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Faba on tulevaisuuden tekijä. Modernit työkalut ja 
asiantunteva palvelu helpottavat karjanomistajan 
arkea ja aikaa jää muullekin elämälle. 

www.faba.fi

Olemme mukana 
Sarka-messuilla

2.-3.2.2018.
Nähdään

Seinäjoella!
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tervetuloa

Alkioilla uuteen aikaan

Yhteen hitsautunut 
tiimi.

ALKUVUODESTA 2017 Viking Genetics päätti satsata alkiotuotantoon. 
Uusi, varsin suomalaispainotteinen alkio-organisaatio ja VikingEmbryo 
brändi ovat olleet esittelyssä pitkin vuotta. Lokakuussa juhlittiin ASMOn 
20-vuotista taivalta tulevaisuusseminaarissa Jokioisilla.

Alkiotuotannon osaaminen on ollut Suomessa jo vuosikausia Euroopan 
huipputasoa. VikingGeneticsin osalta selkeä osaamiskeskittymä on Hol-
lolassa. Tiivis yhteistyö LUKEn kanssa on kantanut hedelmää ja alkioiden 
OPU-tuotanto tuo meille tehokkaan vaihtoehdon alkiotuotantoon.

SAMAAN AIKAAN kun hiehojen lukumäärä jalostusasemilla on lisäänty-
nyt, ovat sonnit genomisen valinnan yleistyessä vähentyneet. Muutamas-
sa vuodessa VG:n sonnimäärä on pudonnut lähelle kuuttasataa. On tullut 
aika tehostaa toimintoja.

VikingGenetics on käynyt YT-neuvottelut kaikilla asemillaan toimintojen 
uudelleen järjestämiseksi. Tätä kirjoittaessani lopputulos ei ole vielä sel-
villä, mutta jos suunnitelmat toteutuvat, Hollolasta tulee VikingGeneticsin 
hiehoasema ja siellä tuotetaan alkioita niin suomalaisista kuin ruotsalaisis-
takin huippuhiehoista. 

ALKIOTUOTANTOA SUUNNATAAN jalostusohjelman lisäksi myös 
kaupalliseen tuotantoon niin, että viljelijöillä on entistä paremmat  
mahdollisuudet saada alkiota toivomistaan parituksista ja esimerkiksi 
sukupuolilajiteltuina.

HAIKEA OLO TULEE viimeisiä sonneja hyvästellessä, mutta kustan-
nustehokkuuttahan me viljelijät tietysti omilta yrityksiltämme toivomme. 
Jalostusohjelma jatkaa entiseen malliin. Sonneja Suomesta ostetaan niin 
kuin aiemminkin, ja parhaat sonnit siirtyvät sukupuolilajitellun siemenen 
tuotantoon Tanskaan kuten tähänkin asti, joten viljelijä ei muutosta oike-
astaan huomaa. 

UUDELLEENORGANISOINNIN yhteydessä jakelutoiminnat ja tilaus-
palvelutoiminnat siirtyvät VikingGeneticsiltä Faballe. Paikallisena toimijana 
Faba pystyy tarjoamaan kustannustehokasta ja entistä parempaa  
asiakaspalvelua. 

Eläinvirtojen suunnitelmat on hiottu yhdessä ETT:n ja viranomaisten 
kanssa, tautiriskit minimoi-
daan ja toiminta järjestetään 
kustannustehokkaasti. Lop-
putuloksena turvataan Fa-
ban omistaja-asiakkaille laa-
dukasta ja edullista siementä 
myös jatkossa. Bonuksena 
kehittyvä alkiotuotanto sekä 
lisääntyvä valikoima seksat-
tua siementä.

Tiina Mitikka

FABAN JÄSENLEHTI

Faba osk
PL 95 (Korpikyläntie 77)
15871 Hollola
Puh. 020 747 2020
Fax 040 381 2284

