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KANNESSA
Essi ja Ville Korhosen maitotila panosti

vasikoiden ja nuorten nautojen kasvatusolosuhteisiin jo ennen uuden lypsy-

karjanavetan rakentamista. Panostus

on johtanut hyviin tuloksiin vasikoiden
kasvatuksessa.

Lisää aiheesta sivulta 6!

 Viimeisten 20:n vuoden aikana lypsävien lehmien määrä on laskenut
maassamme joka vuosi. Maaseudulla on näinä vuosina tapahtunut iso
rakennemuutos, jossa useat pienemmät tilat eivät ole nähneet edellytyksiä tuotannon jatkamiselle. Snellmanin naudan hankinnoissa lypsylehmät ovat aina olleet toimintamme keskiössä. Meidän naudanhankintamme on ollut vakaassa kasvussa jo vuosia. Suurin syy tähän lienee se
tosiasia, että olemme pystyneet ylläpitämään kilpailukykyistä hinnoittelua niin teuras- kuin välityseläimissä, painottaen samalla ripeää eläinten noutoa.
Maitotilat tulevat jatkossakin luomaan perustan Snellmanin naudanhankinnalle. Tilojen vähentyessä ja kilpailun koventuessa sekä teuraiden
että välitysvasikoiden hinnat ovat olleet vahvassa nousussa viimeisten
kahden vuoden aikana. Voimme toisin sanoen todeta myös, että lypsylehmät ovat nousseet oikeaan arvoonsa hinnoittelun suhteen.
Me Snellmanilla olemme viimeisen kahden vuoden ajan tehneet työtä
vasikoiden välitysstrategian kehittämisen ja uudistamisen eteen. Putkituksen kautta pyrimme ohjaamaan välityseläimet niin, että niiden siirtomatkat ja toisaalta kontaktit muihin tiloihin ja eläimiin minimoidaan.
Meillä on tällä hetkellä lähes 4 000 vasikkaa putkitusvälityksen piirissä
ja olemme jo voineet todeta, että järjestelmä toimii. Vasikat ovat terveempiä ja mm. antibioottien käyttö on merkittävästi vähentynyt.
70-vuotias Snellman viettää tänä vuonna juhlavuotta. Ilman tuottajia
ei olisi Herra Snellmania, joten pystyäksemme jatkamaan yhteisen menestyksen polulla tulemme myös tulevaisuudessa tarvitsemaan Teitä
ammattitaitoisia suomalaisia maidontuottajia.
Yhteistyöterveisin,

Ronny Snellman

Hankinta- ja ohjauspäällikkö, nauta
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Lehmäpaikkoja navetassa on noin 300.

Puolet tilan väestä: Henna Puoliväli, Nea Pirhonen ja Markus Puoliväli.

Yrittäjällä täytyy olla vapaus valita
omat yhteistyökumppaninsa
 Keväällä 2021 Snellmanin tuottajaksi siirtyivät Alajärveltä Puolivälin
Minna ja Markus. Yksi syy siirtymiseen oli halu päättää itse omista
asioistaan.
– Haluamme itse päättää jatkossakin mistä tuotantopanokset ostamme. Oman tilan kehittämisessä pitää
olla valmis myös tekemään uusia ratkaisuja ja muutoksia, kertoo Puolivälin maitotilalta Markus Puoliväli.

Vasikoiden putkitus kiinnostaa

Vasikoiden putkitus ajatuksena kiinnostaa kovasti.
– On tärkeää, että eläintautien
kanssa ollaan tarkkana ja mietitään

asioita uudella tavalla. Meille sonnivasikat ovat tärkeitä ja haluamme
hoitaa niitä tarkasti ja hyvin. Haluamme myös niille jatkossa hyvän
hoidon ja hyvät olosuhteet, sanoo
Henna Puoliväli.
– Snellmanilla on avointa toimintaa. Kuljettajat ovat sitoutuneita ja
ammattitaitoisia, eikä heillä ole kiire.
Lastaus tehdään aina eläinten ehdoilla, kiittelee Henna.
Tilan töissä ovat mukana Minnan
ja Markuksen lapset: Henna, Eemeli
ja Arttu sekä Artun tyttöystävä Nea
Pirhonen. Heidän lisäksi on yksi vakituinen työntekijä ja kesällä muutamia kiireapulaisia.

Vasikatkin pääsevät jaloittelemaan.

Juhani Korkiamäen navetassa on 110 lehmäpaikkaa.

Kilpailukykyinen hinta ja
kannustimet hyvään kehitykseen

Suunnitelmissa on tilan yhtiöittäminen. Navetassa lypsää kuusi lypsyrobottia ja lehmäpaikkoja on noin
300 sekä lisäksi nuorkarja. Sonnivasikat lähtevät terneinä pois. Peltoa
on kolmisensataa hehtaaria ja kaikki ovat nurmella. Pihattonavetta on
valmistunut vuonna 2008 ja laajennusosa vuonna 2018. Nuorkarjalle on
remontoitu tilat vanhaan navettaan.

 Juhani Korkiamäen vuonna 2009
valmistuneessa navetassa Ylistarossa lypsää 2 robottia. Lehmäpaikkoja
on 110 ja lisäksi nuorkarja. Peltoa on
noin 200 hehtaaria, nurmea ja viljaa.
Tilalla on yksi vakituinen työntekijä. Lisäksi tilan töissä auttavat kaksi
omaa poikaa, avopuoliso sekä hänen
poikansa.

Voit seurata tilan arkea Instagramissa @puolivalinmaitotila ja Facebookissa, Puolivälin Maitotila.

– Pieni on kaunista ja Snellman on
paikallinen yritys, sanoo Juhani Korkiamäki, tyytyväinen Snellmanin
tuottaja. Tuottajien yhteyshenkilöillä on puhelinnumero ja kasvot,

Miksi olen Snellmanin tuottaja?

sen vuoksi heitä on helppo lähestyä.
Samoin yrityksen johdon puhelinnumerot löytyvät ja myös heihin on
helppo olla yhteydessä. Joustoa ja
ymmärrystä löytyy muuttuvissa olosuhteissa.
Korkiamäki kokee, että hänen ja
Snelmannin arvot sekä tärkeys työntekijöiden ja eläinten hyvinvoinnista kohtaavat. Myös kilpailukykyinen
hinta vaikuttaa.
– Kannustimet tehdään positiivisuuden kautta esimerkiksi maitotilojen kehittämislisissä on huomioitu
asioita, jotka parantavat tilan tautiturvallisuutta, kertoo Juhani. Silloin

Miksi olet
Snellmanin
asiakas?
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palkitaan, kun asiat ovat kunnossa.
Samalla molemmat osapuolet hyötyvät asiasta.
– Tuotteet ovat laadukkaita ja
hyviä, niistä voi olla oikeasti ylpeä.
Tuottajamyymälä on hyvä lisä. Siellä
on mukava henkilökunta ja helppo
asioida. Tuotteita voi myös kätevästi tilata, jos ei myymälään aina ehdi,
miettii Juhani.

TEKSTIT JA KUVAT: Mari Korkiakangas

Panostus nuorien nautojen olosuhteisiin

nosti koko karjan
terveyttä ja tuottavuutta
Kun Ville ja Essi Korhonen lähtivät laajentamaan toimintaansa, eläinmäärää ryhdyttiin nostamaan jo vuosia ennen lypsykarjanavetan rakentamista. Nyt, kun
navetan käyttöönotosta on kulunut tasan vuosi, keskituotos nousee edelleen kuukaudesta toiseen.
Valolan tila Rautalammilla on Ville
Korhosen kotitila. Hän otti vastuun
tilasta 20-vuotiaana sukupolvenvaihdoksen yhteydessä. Essi liittyi tilanpitoon pari vuotta myöhemmin,
ja perheeseen kuuluu nykyään myös
kolme tytärtä.

Nuorkarjan tilat ensin kuntoon

Varautuminen lypsykarjanavetan rakentamiseen aloitettiin neljä vuotta
aikaisemmin. Ville ja Essi osallistuivat
ProAgrian matkoihin, joissa Ruotsissa
tutustuttiin DeLavalin ja Tanskassa
Lelyn robottitehtaisiin ja -navettoihin.
– Huomattiin, että vaikka rakennet-

tiin uusi navetta, nuori puoli oli usein
surkeissa tiloissa, Ville sanoo. Me
teimme toisin päin – laajennettiin
vasikoiden ja nuorkarjan tilat ensin
ja navettaa lypsylehmille vasta sen
jälkeen.
Nuorkarjan
kylmäkasvattamon
Korhoset rakensivat omin voimin ja
edullisin menetelmin. Lopputulos oli
hyvin helppohoitoinen, toimiva ratkaisu, joka tarjosi toivottua kasvunvaraa.
Eläinmäärää ryhdyttiin nostamaan
ostamalla hiehoja läheltä ja kaukaa.
Erään toimintansa lopettavan sukulaisen karja antoi hyvän lisäyksen.

Nuoret naudat viihtyvät kylmäkasvattamossa. Tiineystarkastuksen jälkeen hiehot siirtyvät rakennuksen toiselle puolelle.
Korhoset rakensivat ensin uudet, toimivat tilat nuorille naudoille. Tämä mahdollisti eläinmäärän nostamisen tulevaa laajennusta
silmällä pitäen.

– Olemme itse käyneet hakemassa uudet hiehot, ja teimme tiivistä
yhteistyötä eläinlääkärin ja jalostusneuvojan kanssa, Essi kertoo.

Valolan tila
✔ Ville ja Essi Korhosen maitotila Rautalammilla
✔ 140 lypsypaikkaa, 2 robottia
✔ pelto-alaa 170 ha
✔ keskituotos 11 700 EKM, kg

Vasikoiden
hyvä terveys
ja kasvu

Vasikkala on tilan vanhassa navetassa. Ternit juovat 10 litraa maitoa päivässä.
Päiväkasvu on pysynyt hyvänä laajennuksen jälkeenkin, 1300 g/pv. Kun tila otti
käyttöön matalat ruokinta-astiat vasikoille, syönti lähti nousuun.
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Maaliskuussa 2020 aloitettiin uuden
navetan rakentamistyöt. Syyskuussa 2020 pidettiin koronarajoituksiin
sopeutetut navetan avajaiset yhteistyökumppaneiden kanssa, ja kuun lopussa naudat muuttivat sisään.

