesken vuonna
1924. Jaossa osteiin myös Luukkaan tila päärakennuksineen. Kylällä tila paremmin ”Laurilana” tunnetaan,
nimi juontaa kahdesta Lauri nimisestä isännästä.
Marjatan innostus nautakarjatalouden kehiämiseen
on ollut elämän miainen projekti ja tuntemus jalostustyöhön on vahvaa, sillä hän on toiminut mm Suomenkarjan jalostuskonsulenina. Etelä-Suomen tilat
ovat tulleet jo varhain tutuksi ja eipä siis ihme, eä
tilalla on tehty asioita usein ensimmäisten joukossa.
Pihao joka tilalle rakenneiin vuonna 1989 oli jotain
aivan uua, siihen aikaan. Lihakarja tuli tilalle vuonna
1978. Liekö johtunut Marjatan rakkaudesta kauniiseen
kullanruskeaan väriin, kun Suomenkarjan saaelemana
tila on monen rodun kaua löytänyt päätuotantosuun-

nan Limousin-rotuisten
eläinten parista. Tilan toiminta ei aina
ole perustunut pelkästään naudanlihan tuotantoon.
Tilalla on ollut munintakanala, josta luovuiin 1990-luvulla ennen yhtymän muodostamista.
Maatalous ja karjanäyelyissä Limousin-rotuisten eläimien kanssa on tilalta kierrey vuodesta 1984 vuoteen
2000. Jarin harrastuksena on moooripyöräily. Elina
hoitaa ”perinnöksi” tulleiden luoamustehtävien lisäksi
perheen arkea ja lapsia, Helenaa 12 v. ja Lauria 6 v. ja
nykyään aikaa kuluu kun lapset kuskakataan harrastusten pariin. Leenalla on rakkaana harrastuksena kylällä
sijaitseva kudonta-asema ja käsityöt.
Posliinimaalaus oli vanhan emännän Marjatan henkireikä. Nyt hän jaksaa iloita siitä, eä nuoria uusia
pihvilihan tuoajia jatkaa Limousin-rodun kehiämistä
hyvässä yhteistyössä.

TERVETULOA LIMOUSIN-PERHEESEEN!

