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Juhani Korkiamäki 
palasi juurilleen 
maidontuottajaksi. 
Viitisen vuotta 
hiehohotellina 
toiminut 
navetta muuntui 
remontilla takaisin 
lypsykarjanpitoon.

Yliluoman tilalla 
veljekset Antti ja 
Mikko Yliluoma 
luotsaavat yhdessä 
broilerimunittamoa ja 
broilerikasvattamoa. 
Antti Yliluoma vastaa 
munittamotoiminnasta.

sisällys

Liminkalaisen lypsykarjatilayrittäjän Leea Sangin mukaan 
lehmät tunnistavat hoitajansa tunteita ja vaistoavat kiireen
tai hoitajan huonon tuulen.
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Nella Santala ja Eemeli Pentinmäki hyödynsivät 
navettauudistuksessa jo olemassa olevia tiloja. ”Vanhan 
kunnostaminen tietää työtä. Jos itselleen ei laske 
kovaa tuntipalkkaa, toimivaa tilaa saa melko maltillisilla 
kustannuksilla”, Eemeli pohtii.

Vasikkapulan 
ratkaisemiseksi 
tarvitaan 
maitotilojen, 
logistiikan ja 
kasvattamoiden 
yhteistyötä.

4

Lehmä on oppivainen 
eläin. ”Naudan arjessa 
tarvittava käsittely 
on helpoin ja kevyin 
opettaa nuorena”, 
kouluttajana toimiva 
eläinlääkäri Iris Kaimio 
toteaa.
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E
läinten hyvinvointi herättää tunteita. Eikä pelkästään kuluttajissa.

Viime vuonna laiminlyönnit lisääntyivät reippaasti eläinsuoje-
lutarkastuksissa, osin syynä oli valvonnan kohdistus. Otantaan 
perustuvissa tarkastuksissa eniten puutteita havaittiin suoraan 
eläinten hyvinvointiin vaikuttavissa tekijöissä, eikä esimerkiksi kir-

janpidossa.
Nautatilojen tarkastuksissa todettiin puutteita eniten vasikoiden hyvinvoin-

tiin liittyvissä vaatimuksissa. Yleisimmät laiminlyönnit ovat pysyneet vuodesta 
toiseen samoina, ja ne kohdistuvat pääosin pitopaikan puhtauteen ja turvalli-
suuteen sekä tilavaatimuksiin.

Aina valvonnan tulokset ja päätökset eivät tunnu oikeudenmukaisilta. Sik-
si onkin tärkeää, että myös eläinsuojeluvalvontaa tarkastellaan kriittisesti. Lop-
puvuodesta toteutettiin ensimmäinen valtakunnallinen harjoitus, jossa selvitet-
tiin, millaista vaihtelua eläinsuojeluvalvonnassa esiintyy (s. 7).

Harjoitusta varten oli valmisteltu kuvitteellinen eläinsuojelutapaus, joka toi-
mitettiin lähes 90 eläinlääkärille. Tammikuussa julkaistun raportin mukaan val-
vonnassa todettiin paljon hyviä käytäntöjä, mutta päädyttiin myös antamaan 
useita suosituksia toiminnan yhtenäistämiseksi ja oikeusturvan lisäämiseksi. 
Hyvä niin.

Tässä lehdessä on paljon asiaa eläinten terveydestä, hyvinvoinnista ja jopa 
tunteista. Tuottajien ja asiantuntijoiden kokemuksia lukiessa huomaa, että pie-
nilläkin parannuksilla on merkitystä.

Isoja investointeja helpompaa on käyttää aikaa eläinten tarkkailuun ja kä-
sittelyyn. Monesti eläimet esimerkiksi peittävät kipua, mutta osaava hoitaja voi 
huomata utaretulehduksenkin poikkeavasta käytöksestä (s. 20).

Eläinlääkäri Iris Kaimion tarjoaman koulutuksen pohjalta kirjoitettu artikke-
li antaa paljon ajateltavaa ja käytännön vinkkejä eläinten käsittelyyn. Esimerkik-
si kun ymmärtää, kuka on ryhmän pomo tai mitkä eläimet tulevat juttuun erityi-
sen hyvin, eläinten siirrot sujuvat helposti ja vaivattomasti (s. 38).

Vasikan kohtalon taas pitäisi olla koko ketjun yhteinen huoli (s. 29). Toi-
vottavasti vasikasta tulee niin haluttu, että tulevaisuudessa se saa arvoisen-
sa kohtelun.