Palkinto hyvistä vasikoista

Valolan tila sai keväällä palkinnon
hyvistä tuloksista vasikankasvatuksessa. Vasikoiden päiväkasvu on noin
1 300 g. Osa vasikoista on liharoturisteytyksiä, isärotuna tilalla käytetään mm. blondia. Tila on mukana
myös Snellmnin vasikoiden putkituksessa.
– Vaikka vasikoiden määrä on nelinkertaistunut ja ensikoiden osuus
on suuri, päiväkasvu on pysynyt hyvänä, Ville sanoo. Kuolleisuuskaan ei
ole noussut.
Korhoset toteavat, että vasikat ovat
isoja jo poikimisessa, 30–50 kg. Vieroituksen jälkeen vasikoiden keskipaino on 120 kg.
– Näkee heti, jos alkukasvatus ei
ole toiminut, koska vasikka on silloin
huomattavasti pienempi kuin muut,
Essi sanoo.
Antibioottien käyttö on vähentynyt
huomattavasti vasikkalassa. Yksi vaikuttava rutiini on se, että vasikoiden

Valolan tila Rautalammilla rakensi uuden navetan lypsylehmille viime vuonna. Valoisassa navetassa on kaksi robottia ja paikkoja 140 lehmälle. Keskituotos on kasvanut
käyttöönotosta kuukaudesta toiseen, sen ollessa syyskuussa noin 11 700 EKM, kg.

annetaan olla emonsa kanssa puolitoista vuorokautta.
– Keskustelimme asiasta eläinlääkärin kanssa ja tulimme siihen tulokseen, että puolitoista vuorokautta on
paras ajankohta vieroitukseen, Essi
kertoo. Siinä ajassa emo ja vasikka
eivät ole vielä ehtineet leimaantua
liian voimakkaasti toisiinsa, mutta
kaikki myönteiset terveysvaikutukset
pystytään hyödyntämään. 

TEKSTI JA KUVAT: Heidi Jylhä
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Turvallinen vasikkavälitys
– tarttuvista taudeista huolimatta

Mitä tapahtuu välitysvasikoille, jos tilalla havaitaan
tarttuvaa eläintautia? Tätä kysytään usein logistiikkahenkilökunnalta. Turvallinen eläinliikenne, missä minimoidaan riskit tarttuvien tautien leviämiseen, on ydinasia teurastamon toiminnassa ja logistiikassa.
TEKSTI: Eva-Lina Sandell ja Saara Rantanen

Reitit suunnitellaan niin, että tarttuvien eläintautien leviäminen minimoidaan. Joskus olet ehkä ihmetellyt,
miksi vasikka-auto nähdään lähistöllä montakin kertaa saman päivän
aikana. Yksi syy voi olla, että eläinkuljetuksia ei voida toteuttaa loogisesti,
kun tarttuvat taudit huomioidaan
reittien suunnittelussa.

Vain terveet vasikat välitykseen

Pääsääntö, joka pätee aina, riippumatta tilan tautistatuksesta on, että
ainoastaan terveet vasikat välitetään.
Kaksi viikkoa on hyvä muistisääntö ja
se kannattaa pitää mielessä. Vasikat,
jotka ovat olleet oireettomia kaksi
viikkoa ja jotka ovat olleet erillään
sairaista vasikoista voidaan useimmiten laittaa välitykseen. Mutta tähän sääntöön löytyy tietysti myös
poikkeuksia.

Muista ilmoittaa muutoksista
tautitilanteessa

Teurastamolle tärkeintä on se, että
tiedämme tarttuvien tautien esiintymisestä tiloilla. Jos tautistatus on tiedossa, voimme ottaa sen huomioon
reittien suunnitteluvaiheessa. Voitte
ilmoittaa tarttuvista taudeista suoraan teurastamolle, mutta olisi myös
hyvä, että ilmoitatte omalle eläinlääkärille, niin hän laittaa erityistilannemerkinnän Nasevaan. Teurastamolle
viestit Nasevan erityistilannemerkinnöstä tulevat automaattisesti ja siksi

on myös yhtä tärkeää, että erityistilanne poistetaan silloin, kun tautitilanne on ohi ja ei enää ajankohtainen.

Onko välitysiällä merkitystä?

ETT ja sen jäsenteurastamot sekä
meijerit ovat yhdessä laatineet pelisäännöt vastuulliseen vasikkavälitykseen. Eläintautien kanssa toimimisen
lisäksi, myös ternivasikoiden minimi
välitysikä on määritetty 10 päiväksi.
Kaikki ETT:n jäsenyritykset ovat sitoutuneet näihin pelisääntöihin. Vasikan välitysikää on myös rajoitettu
EU:n eläinkuljetusasetuksessa. Siinä
määritellään, että vastasyntynyttä
vasikkaa saadaan kuljettaa vasta, kun
napa on täysin parantunut ja alle 10
päivää vanhoja ei saa kuljettaa yli
100 kilometriä.
Välitysiässä on huomioitu vasikan
terveys ja hyvinvointi. Vastasyntyneen vasikan vastustuskyky on alhainen, joten kuljetus, siirto uuteen
ympäristöön sekä tautipaineen lisäys
monien tilojen vasikoiden yhdistämisen takia on stressaavaa. Tutkimuksissa on huomattu, että vasikan
kuoleman todennäköisyyteen liittyvä
tekijä on muun muassa alhainen välitysikä.

Muistilista välitysvasikoille:
✔ Varmista, että teurastamo on
tietoinen tarttuvien tautien
esiintymisestä (sekä epäilyksistä että todetuista tartunnoista). Pyydä eläinlääkäriä laittamaan erityistilannemerkintä
Nasevaan ja muista varmistaa,
että merkintä poistetaan, kun
tilanne on ohi.
✔ Vain täysin terveitä vasikoita
haetaan välitykseen
✔ Mieti jo nyt, miten välitysvasikat voidaan eristää muista
vasikoista mahdollisen tautipurkauksen aikana. Varaudu
esimerkiksi käyttämään igluja.
✔ Välitysvasikoiden on oltava
oireettomia kaksi viikkoa
ennen välitystä, eivätkä ne saa
olla yhteydessä muihin sairaisiin vasikoihin kuluvan kahden
viikon aikana
✔ Ilmoita teurastamolle, jos
ennaltaehkäisevää lääkitystä
kryptoa vastaan on käytössä,
välitysikä on silloin 4 viikkoa.
✔ Ennaltaehkäise! Mieti miten
välitysvasikoiden lastaus olisi
turvallisempi eläintautien näkökulmasta!
✔ Ota yhteyttä, jos jotain jää
mietityttämään! Autamme ja
neuvomme mielellämme.
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Oi paska – taas vasikka ripuloi!
Ripuli kuuluu vasikoiden tavallisimpiin sairauksiin ja on myös tavallisin syy siihen, että vasikkaa ei voida
noutaa tai se joudutaan jättämään
tilalle.
Cryptosporidium parvum, tai ”krypto”, alkaa jo valitettavasti olla tuttu
taudinaiheuttaja monelle maitotilalliselle. On tärkeää muistaa, että
tauti voi tarttua myös ihmisiin. Vasikat kryptotilalta, voidaan välittää
aikaisintaan kahden viikon (14 vrk)
iässä vain, jos ne ovat täysin terveitä,
ja jos ne eivät ole olleet yhteydessä
muihin sairaisiin vasikoihin kahden
viikon aikana ja ne eivät ole saaneet
ennaltaehkäisevää lääkitystä kuten
Halocuria® tai Kriptazenia®. Välitysvasikoiden eristys on kaiken A ja O.
Eristys tarkoittaa, että välitysvasikat
viedään heti syntymän jälkeen puhtaisiin erillään oleviin karsinoihin tai
vaikka esimerkiksi igluihin.
Jos tila käyttää Halocuria® tai Kriptazenia® asiasta tulee ilmoittaa teurastamolle ja lääkitykset on laitettava
sekä vasikkakortteihin että Nasevaan.
Vasikat, jotka ovat saaneet ennaltaehkäisevää lääkitystä kryptoa vastaan, saadaan välittää aikaisintaan 4
(28 vrk) viikon iässä. Tämä siksi, että
vasikat voivat alkaa erittämään ookystoja (krypton tarttuva muoto) vasta myöhemmin ja aiheuttavat näin
sairastumisia vasikkakasvattamoissa.
Vasikat, jotka ovat varmuudella sairastaneet krypton, mutta ovat siitä
tervehtyneet, voidaan välittää noin 3
viikon (21 vrk) iässä. Välitysvasikoiden
ryhmässä ei saa olla sairaita vasikoita
ja vasikoiden pitää olla kaksi viikkoa
oireettomia ennen välitystä. Jos ha-

lutaan olla täysin varmoja, ettei tauti
leviä, voidaan vasikat välittää vasta
myöhemmin vieroituksen jälkeen.
Muissa vasikkaripuleissa, esimerkiksi rotan tai koronan kohdalla pätee samat periaatteet. Vasikoiden tulee olla terveitä ja oireettomia kaksi
viikkoa ennen välitystä ja myös erillään muista sairaista vasikoista. Jos
vasikkaripulia esiintyy säännöllisesti,
olisi syytä miettiä välitysvasikoille
eristysmahdollisuuksia. Jos eristys on
mahdollista, toimii myös vasikkavälitys normaalimmin.

Hengitystietulehdukset
Mycoplasma bovis, korona,
rs-virus

Mycoplasma bovis on bakteeri, joka
aiheuttaa utare-, hengitystie-, korva- ja niveltulehduksia naudoilla ja
vasikoilla. M. bovis on valitettavasti nykyään tuttu monelle vasikkakasvattajalle, mutta onneksi se on
edelleen harvinainen maitotiloilla.
Suomessa M. bovis todettiin ensimmäisen kerran vuonna 2012.
Jos M. bovis todetaan tilalla, haetaan vasikoita niin, ettei tartuntaa
levitetä eteenpäin M. bovis vapaille
tiloille. Vasikat M. bovis maitotiloilta
viedään kasvattamoille, missä on jo
todettu M. bovis. Vasikat noudetaan
aina viimeisenä. Tässäkin on tärkeintä se, että teurastamo ja vasikkavälityksen kuljetussuunnittelija tietävät
taudista. Vasikat haetaan edelleen
välitykseen, mutta ajoreitit huomioiden.
Muita hengitystietulehduksia, kuten esimerkiksi rs-virusta ja koronaa,
voi esiintyä välillä epidemioina. Silloin vasikat haetaan vain, jos ne ovat
täysin terveitä, ja ovat olleet oireettomia kaksi viikkoa, sekä erillään

Lue lisää!
✔ ETT:n välitysvasikkaohjeet:
ett.fi/nauta/tilatason-tautisuojaus/elainliikenne
✔ Anelmasta löydät krypto-ohjeet otsikosta Yleiset ohjeet ja säännöt.
Tutustu myös tuottajalehden juttuun tilan kryptosporidioosisaneerauksesta, löydät sen numerosta 1/2020.
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sairaista vasikoista. Olisi tärkeä, että
vasikoiden noudot voitaisiin tehdä
riskittömästi, mieluiten ilman ilmayhteyttä vasikka-auton ja navetan
välillä.

Pälvisilsa
Pälvisilsa on yleistynyt nautatiloilla
viime vuosina. Pälvisilsa on ihosairaus, jonka taustalla on sieni-infektio.
Pälvisilsa sinänsä ei aiheuta naudoille terveysongelmia, koska infektio ei
yleensä aiheuta kutinaa tai muita
ongelmia. Pälvisilsan itiöt ovat kuitenkin erittäin kestäviä ja aiheuttavat välillä ongelmia saneerauksissa.
Pälvisilsa on myös zoonoosi, eli voi
tarttua eläimistä ihmiseen. Eläimillä
näkyviä tyypillisiä oireita ovat iholla
pyöreät, reunoiltaan leviävät, karvattomat läiskät. Jos eläimissä esiintyy
tällaisia oireita, kannattaa olla yhteydessä eläinlääkäriin, jotta voidaan
aloittaa pälvisilsan saneeraaminen
pois.

Miten voin vähentää riskejä
tautien leviämiseen?

Riippumatta tilan tautistatuksesta, voidaan aina miettiä, miten tarttuvien tautien riskit minimoidaan. Vaikka teurastamo
tekee kaikkensa turvatakseen
eläinkuljetukset, voi tila itse myös
vaikuttaa tautien leviämiseen.
Vasikkaboksit tai erilliset lastauskärryt navetan ulkopuolella ovat
helppoja ja toimivia ratkaisuja
turvallisempiin eläinkuljetuksiin.
Olisi hyvä, jos lastaus voi tapahtua niin, että kuljettaja ei käy navetassa ja niin, että vasikka-auton
ja navetan välissä ei synny ilmakontaktia. Viimeksi on syytä muistuttaa, että tarttuva tauti harvoin tarkoittaa katastrofia, vaikka
tauti voi aiheuttaa lisää työtä ja
kustannuksia. Taudeista on mahdollista päästä eroon ja yhteinen
tavoite on, että tarttuvat taudit
vähentyvät koko ketjussa!

»

»

Pälvisilsa saneeraus tapahtuu rokotteilla ja eläinten ja
ympäristön pesulla ja desinfioinnilla. Pääsääntö on, että
vasikat haetaan välitykseen,
kun ensimmäisistä rokotuksista on kulunut 6 kuukautta
ja kliinisiä oireita ei ole esiintynyt viimeisen kolmen kuukauden aikana. Tämän jälkeen
välitysvasikoiden erityistilanne voidaan poistaa ja vasikat
haetaan. Myös välitys suunnitellaan niin, että vasikoita
viedään kasvattamoille, jotka
pystyvät ottamaan rokotettuja
vasikoita vastaan.

Salmonella
Muistakaa säännölliset
omavalvontanäytteet!

Salmonellaa esiintyy Suomessa ja sen riski on hyvä pitää
mielessä. On syytä muistaa ottaa omavalvontanäytteet Salmonellan varalta säännöllisesti ja pyytää aina ostoeläimistä
voimassa oleva salmonellanäytetodistus. Salmonella on Suomessa vastustettava eläintauti. Jos tilalta löytyy Salmonella,
viranomaiset asettavat tilalle
rajoittavat määräykset. Tämä
tarkoittaa käytännössä, että
eläinliikenne pysähtyy. Teuraita ei haeta, eikä vasikoita voida
laittaa välitykseen. Vasta kuin
salmonellasaneeraus on suoritettu ja tila on todettu salmonellavapaaksi (vaatii kahdet
puhtaat näytteet), rajoittavat
määräykset puretaan ja eläinliikenne normalisoituu. 

Putkitus maitotilan
näkökulmasta
Kysyimme maitotiloilta, millaisia kokemuksia heillä on
vasikoiden putkituksesta, ja onko uusi välityskonsepti
muuttanut tilan rutiineja.

Luhtasen maitotila
 Jalasjärvellä sijaitsevalta Juha ja
Suvi Luhtasen maitotilalta myydään
60–70 vasikkaa välitykseen vuositasolla. Tilan robottipihatto on rakennettu 2014 ja vuonna 2017 asennettiin vielä toinen robotti. Lypsäviä
lehmiä on 120–130 kpl.
Luhtaset ovat osallistuneet vasikoiden putkitukseen noin vuoden
ajan. Lehmä- ja sonnivasikat lähtevät
eri kasvattajille. Vasikoiden minimi
noutoikä on 10 vuorokautta (ETT:n
ohjeet) ja ne haetaan kahden viikon
välein. Luhtaset laittavat aamulla
vasikat vasikkaboksiin, ja kuljettaja
noutaa ne kätevästi tien varresta. Selkeät rutiinit ja sovitut noutopäivät
sopivat hyvin tilan rutiineihin.
– Tiedetään aina, että kahden viikon välein vasikat haetaan, Juha sa-

noo. Se selkeyttää kuvioita meilläkin,
koska ei tarvitse jäädä miettimään,
milloin vasikat lähtevät. Meillä on
hiehot hiehohotellissa, joten vasikoiden putkitus sopii hyvin eläinkuljetustemme rytmiin.
Luhtaset eivät ole kokeneet ongelmatilanteita välityksessä. Ruuhkatilanteita on ollut, kun yllättävän moni
lehmä poiki samanaikaisesti, mutta
silloin Snellman järjesti ylimääräisen
noudon tilanteen helpottamiseksi.
– Luovuttavalle tilalle on tietysti
tärkeää, että syntymärytmi toimii
toivotulla tavalla, Juha sanoo. Huonolla tuurilla voi joutua sellaiseen
tilanteeseen, että vasikat ovat juuri
päivän liian nuoria noutoajankohtana. Kun vasikkatilat ovat rajoitettuja,
sellaista halutaan välttää.

Sormula Mty
 Sormula Mty Suonenjoella on Kari
Jäntin, Timo Jäntin sekä maitotilan
entisen työntekijän Tuomas Leskisen
yhteinen maatalousyhtymä. Vuonna 2008 rakennetussa navetassa on
kaksi robottia ja 130 lypsävää, nuorta
karjaa on saman verran.
Tila on lähtenyt laajentamaan toimintaansa omalla eläinaineksella,
joten välitykseen menevät vain sonnivasikat, kertoo Kari Jäntti. Vuositasolla myydään noin 70 vasikkaa.
Tila lähti mukaan vasikoiden putkitukseen vuonna 2020. Vasikoiden
vastaanottaja on Ismo ja Sanna
Hintikan nautatila Äänekoskella. Kokemukset ovat hyviä ja yhteistyö on
sujunut hyvin mukavasti.

- 10 -

Turvalliset
siirrot
Oman tilan ja koko nautaketjun tautipaineen alentamiseksi, sekä maito- että nautatilojen kannattaa siirtää
vasikoiden noudot ja purut
navetan ulkopuolelle.
Vasikka-boksin kantavana
ideana on, että eläinvälitysauton ei tarvitse tulla navetan
tai navetan ilmatilan yhteyteen. Näin voidaan paremmin
ennaltaehkäistä
tarttuvien
tautien leviämistä tilojen välillä.

Ingerströmin maitotila
– Kävimme kevättalvella tutustumassa Hintikan tilaan ja Ismo itse
on joskus ollut mukana teuraita hakemassa. Kun tietää, että vasikat lähtevät samalle tilalle, tulee aina katseltua, ettei ainakaan huonoja mene
eteenpäin.
Vasikoiden terveys on pysynyt hyvänä. Toimituspäivänä vasikat viedään vasikkaboksiin odottamaan,
ja boksi siirretään etukuormaajalla
vähän matkan päähän navetasta.
Tila hoitaa siemennykset itse eikä
eläimiä osteta, joten navetassa ei käy
ulkopuolisia muuten kuin eläinlääkärin terveydenhuoltokäynnillä joka
toinen viikko.

 Pedersöressä sijaitsee Andreas ja
Maria Ingerströmin vajaan 90 lypsylehmän maitotila. Kahden lypsyrobotin navetta otettiin käyttöön vuonna
2011, ja viime vuonna sitä laajennettiin vielä entisestään.
Tila liittyi putkitukseen kesäkuussa. Vuositasolla tila myy vähän yli 60
vasikkaa. Välitykseen lähtevät liharoturisteytyshiehot sekä kaikki sonnivasikat.
Kaikki Ingerströmin vasikat toimitetaan joko Nykungin tai Smedsin
kasvattamoille Ähtävälle.
– Vasikat haetaan aina aamuisin,
klo 6 ja 7 välillä, Maria kertoo. Tämä
rutiini sopii meille, kun sen voi hoitaa
pois heti aamusta. Kaikki paperit ovat

automaattisesti valmiita ja vasikoille
matka on lyhyt. Kuljettaja on sama
kuin ennen, joten jos on kommentoitavaa, on hänen kanssaan helppo
keskustella. Tämä on yksinkertaisesti
todella hyvä konsepti.
Vasikat pidetään ulkona igluissa.
Kun noutoajankohta lähestyy, vasikat siirretään yhteiseen, suurempaan
igluun, josta vasikka-auto hakee ne.
Ingeströmin tila on luomumaitotila, joten vasikat juovat täysmaitoa,
eivät jauhemaitoa.
– Viime kesänä, kun meillä oli 21 vasikkaa samanaikaisesti, oli kannettava 168 litraa maitoa päivittäin. Se oli
aika paljon, Maria nauraa.
HJ
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Lisätietoja vasikkaboksista antaa oman alueen asiakasvastaava!
Koko 1,5 m x 2 m
Vasikkamäärä: 7–9 ternivasikkaa
Paino: n. 250–300 kg
Hinta 1 800 € + rahti ja alv

Ruokahävikki puhuttaa
Ruokahävikki on aina ajankohtainen aihe, joka kiinnostaa sekä tuottajia että
kuluttajia!
Maanlaajuisesti arvioidaan, että
noin kolmasosa kaikesta tuotetusta
ruoasta heitetään roskiin. Suomessa
arvioidaan ruokahävikkiä olevan vuosittain noin 120–160 miljoonaa kg, eli
noin 20–25 kg per henkilö.
Noin kolmasosa ruokahävikistä
Suomen elintarvikeketjussa syntyy
kotitalouksissa, mutta hävikkiä tapahtuu myös ennen kuin ruoka päätyy kuluttajalle. Luken tietojen mukaan elintarviketeollisuuden osuus
on 23 %, ravitsemuspalveluiden 17 %,
kaupan 16 % ja alkutuotannon 11 %
(Luke.fi). Ruokahävikki nousee jatkuvasti esiin mediassa ja kaikki voimme
varmasti olla samaa mieltä siitä, että
hävikkiä voitaisiin vähentää ketjun
kaikissa osissa.

Hävikin vähentäminen on osa
vastuullisuutta

Alkutuotannossa valitettavasti tapahtuvaa hävikkiä ei koskaan saada
kokonaan pois ja sitä tulee aina esiintymään. Keinojen etsiminen hävikin
vähentämiseen on ollut keskeisessä
osassa Snellmanin strategiatyötä
viimeisen vuoden aikana. On panostettu eri osa-alueiden hävikkimäärän selvittämiseen ja tehty työtä sen
eteen, että sitä saataisiin vähennettyä koko ketjussa.
Hävikki tiloilla, kuolleisuuden muodossa, on myös tärkeää huomioida,
koska kuluttajat ovat yhä enemmän
kiinnostuneita ruoan eettisyydestä
ja sen ympäristövaikutuksista. Tavoite on hävikin minimoiminen ja
vaikka emme koskaan pääse tilanteeseen, missä se olisi olematonta,
voimme tutkia taustasyitä kohonneeseen kuolleisuuteen ja huomioida osa-alueita mihin voimme vaikuttaa.

Missä ruokahävikki
syntyy?

11%

Alkutuotanto
Teollisuus

33%

23%

Kauppa
Ravitsemuspalvelut
Kotitaloudet

17%

16%

Panostamalla ennaltaehkäisevään
terveydenhuoltoon voidaan pienillä
muutoksilla saada hyviä tuloksia aikaan. Jos esimerkiksi kamppaillaan
vasikkakuolleisuuden kanssa, kannattaa panostaa rutiineihin poikimisen yhteydessä sekä vastasyntyneen
vasikan hoidossa. Valvotaanko poikimiset? Ollaanko varmoja, että vasikka saa tarpeeksi ternimaitoa? Ja onko
varmaa, että ternimaidon laatu on
hyvää? Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto edellyttää usein yhteistyötä
eläinlääkärin, tilan ja muiden neuvojien kanssa.

Terveemmät vasikat
– pienempi hävikki

Iso huoli kasvattajille ovat hengitystietulehdukset, jotka voivat johtaa
lisääntyneeseen antibioottien käyttöön ja kohonneeseen kuolleisuuteen. Välillä kasvattajat itse kokevat,
että on vaikeaa vaikuttaa tilanteeseen, kun välitysvasikkajärjestelmä
on tehty toimimaan niin kuin se toimii, mutta myös täällä on mahdollisuuksia vaikuttaa. Voidaan tarkastella ja muuttaa olosuhteita sekä
sairaiden vasikoiden hoitokäytäntöjä
ja ottaa vaikkapa rokotteet käyttöön.
Vasikkaputkitus on Snellmanilla
kaksi vuotta sitten aloitettu projekti.
Ensin pilottiprojektina ja nyt osana
Snellmanin vasikkavälitysstrategia.
Putkittamalla 1–5 maitotilan vasikat
samaan kasvattamoon ja vähentä- 12 -

Lähde: LUKE

mällä vasikoiden määrä per tulokerta, on ollut mahdollista vähentää
tartuntapainetta ja sitä kautta myös
vähentää sairastuvuutta, antibiootinkäyttöä ja kuolleisuutta. Näiden
aika radikaalien muutosten kautta,
on ollut mahdollista pienentää hävikkiä useassa kasvattamossa.

Pienempi hävikki kaikissa
toiminoissa

Teurastamo haluaa myös toimia
vastuullisesti ja osaltaan pienentää
hävikkiä kaikissa toiminnoissaan.
Turvallinen eläinkuljetus on tästä
hyvä esimerkki. Järjestämällä eläimille turvallisia kuljetuksia voidaan vähentää tapaturmien riskiä. Snellman
minimoi myös hävikkiä tuotantoprosesseissaan hyödyntämällä niin paljon kuin mahdollista raaka-aineita,
tuottamalla esimerkiksi lemmikkieläinruokia.
Luken mukaan on kuitenkin niin, että
suurin osa ruokahävikistä tapahtuu
kotitalouksissamme. Tämän takia on
varmasti taas paikallaan tarkistaa
omat käytännöt ruokailujen yhteydessä ja lopettaa usein Snellmanin
sivuilla esiintyvään osuvaan ohjeeseen: Ota sen verran kuin syöt ja syö
sen verran kuin otat.
Eva-Lina Sandell

Kun navetassa on kutsumaton vieras

Tarkkaavaisuutta
ja kärsivällisyyttä
saneeraukseen
Mycoplasma bovis on pieni, soluseinätön bakteeri, joka
on yksi yleisimmistä naudan hengitystietulehdusten aiheuttajista. ETT ja ala on yhdessä laatinut nautakaupan
ja eläinvälityksen ohjeita ehkäisemään taudin leviämistä. Kun bakteeri kerran on todettu, odottaa saneeraus ja
uudet näytteenotot puolen vuoden välein, ennen kuin
tilan terveystason voi taas nostaa.
Nasevan asiantuntijaeläinlääkäri Erja
Tuunainen neuvoo tiloja ja eläinlääkäreitä Mycoplasma bovis -tilanteissa.
Syyskuussa, haastattelua tehtäessä,
M. bovis -bakteeria oli Suomessa 216
tilalla, näistä 47 oli lypsykarjatiloja.
– Tilan saneeraaminen kestää puolitoista vuotta, Erja kertoo. Näytteitä
otetaan puolen vuoden välein. Tarvitaan kolme peräkkäistä negatiivista
tulosta, ennen kuin terveystaso nostetaan.

Vasikoiden erittely

Kun tilalla todetaan M. bovista, välityseläinten liikenne pysäytetään ja
Nasevaan tulee merkintä erityistilanteesta. Saneeraukseen ryhdytään
yhteistyössä oman eläinlääkärin
kanssa.
Saneerauksen toteuttaminen on
hyvin tilakohtaista. Mietitään yhdessä keinoja, jotka ovat mahdollisia tilalla ja riittävän tepsiviä.
– Oleellista on se, että saadaan
eläinliikenne järkeistettyä navetassa,
ettei tartunta liiku navetan sisällä,
Erja sanoo. Tartunta pyörii enimmäkseen nuoremmissa naudoissa, joten
vasikoiden erittely lypsylehmistä on
tärkeää. On myös tärkeää estää vastasyntyneiden vasikoiden tartunnan
saanti vanhemmista eläimistä.

Miten jos saneeraus
epäonnistuu?

Nasevan asiantuntijaeläinlääkäri Erja
Tuunainen.

Kasvattamoissa ryhmittely väliseinien avulla on hyvä tapa estää turpakontaktia tartuntaa kantavien ja
terveiden välillä. Tartunta voi myös
kulkea henkilöiden ja välineiden
avulla, joten on tärkeä seurata sisäisen tartuntasuojauksen ohjeita.

Lypsyhygienia ja taudinaiheuttajan seuranta

Näytteitä otetaan oireilevista eläimistä tai ryhmistä. Lehmät, joilla on
M. bovis utaretulehdus, erotetaan
muista ja teurastetaan mahdollisimman pian. Lypsyjärjestyksestä sekä
riittävästä lypsyhygieniasta huolehditaan, ja taudinaiheuttajan esiintymistä seurataan soluttelevista lehmistä ja tankkimaidosta.
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Joskus tulee takapakkia, Erja toteaa,
ja joskus tartunta menee piiloon ja
ryöpsähtää myöhemmin uudelleen
esiin. Jos saneeraus epäonnistuu,
ongelma piilee yleensä epäonnistuneessa erottelussa, hygienian puutteissa – tai yksinkertaisesti tuottajan
jaksamisessa.
– Saneeraus on kokonaisvaltainen
ponnistus, joka vaatii tarkkuutta ja
sinnikkyyttä. Usein saneeraus siirretään sellaiseen ajankohtaan, että
eläimet voi laittaa ulos laitumelle
tai vastaaviin tiloihin. On kuitenkin
muistettava, että ajanjakson on oltava riittävän pitkä, mieluiten puoli
vuotta, ettei tartunta palaa takaisin.
Saneerauksen aikana välityseläimet voidaan putkittaa sellaisille tiloille, joilla tartuntaa on jo todettu.
– Jottei tartunta tulisi takaisin,
maitotilan kannattaa kiinnittää huomiota omiin lastausolosuhteisiin,
Erja sanoo. Voiko välitysvasikat ja teuraat hakea tilalta sellaisin keinoin, ettei tartunta pääse sisään uudestaan.
ETT:n sivuilta löytyy runsaasti
ohjeita ja neuvoja M. bovis -tartuntatiloille. Kannattaa käydä tutustumassa, ja jos tarvitset apua, käänny
eläinlääkärin tai ETT:n puoleen! HJ

lehmän viimeinen matka
hoidetaan Snellmanilla arvokkaasti

Lehmä on maitotilalle arvokas vielä maidontuotannon
jälkeenkin. Snellmanin ainutlaatuinen lehmien hinnoittelu antaa maitotilalle hyvää tiliä myös lihasta. Kun
teurasilmoitus tehdään hyvissä ajoin, kuljetus sujuu
lehmän osalta helpommin ja turhilta hylkäyksiltä vältytään.
Suunnitelmalliset poistot

Kun maitotila poistaa lehmän, poiston syynä on yleensä utarevika tai
utaresairaus. Sairaan lehmän tilanne
voi muuttua aika nopeasti, joten kannattaa olla valppaana, Snellmanin
nautatiimin asiakasvastaava Pekka
Taipale toteaa.
– Lehmän kunto voi välillä heikentyä hyvin nopeasti, hän sanoo. Pikalehmälinjamme takaa noudon 2–3
arkipäivässä, mutta eläimen on tietysti aina oltava kuljetuskelpoisessa
kunnossa. Normaalit teuraslehmät
haetaan noin viikon kuluessa toivotusta päivämäärästä.
Useimmat maitotilat seuraavat
aktiivisesti tuotannon tunnuslukuja
voidakseen helpommin päättää, milloin lehmä tulee poistaa. Erityisesti
lypsyrobotit voivat antaa hyvin tarkkoja seurantalukuja yksilötasolla.
Välillä odotellaan kuitenkin liian

kauan, ennen kuin lehmä laitetaan
teuraaksi. Liian laihaan kuntoon
päässeen eläimen kunto heikkenee
ja tili tuottajalle pienenee. Lehmän
kannattaa siis ilmoittaa teuraaksi
pikemmin ennemmin kuin myöhemmin, Pekka muistuttaa.
– Tarkista samalla, voiko muitakin lehmiä laittaa teuraaksi. Tila saa
lisähinnan, kun ainakin kaksi lehmää
ilmoitetaan teuraaksi samanaikaisesti.

Missä kunnossa lehmän
tulee olla?

On tärkeää, että lehmä on kuljetuskelpoisessa kunnossa noudossa.
Nautatiimin eläinlääkäri Eva-Lina
Sandell selittää mitä se tarkoittaa:
– Lain mukaan lehmän tulee pystyä
liikkumaan normaalisti ja kulkea itse
kaikilla neljällä jalalla kuljetukseen.
Lehmällä ei saa olla avoimia haavoja
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tai vakavaa emättimen esiinluiskahdusta, ei myöskään kuumetta. Yleiskunnon on siis oltava riittävän hyvä,
jotta lehmä kestäisi kuljetuksen.
Mahdolliset lääkitykset tulee aina
ottaa huomioon niin, että varoajat
ovat päättyneet, kun lehmä menee
teuraaksi. Muista myös, että lehmän
tulee olla elintarvikekelpoinen – se ei
saa olla liian likainen eikä kuihtunut.
– Jos lehmän kuljetuskunto huolestuttaa, ilmoita siitä teurastamolle,
niin voimme suunnitella kuljetuksen
lehmälle paremmaksi. Lehmä voi esimerkiksi matkustaa omassa kuljetuskarsinassa teurastamolle.

Liikennöitsijä Tero Hietanen on samaa mieltä.
– Valtaosalla tiloista haemme lehmät navetan ulkopuolelta, esimerkiksi aidatusta pihasta. Silloin on helppoa saada lehmä kyytiin rauhallisesti
ja ilman stressiä.
Tero painottaa, että nautoja kohdellaan aina hyvin ja arvokkaasti.
Varsinkin pienemmillä tiloilla lehmät
ovat kuin perheenjäseniä, hän sanoo.
Tilallisille on tärkeää, että lehmää
kohdellaan kunnioituksella.
– Sähköpiiskaa ei käytetä koskaan.
Kuljettaja tarkistaa aina lehmän
kuljetuskelpoisuuden ennen lastausta.
– Lain mukaan lehmässä ei saa esimerkiksi olla isompaa haavaa, eikä
lehmä saa olla liian laiha tai huonokuntoinen, Tero kertoo.
Jos kuljetuskelpoinen lehmä näyttää silti olevan heikko, yritetään sille
järjestää oma kuljetuskarsina. Muuten kahdesta viiteen lehmää matkustaa samassa kuljetuskarsinassa,
auton tai peräkärryn tyypin mukaan.

Purku lehmän luonnollisten
vaistojen mukaan

Lehmien purku eläinkuljetusautosta
Snellmanin teurastamon navettaan
hyödyntää nautojen luonnollisia
vaistoja hakeutua turvaan.
– Liikennöitsijämme Peter Björk
haki karusellin idean Yhdysvalloista

Nämä neljä lehmää haetaan teuraaksi lypsyterveyden ja huonon hedelmällisyyden
takia. Lastaus tapahtuu jaloittelupihan kautta, ilman ilmayhteyttä navetan ja teurasauton välillä.

kymmenen vuotta sitten, teurastamon työnjohtaja Christian Näse
kertoo. Kantavana ideana on, että
naudat kulkevat omasta tahdostaan
karuselliin, turvallisesti ja rauhallisesti.
Laajan näkökenttänsä ansiosta
nauta havaitsee nopeasti takaa lähestyvän vaaran ja lähtee liikkeelle.
– Leveässä karusellissa kaarevat
seinät antavat lisäksi naudalle vaikutelman, että se liikkuu takaisin lähtöpisteeseen. Navetan henkilökunta
pysyy koko ajan suojassa karusellin
turvaseinän takana.
Karusellissa lattia on mahdollisimman pitävä ehkäisten liukastumisia.
Seinässä on ovi, josta heikot yksilöt
voidaan tarvittaessa ohjata suoraan
sairauskarsinaan.

Karuselli ohjaa eläimet eteenpäin
S-muotoiseen käytävään, jossa naudan on helppo kulkea eteenpäin, eikä
se pääse kääntymään.
– Käytävässä on kaksi kaukoohjattua porttia ja käytävän yläpuolella tasanne, josta henkilökunta voi
seurata eläinten liikennettä ylhäältä
päin. Näin naudan näkökentässä ei
ole vieraita ihmisiä, vaan se voi keskittyä eteenpäin liikkumiseen.
Karuselli on kymmenen vuoden
kokemuksella osoittautunut hyvin
käytännölliseksi ja turvalliseksi ratkaisuksi, sekä eläimille että navetassa työskenteleville ihmisille.

TEKSTI: Heidi Jylhä
KUVAT: Snellmanin arkisto

Rauhallinen lastaus ja kuljetus

Itse kuljetus ei yleensä ole lehmälle stressaava. Sen sijaan lastaus- ja
purkutilanteet voivat olla lehmälle
pelottavia, ellei niitä hoidetaan huolellisesti.
– Useimmat tilat ovat järjestäneet
teuraslehmien lastausolosuhteet todella hyvin, Pekka Taipale sanoo. Tila
saakin paremman hinnan, jos teuraslehmä voidaan hakea navetan ulkopuolelta. Tämä on myös hyvä tilan
tautisuojauksen kannalta, kun kuljettajan tai kuljetusauton ei tarvitse
olla yhteydessä navettaan.

Peter Björk ohjaa naudat karuselliin.
Karusellin idea haettiin Yhdysvalloista.

Lehmän luonnollinen vaisto on palata takaisin lähtöpisteeseen. Karusellin kaarevat
seinät ohjaavat lehmät eteenpäin ja teurastamon työntekijät voivat pysyä turvaoven
takana.
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Uudet henkilöt nautatiimissä

Maitotilan yhteyshenkilöt

Uusi laatuvastaava eläinlääkäri: Tämä on unelmatyö
 Unelmatyö. Näin Eva-Lina Sandell
kuvaa toimenkuvaansa MP Naudan
laatuvastaavana eläinlääkärinä.
– Työ on tuonut paljon uutta mukanaan. On niin paljon opittavaa ja niin
monia uusia tuottajia, joihin haluan
tutustua.
Työ on uusi ja se vei Sandellin perheineen (aviomies ja kaksi lasta) Helsingistä Vaasaan. Hän vietti itse lapsuutensa maatilalla Kruunupyyssä
ja kunnallisen eläinlääkärin sijaisuudet Pietarsaaren seudulla on tehnyt
eläinlääkärin arjen hyvin tutuksi.
– Tuotantoeläintenpito on aina
kiinnostanut minua ja tiesin jo opiskeluaikana, että halusin olla osa Suomen elintarviketuotantoa.
Laatuvastaavana
eläinlääkärinä
Sandell seuraa eläintauteja tiloilla,
antibiootinkäyttöä ja eläinten puhtautta. Hän tekee myös tilakäyntejä.
– Tietysti on asioita, jotka aiheuttavat ongelmia ja joillakin tiloilla on
enemmän haasteita. Mutta suurelta
osin eläinterveys näyttää olevan hyvä
Snellmanin tiloilla.
Tässä tärkeänä toimintona on
Naseva, jonka ohjausryhmässä Sandell on Snellmanin edustaja.

– Se, että tilamme ovat mukana
Nasevassa, helpottaa asioita todella
paljon. Kansallinen nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä
on etu.
Sandell kuvaa Nasevan toimintaa
ennaltaehkäiseväksi terveydenhuolloksi ja mahdollisuudeksi tiloille löytää kehityskohteita oman eläinlääkärin kanssa.

– Haluaisin mielelläni luovuttavan
ajatuksesta, että eläinlääkäri valvoo
ja arvostelee.
Vapaa-ajallaan Eva-Lina priorisoi
mielellään fyysistä aktiviteettia –
sekä juoksu että voimaharjoittelu
kiinnostavat. Muuten perhe-elämä
on hyvä vastapaino työlle.
– Kun kotona on kaksi pientä lasta,
työhön liittyvät ajatukset unohtuvat
lähes automaattisesti kotiin tullessa.

Emma Thodin ja Eva-Lina Sandell.
TEKSTI: Martin Kjellman | KUVA: Rami Lehtola

Snellmanin uuden vasikkasuunnittelijan
elämä on maaseudulla
 Oli aika, jolloin Emma Thodin uskoi, ettei hänen uransa ollut maatalousalalla. Mutta opiskelut Turussa,
historia pääaineena, vaikuttavat olleen välivaihe Thodinille. Elämä kaupungissa, kaukana lapsuuden maitotilasta Pedersöressä, ei oikein sopinut
hänelle.
– Tiesin, että haluan asua maalla
ja päädyin myös siihen, että haluan
työskennellä maatalouden parissa,
Thodin sanoo.
Joten opintosuunta muuttui agrologiopinnoiksi Seinäjoella.
– Halusin, että koti olisi lähellä.
Agrologiopinnot auttavat näkemään

kokonaisuudet. Opinnot ovat myös
tuoneet uusia yhteyksiä ja paremman suomen kielen taidon.
Opinnot johtivat Snellmanille, jossa Thodinin kesäharjoittelun tehtävänä oli suunnitella sikojen ja porsaiden teuras- ja välityskuljetuksia. Hän
on toiminut nyt pari kuukautta MP
Naudan vasikoiden kuljetussuunnittelijana.
– Työpäivät ovat hyvin vaihtelevat,
koska joka päivä saapuu uusia ilmoituksia. Työ ei ole koskaan tylsää.
Parhaiten suunnittelu sujuu, kun
kommunikaatio tuottajien kanssa
toimii.
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– Tuottajien kanssa on hauska jutella. Aina ei ehdi keskustella niin
paljon kuin tahtoisi, mutta kuitenkin.
Puheenaiheita riittää. Emma Thodinin harrastuksiin kuuluvat uinti,
jossa hän on kilpaillut lapsuudestaan
lähtien, sekä muun muassa crossfit
ja voimanosto. Mutta maatalous on
hänen suuri intohimonsa.
– Tiedän millaista työ on maitotilalla, miten kevät ja syksy tarkoittavat työtä melkein yötä päivää. Osaan
ajaa traktoria, kaivuria myös, mutta hieman huonommin, hän sanoo
nauraen.

Robin Julin

Pekka Taipale

Jan-Peter Brunell

Timo Hietanen

Logistiikka- ja kenttäpäällikkö
Robin toimii naudan kenttä- ja
logistiikkatiimin esimiehenä
vastaten mm. operatiivisista
toiminnoista tuottajakentällä.

Asiakasvastaava
Nautojen lastausjärjestelyiden
kehitysprojektit ja logistiikan
suunnittelu. Keski- ja PohjoisPohjanmaan yhteyshenkilö.

Asiakasvastaava
Nurmenviljely, kone- ja laiteneuvonta. Maito- ja emolehmätilat rannikkoalueella.
Pohjanmaan yhteyshenkilö.

Asiakasvastaava
Vasikka- ja lihanautakasvattamoiden neuvonta. Vasikoiden
putkitus, investoivat maitotilat.
Keski-Suomen yhteyshenkilö.

Mari Korkiakangas

Matti Kastarinen

Asiakasvastaava
Ruokinnansuunnittelu ja neuvonta emolehmätilat, kasvattamot
ja maitotilat. Etelä-Pohjanmaan,
Satakunnan ja Pirkanmaan yhteyshenkilö.

Asiakasvastaava
Lihanautakasvattamoiden
neuvonta ja ruokinnansuunnittelu. Investoinnit ja rakentaminen lihanautatilalla. Savon ja
Kainuun yhteyshenkilö.

Oman alueen asiakasvastaavan ja
alkutuotannon johdon yhteystiedot löydät kätevästi Anelmasta!

Vesa Hihnala

Ann Knutar

Ronny Snellman

Saara Rantanen

Kehityspäällikkö
Kehityspäällikkönä Vesa vetää
erilaisia kehityshankkeita nautapuolella, kuten esim. Kunnon
Maitotila-lehti.

Anelma- ja tuottajarekisterivastaava
Ann vastaa Anelman käyttäjätiedoista. Hän osallistuu myös
mm. Anelma 3:n kehitystyöhön.

Lihan hankinta- ja ohjausjohtaja
Ronny vastaa lihanhankintaketjun operatiivisista toiminnoista.

Projektityöntekijä
Saara toimii asiantuntijana
erityyppisissä kehityshankkeissa kuten mm. Anelma 3.

Martin Kjellman
Martin aloittaa nautatiimin teurassunnittelijana loppuvuoden
aikana.

anelma2.snellman.fi
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Mårten siirtyi
uusiin tehtäviin
Vasikkakuljetusten asiakasvastaava Mårten Lassfolk on siirtynyt
muihin tehtäviin. Kiitämme Mårtenia hänen monista vuosistaan
Snellmanilla ja toivotamme onnea
ja menestystä uudessa työssään!

maitotilojen hyvät käytännöt
minimoivat riskejä ja vähentävät hävikkiä
koko nautaketjussa

lehmien noutoajat
Lehmien noutoajat ovat pysyneet samalla, hyvällä tasolla jo useita vuosia. Noutoaikoihin vaikuttavat lluonnolliset vaihtelut, kuten vuodenajat ja naudan tarjonta.
Seuraamme lehmien noutoaikoja aktiivisesti.
Lehmän noutoaika keskimäärin ilmoituspäivästä 2017-2021

 Snellmanin maitotilojen hinnoittelu koki ison muutoksen reilu vuosi
sitten ottaessamme käyttöön erilliset maitotilojen kehittämislisät. Tavoitteena oli tuolloin ja on edelleen
lisähinnan kautta palkita tiloja hyvistä käytännöistä ja ratkaisuista mm.
tarttuvien tautien hallintaan liittyen.
Samalla haluamme houkutella myös
muita tiloja vastaavien toimenpiteiden suorittamiseen. Yksi Snellmanin
alkutuotannon tärkeimmistä tavoitteista on vähentää merkittävästi
nuoren naudan lääkitsemistarvetta
ja hävikkiä.
Kehittämisohjelmaan liittyvät hintalisät edellyttävät tiloilta tiettyjä
toimenpiteitä. Monet näistä toimenpiteistä saattavat olla jo entuudestaan osa tilan normaalia arkea, kuten

vaikkapa järjestelyt tautisulkuun liittyen tai ternimaidon laadun mittaaminen.
Runsaan vuoden kokemuksella
voimme sanoa kehittämisohjelman
tuoneen selkeää edistystä moniin
asioihin. Yhä useammat tilat ovat
panostaneet ratkaisuihin, joiden
avulla esimerkiksi eläinten nouto ilman ilmayhteyttä on mahdollinen
mm. vasikkaboksin tai teuraseläimille erillisten lastauskarsinoiden
tai siirtokärryjen avulla. Pienillä ja
yksinkertaisilla ratkaisuilla voi olla
yllättävän iso merkitys minimoitaessa riskejä tarttuvien eläintautien
leviämiseen tai toisaalta siihen moninaiseen hävikkiin mitä ketjun eri
vaiheissa tapahtuu.

Snellmanilla on tällä hetkellä noin
950 maitotila asiakasta, josta kehittämisohjelmassa on mukana noin
360 tilaa.
Kehittämislisiä haetaan Anelmassa olevan hakulomakkeen kautta ja
myönnetään tiloille yleensä aina ns.
auditointitilakäynnin jälkeen, jolloin
katsotaan, että lisään liittyvät vaatimukset täyttyvät. Jos jokin asia vaatii
muutoksia tai korjaavia toimenpiteitä, niin sovitaan aikataulu mihin
mennessä muutokset hoidetaan
kuntoon.
PS. Kannattaa tutustua lehden liitteenä olevaan FinnLacton tuotekuvastoon, sieltä löytyy monia hyviä
tuotteita erityisesti maitotiloja ajatellen.
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Lehmien noudot priorisoidaan kuljetusten suunnitteluissa. Lehmät haetaan
normaalisti kahden viikon
sisällä ilmoituspäivästä.
Nousu syyskuussa johtuu
koronatilanteesta.

Lehmien siemennystiedot saatavissa (tarvittaessa)

Eläinten lastaus ja nouto voidaan suorittaa ilman ilmayhteyttä
Valmius vasikoiden putkitukseen

Maitotilojen investointiohjelman edut

Taso 2

Taudinaiheuttajat tutkitaan tarvittaessa (ripulit)

Vasikoiden tiloissa huomioitu poikkeustilanteet (mahdollisuus
eristää sairaat)
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5
4
4
3
3
2
2
1
1
0

4
33

33
2

1

3

333
2

5

3
22

7

9

3
2

3
222222

333
22222

33

44
3

Ternimaidon saanti ja laatu varmistettu (Brix mittari, pakastus)

3

Taso 1

22

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53

pile 2021

Salmonellanäytteet tutkitaan vuosittain

pile keskimäärin 2017-2020

Snellmanin
teuraskuljetuslogistiikka on suunniteltu niin, että kiirellisissä tapauksissa poistettavat
lehmät voidaan noutaa maitotilalta
mahdollisimman nopeasti.
Pile = pikalehmä.

Tautisulku kunnossa (Nasevan vuosiraportti, kohta 2.2 tarttuvien tautien ennaltaehkäisy)

Hävikkiä seurataan aktiivisesti, matala vasikkakuolleisuus
(Nasevan eläinvirta raportti suositus alle 5%)
Tilan piha-alueet ja ympäristö on siistissä kunnossa
Mahdollisuus saada tilakyltti Snellmanin logolla

Nasevan terveydenhuoltokäynti maks 13 kk
Lääkekirjanpito on Nasevassa

Perustaso

Salmonellanäytteet maks 24 kk

Tuottajamyymäläpalvelut ja webkauppa

Lehmän noutoaika keskimäärin ilmoituspäivästä 2017-2021
12
11
10
9
8

1111

777

8

- 18 -

- 19 -

Lastauskarsina

Luova Kampus
rakentuu Kannukseen

Keski-Pohjanmaan Ammattiopiston Kannuksen toimipaikassa oli toukokuun alussa iloiset ja odottavat tunnelmat, kun uuden pihaton rakennustyöt vihdoin alkoivat.
Luova Kampus 2020 -hanke on saanut EAKR- rahoituksen Keski-Pohjanmaan Liiton
myöntämänä ja kokonaisbudjetti hankkeessa on 2,5 milj. euroa, jakautuen kehittämiseen ja investointeihin.
Pihaton toiminnallinen suunnittelu tehtiin 4dBarnin kanssa ja siitä
on jatkanut pääsuunnittelijamme
Erkki Löf. Pääurakoitsijana toimii
VANA-valmisnavetta. Kilpailutuksen
kautta pihattoon on hankittu Lely
Astronaut A5-robotti ja Vector-automaattinen ruokintajärjestelmä. Tavoitteena oli lypsy- ja ruokintajärjestelmän yhteinen tiedonhallinta, joka
mahdollistaa datan käyttöä ja siirtoa
mahdollisimman laajasti.
Oulun Ammattikorkeakoulun tehtävänä hankkeessa on suunnitella
ns. digisilta, jonka avulla he voivat
omassa opetuksessaan virtuaalisesti
käyttää Kannukseen rakentuvaa oppimisympäristöä. Tämän mahdollistaa tiedonhallintajärjestelmän monipuolinen etäkäyttö ja navettaan
asennettavat 15 kameraa. Tiedonkeruujärjestelmä kokoaa mittaustuloksia pihaton eri toiminnoista.
Hankittuna on myös Lelyn paikannusjärjestelmä, älyportit, puhdistusrobotti ja vasikoiden juottoautomaatti jauheella.

Pihaton suunnittelu

Pihattoon tulee syväkuivikeparret
sekä Eko-Erotus- lantaseparaattori ja Renki- kuivitusjärjestelmä Demecan toimittamana. Kuivikkeena
käytetään siis lietteestä separoitua
kuivajaetta. Lämpöä otetaan talteen sekä maidosta että lietteestä.
Hyvinvointiin vaikuttavina yksityiskohtina navettaan tulee ritilämattoa, sorkkakylpyaltaat, vaa´allinen
käsittelyhäkki, isot poikimakarsinat
kestokuivikepohjalla, jossa myös
hoitoparsi lehmän kiinni ottamista
varten. Lisäksi erityishuomiota tarvitseville, vastapoikineille lehmille tulee
oma VIC-karsinansa (very important
cows). Viilennystä varten pihaton
kattoon asennetaan tuulettimet.
Lehmäpaikkoja on 70, tilat uudistushiehoille ja vasikkala.
Pihaton yhteyteen tule asfaltoitu
jaloittelutarha, pesulaatta työkoneille ja pihaton laitteille, laakasiilot ja
lietesäiliö. Varaus on tehty myös aurinkoenergian käyttöönotolle.
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Vasikkala ja lastauskontti

Vasikkalassa on 6 kpl yksilökarsinoita
ja ryhmäkarsinat uudistukseen jääville lehmävasikoille. Ryhmäkarsinat
on suunniteltu toimimaan kertatäyttöisyyden periaatteella, eli aina
kuukauden aikana syntyneet vasikat
kasvavat omana ryhmänä ja siirron
jälkeen karsina pestään. Juotto hoidetaan pääasiassa juottoautomaatilla, mutta voidaan jatkossa testata
myös erilaisia juottomenetelmiä.
Välitysautoon vasikat lähtevät suoraan yksilökarsinoista. Lastausta varten tehdään etukuormaajalla siirrettävä kontti, johon sopii 3-4 vasikkaa.
Konttiin tulee ovet molempiin päihin, toinen ovi on ns. koulun ovi, josta vasikka otetaan sisään ja toisesta
ovesta kulkee vasikan noutaja. Kontti siirretään vähintäänkin navetan
tontin reunalle tai tarvittaessa kauemmaksikin koulun alueella. Kontti
voidaan tyhjentää ja pestä ulkona
olevalla pesulaatalla.

Teuraiden lastausta varten on 2 karsinaa navetan päädyssä. Siirtokäytävää pitkin teuraseläin viedään ensimmäiseen karsinaan, joka on ns.
koulun aluetta ja sitten siirto toiseen
karsinaan, josta teurasauton kuljettajat ottavat eläimen kyytiin. Betonilaattaa voidaan pestä tai käyttää tarvittaessa desinfiointiaineita. Karsinat
kootaan irtoaidoista, jotka voidaan
pestä ja desinfioida pesulaatalla.
Pihatolle tehdään bioturvallisuussuunnitelma, jossa huomioidaan
mm. tautitilanteiden aiheuttamat
poikkeustilat.

Mahdollisuus tutkimustoimintaan

Oppimisympäristö on suunniteltu palvelemaan opetuksen lisäksi
tutkimus- ja kehittämistoimintaa
ja siksi on huomioitu mahdollisuus
muuntautua ja varautua erilaisiin
toiminnallisiin ratkaisuihin. Automaattisesta ruokintajärjestelmästä
huolimatta ruokintapöydästä tulee
läpiajettava, jolloin koulutusta voidaan järjestää appeen tekoon myös
traktorivetoisesti. Luova Kampus oppimisympäristössä opiskelijat voivat
perehtyä laajasti uuden teknologian
ja automaation tuomiin mahdollisuuksiin.
Hankkeessa on investoitu myös
metsäkone- ja monitoimisimulaattorit ja pieneläinvastaanoton laitteita
Kannukseen, sekä ravi- ja ratsastussimulaattorit Kaustisen toimipaikkaan.

Tule mukaan TERVE VASIKKA
-tutkimukseen vasikoiden
vastustuskyvyn parantamiseksi!
 Kolmasosalla suomalaisten lypsykarjojen vasikoista on alhaiset
emältä ternimaidon kautta saadut vasta-ainetasot. Vasikoiden vastustuskyvyn ja elinvoiman parantaminen, esimerkiksi laatuvasikkakasvatuksen avulla, on hyvin tärkeää niiden tulevan hyvinvoinnin, terveyden
Tule mukaan TERVE VASIKKA -tutkimukseen vasikoiden
ja kasvun kannalta.
vastustuskyvyn parantamiseksi!
Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta, yhdessä suoKolmasosalla
suomalaisten
lypsykarjojen
vasikoista
on alhaiset emältä
ternimaidon
kautta on
saadut
vastamalaisen
elinkeinon
(Atria,
HKScan,
Snellman
ja Valio)
kanssa,
käynainetasot. Vasikoiden
vastustuskyvyn
ja elinvoiman
parantaminen, esimerkiksi
laatuvasikkakasvatuksen
Tule mukaan
TERVE
VASIKKA
-tutkimukseen
vasikoiden
nistänyt
maaja metsätalousministeriön
avulla, on
hyvin tärkeää
niiden tulevan hyvinvoinnin, terveyden rahoittaman
ja kasvun kannalta. Terve vasikka
vastustuskyvyn
parantamiseksi!
-tutkimushankkeen.
Hankkeessatiedekunta,
selvitetään
lypsykarjatilojen
vasikoiHelsingin yliopiston eläinlääketieteellinen
yhdessä suomalaisen
elinkeinon (Atria,
HKScan,
Snellman ja Valio)ja
kanssa,
on käynnistänyt
maa- ja
metsätalousministeriön
rahoittaman Terve
vasikka den alkuhoitoa
etsitään
keinoja
parantaa
emältä
Kolmasosalla
suomalaisten lypsykarjojen
vasikoista
on alhaiset
emältäpikkuvasikoiden
ternimaidon kautta saadut
vastatutkimushankkeen. Hankkeessa selvitetään lypsykarjatilojen vasikoiden alkuhoitoa ja etsitään keinoja
ainetasot. Vasikoiden vastustuskyvyn ja elinvoiman parantaminen, esimerkiksi laatuvasikkakasvatuksen
saamien
vasta-aineiden
testataan
parantaa
pikkuvasikoiden emältätasoa.
saamien Lisäksi
vasta-aineiden
tasoa. Lisäksilaatuvasikkakasvatuktestataan laatuvasikkakasvatuksen
avulla, onvaikuttavuutta
hyvin tärkeääsuomalaisessa
niiden tulevan
hyvinvoinnin, terveyden ja kasvun kannalta.
välitysvasikkaketjussa.
sen vaikuttavuutta suomalaisessa välitysvasikkaketjussa.
Helsingin Tutkimushankkeen
yliopiston eläinlääketieteellinen
tiedekunta,
suomalaisen
elinkeinon
(Atria, HKScan,
kokonaistavoitteena
on yhdessä
parempi
lypsykarjoissa
ja
Tutkimushankkeen
kokonaistavoitteena
on vasikkaterveys
parempi
vasikkaterveys
Snellman naudanlihantuotantoketjussa,
ja Valio) kanssa, on käynnistänyt
maa- ja antibioottien
metsätalousministeriön
Terve vasikka jolloin vasikoiden
käyttömääräärahoittaman
saataisiin vähennettyä.
lypsykarjoissa
ja naudanlihantuotantoketjussa,
vasikoiden
antitutkimushankkeen.
Hankkeessa
selvitetään lypsykarjatilojen vasikoidenjolloin
alkuhoitoa
ja etsitään keinoja
suunnattuun
kyselytutkimukseen
osallistutaan
vastaamalla
sähköiseen
kyselyyn.
parantaa Lypsykarjoille
pikkuvasikoiden
emältä saamien
vasta-aineiden
tasoa. Lisäksi
testataan
laatuvasikkakasvatuksen
bioottien käyttömäärää saataisiin vähennettyä.
vaikuttavuutta suomalaisessa välitysvasikkaketjussa.
Suomenkielinen kysely

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/113207/lomakkeet.html
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Lypsykarjoille suunnattuun kyselytutkimukseen
Enkäten på svenska
osallistutaan
vastaamalla sähköiseen kyselyyn
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/113207/lomake.html?rinnakkaislomake=FriskKalv

ja

Lypsykarjoille suunnattuun kyselytutkimukseen osallistutaan vastaamalla sähköiseen kyselyyn.

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/113207/lomakkeet.html
Mikäli sähköinen kysely tuntuu vieraalta tavalta osallistua, pyydettäessä vastaaminen
tavalta osallistua, pyydettäessä vastaaminen
onnistuu myös paperilla ja postitse palauttaen.
Vastausaika päättyy marraskuun 2021 lopussa ja vastaukset käsitellään nimettöminä.
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tuomo.kahkonen@helsinki.fi, 050 314 9258. Terve vasikka -hanke, EläinLisätietoja: Eläinlääkäri, tohtorikoulutettava Tuomo Kähkönen, tuomo.kahkonen@helsinki.fi, 050 314 9258,
lääketieteellinen
tiedekunta,tiedekunta,
Helsingin
yliopisto.
Terve
vasikka –hanke, Eläinlääketieteellinen
Helsingin
yliopisto.
Mikäli
sähköinen
Suomenkielinen
kysely
onnistuu
myös paperillakysely
ja postitsetuntuu
palauttaen. vieraalta
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/113207/lomakkeet.html

Seuraa Luova Kampuksen tapahtumia kotisivuillamme www.kpedu.fi/
luovakampus ja FB luovakampus.

Koulutus maitotiloille 1.12.21

Maarit Kärki
projektipäällikkö

• Ihmisen toiminta naudan näkökulmasta, kuinka nauta tuntee,
kokee ja oppii
• Työn sujuvuus, mielekkyys ja
työturvallisuus paranevat huomioimalla naudan näkökulman
Luennoilla käsitellään teoriatiedon lisäksi aihetta havainnollistetaan videoiden avulla eri
tuotantosuunnat huomioiden.
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Aiheesta luennoi Kumpainen Oy:
Anna-Mari Olbricht, ELL, AmO,
eläintenkouluttaja (at)
Johanna Virtanen, agrologi YAMK,
AmO, eläintenkouluttaja (at)
Ulla Hööpakka, agrologi YAMK,
naudanlihantuottaja
Ilmoittautumiset avataan Anelmaan marraskuussa.

Suomen nopein tuottaja Kaisa Honkaharju:

”On tämä loppujen
lopuksi mukavampaa,
kun mitä olin
ajatellut”
TEKSTI: Antti Koivukangas | KUVAT: Rami Lehtola

Keskimatkan juoksija ja maidontuottaja Kaisa Honkaharju Kannuksesta myöntää rehellisesti, että mitalien
ulkopuolelle jääminen tämän kesän Kalevan Kisoissa oli
pettymys. Samaan hengenvetoon hän pystyy kuitenkin
analyyttisesti toteamaan, että syyt myöhäisen huippukunnon saavuttamiseen ovat tiedossa, ja virheistä oppineena mennään kovalla vauhdilla kohti uutta kautta.
Iloinen ja sulavasuinen 28-vuotias
Honkaharju aloitti uransa pituushyppääjänä, mutta joutui pahan loukkaantumisen jälkeen hakemaan uralleen uutta suuntaa. Se suunta löytyi
kestävyysjuoksun parista, ja viimeiset vuodet Honkaharjun päälajina
onkin ollut 800 metrin juoksu.

Tapaamme Kaisan ja hänen puolisonsa Antti Huhtalan Kannuksessa,
lounasruuhkan aikaan.
Pariskunta saapui paikalle eri
suunnilta. Kaisan urheiluriennot olivat vieneet hänet aamuksi Kälviälle
kotikentälleen, kun taas Antti tulee
syömään pariskunnan yhteiseltä

Snellmanin Lihanjalostus on yksi Kaisa
Honkaharjun yhteistyökumppaneista.

Huhtalan maitotila Väli-Kannuksessa.

maitotilalta Väli-Kannuksesta, ihan
Pohjois-Pohjanmaan rajan tuntumasta.
– Siis mehän emme oikeastaan
puhu urheilusta kotona lainkaan, toteavat Antti ja Kaisa melkein yhteen
ääneen.

Kaisa miettii hetken ja toteaa sitten itsevarmasti maanviljelijäarjestaan.
– Onhan tämä loppujen lopuksi
mukavampaa, kun mitä olin ajatellut,
hän toteaa hymyissä suin.
– Sitovaa, raakaa ja raskasta. En silti
ikinä vaihtaisi tätä pois. Ehdin kuitenkin olla kymmenen vuotta toisella
töissä, joten arvostan tilallisena erityisesti vapautta, Antti toteaa.

osalta myös suuritöinen. Kaisa myöntää, että tämän vuoden tuloskehitystä juoksuradalla haittasi liialliset työt
tilalla alkukauden kriittisinä hetkinä.
– Viime vuonna aloin seurata aktiviteettia kellon avulla ja kun ihan
peruspäivän päätteeksi huomasin
ottaneeni 30 000–40 000 askelta
niin kuormitus oli esimerkiksi kaavaillulle lepopäivälle aivan liian suuri,
hän laskee.

Kaisalla ja Antilla tulee tänä vuonna
viisi vuotta täyteen tilallisina. Siinä
ajassa on tapahtunut paljon, mutta
oikeastaan vasta nyt he ovat pääsemässä kunnolla alkuun.
– Se vei sen viisi vuotta tajuta mistä
tässä on oikeasti kyse, Antti analysoi.
– Koulussa opittu on yksi tapa, mutta asiat voivatkin loppujen lopuksi
olla aivan toisin. Kokemus ja erilaiset
näkemykset vievät meitä eteenpäin,
Kaisa toteaa.
Pitkällä tähtäimellä pariskunta
haaveilee uuden yksirobottisen pihattonavetan pystyttämisestä nykyisen, vuonna 1991 rakennetun parsinavetan läheisyyteen.
Vanha parsinavetta on auttamatta käymässä vanhaksi, ja toiminnan

Honkaharju pyrkiikin tulevaa kautta ajatellen rakentamaan yhteistyökumppanien kautta mallia, joka
mahdollistaisi työtaakan keventämistä juuri oikeilla hetkillä.
– Vaikka Anttihan täällä suurimman osan töistä tekee, se on tuollai-

Kaisa nousi viimeistään tällä kaudella parrasvaloihin kansallisella tasolla, ollen Tampereen Kalevan kisoissa
800 metrillä suomen neljänneksi
nopein nainen, uudella henkilökohtaisella ennätyksellä. Antin vapaat
illat täyttää musiikki, ja oletusarvo
on, että yhteiskunnan avautuessa
uudelleen myös juuri singlen julkaisseen Amorin nuolet -yhtyeen keikkakalenteri alkaa täyttymään.
Aktiivisen musiikki- ja urheiluelämän ohella Kaisan ja Antin arkea ohjaa 55 eläimen ja 85 hehtaarin maitotila, jonka he ottivat Ahto ja Hanna
Huhtalalta haltuunsa vuonna 2017.
Antti oli aikaisemmin traktorinhuoltohommissa, kun taas Kaisa ehti
lukion jälkeen käynnistää agrologian
opinnot. Kaisa oli ehtinyt olla lomitushommissa Huhtalan tilalla ennen
kuin liittyi virallisesti perhetilan vahvuuteen vajaat viisi vuotta sitten.

Kaisa Honkaharju ja Antti Huhtala ottivat Antin vanhempien
Ahto ja Hanna Huhtalan maitotilan haltuunsa viisi vuotta sitten.

Kälviän urheilukentällä Kaisa aloitti aikoinaan yleisurheilu-uransa pituushyppääjänä. Päälajina on nykyään 800 metrin juoksu.
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nen urheilijaleski, Honkaharju naurahtaa.
Vaikka tila vaatii paljon läsnäoloa,
on Antti kuitenkin tuttu näky kisakatsomoissa.
– Se on aivan hirveätä jännittää
paikan päällä, minä olen varmaan
eniten äänessä koko stadionilla, Huhtala myötää.
Silmät kannattaa jatkossa pitää
auki, sillä Anttiin ja Kaisaan voi törmätä vielä monessa paikassa.
Oli sitten kyse pellon laidasta,
estradin etureunasta tai urheilukentän sisäradasta.
Snellmanin Lihanjalostus on yksi Kaisa
Honkaharjun yhteistyökumppaneista.

uudet nopeat suikaleet
herra snellmanilta.

uudistettu
pakkausilme
ja logo!

Ohuet ja valmiiksi suolatut naudan suikaleet on nopea valmistaa erilaisiin ruokiin.
Kokeile vaikkapa pitaleipiin, tortilloihin, ruokaisiin salaatteihin ja kastikkeisiin.

reseptit: www.snellman.fi