Toimitusjohtaja
Antti Latva-Rasku
Puh. 020 747 2030
Gsm. 0400 342 039

Tuoteryhmäjohtaja
Marja Eskelinen
Puh. 040 311 5100

Myynti- ja markkinointijohtaja,
päätoimittaja
Tapani Puumala
Puh. 0400 186 128

Markkinointipäällikkö 
Eve Jussila 
Puh. 043 826 9444

Lehden toimitus
Mikko Säynäjärvi
Puh. 040 311 5601

Sähköpostiosoitteet
etunimi.sukunimi@faba.fi
www.faba.fi

Painopaikka
Punamusta, 2017 Tiina Mitikka on iittiläinen maidontuottaja, Faban hallituksen 

puheenjohtaja ja VikingGeneticsin hallituksen jäsen.
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Ruokinta on 
kunnossa, 
terveydenhuolto 
pelaa ja tuotos 
nousee.
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Risto Vidgrenin ja Mirja Kervisen laajennus-
kokemukset ovat tuttuja monille laajentajille. Risto ja 
Mirja selvisivät rakennustöistä ja eläinhankinnoista. 
Tuotanto käynnistyi hyvin. Ponnistus vaatii kuitenkin 
veronsa ja hyvää alkua seurasi notkahdus. Viisas 
päätös turvautua asiantuntija-apuun, hyviin 
työntekijöihin ja töiden ulkoistukseen nostivat karjan 
pian nousu-uralle.     

Uuteen nousuun 
Uusi navetta otettiin käyttöön 2010. ”Ostin eläimiä 
kaikkialta, mistä vain sain halvalla. Se näkyi hyvin 
sekalaisena seurakuntana. Jalostuksesta ei ollut 
tietoakaan, joskin joukossa oli hyviäkin yksilöitä. 
Käynnistys sujui hyvin, mutta sitten vastoinkäymi-
set alkoivat. Lehmät sairastivat, rotavirus vei leh-
mävasikoita, ja hedelmällisyysongelmia oli paljon. 
Jaksaminen oli kovilla ja into loppui. Keskituotos 
painui alle 9 000 kilon ja ongelmia yritettiin paik-
kailla jälkijunassa”, Risto kertoo. 

Syksyllä 2015 ryhdyttiin vastaiskuun. Tytti tuli 
karjanhoitajaksi ja asiantuntijoita kävi vilkkaaseen 
tahtiin. Ruokintaan paneuduttiin huolella, robotit 
testattiin ja säännölliset eläinlääkärikäynnit alkoi-
vat. Nyt on päästy sairauksien hoidosta ennalta-
ehkäisevään terveydenhuoltoon. Viimeisen vuoden 
aikana tuotos nousi 9 400 kilosta 10 100 kiloon.

Genomitestausta ja kovaa 
karsintaa 
Jalostuksen taloon toi jalostusasiantuntija Jark-
ko Hyttinen. ”Jarkolla on hyvä silmä. Liityimme 

Teksti Mikko Säynäjärvi | Kuvat Jari Kesänen

Ponnistus nousu-uralle

Navettaa pyörittää yhteen hitsautunut tii-
mi, jolle työnjako on selvä. Karjanhoitaja 
Tytti Heikkilä, 26, on ollut talossa kaksi 
vuotta. Tytti vastaa karjanhoidosta-, ja-

lostuksesta ja karjan paperitöistä. 
Tytti on paikalla yleensä aamulla ja aamupäiväl-

lä. Iltapäivällä Risto, 45, ottaa ohjat. Mirja, 35, 
puolestaan pitää väen kylläisenä ja toimii kuriirina. 
Viikonloppuisin Risto ja Mirja hoitavat navetan 
kaksistaan. Jo kymmenen vuotta tilalla töissä 
ollut Petteri Huurinainen, 30, tekee pääasiassa 
pelto- ja konetöitä, mutta tarpeen tullen auttaa 
navetassakin. 

elävästä elämästä
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Kehitys ei 
lopu tä-
hän, mutta 
nyt ei ole 
mitään 
suuria 
suunnitel-
mia.

Hyvä 
porukka 
on hieno 
juttu, Tytti, 
Mirja, 
Petteri, 
Tatu ja 
Risto 
tuumivat.

Ponnistus nousu-uralle LD-projektiin pitkälti hänen ansiotaan”, Risto 
kertoo. Tytin ja Jarkon yhteistyö sujuu saumat-
tomasti. ”Olemme tuttuja jo opiskeluajoilta, joten 
meiltä homma käy”, Tytti kertoo. 

Jarkko tekee FabaJASUn ja FabaRANEt nel-
jä kertaa vuodessa. Karjaan haetaan tasaisen 
hyvää tuotosta, eikä suunnittelussa juututa lii-
aksi yksityiskohtiin. Karsinta on melko kovaa ja 
blondi-siemennysten osuus on jo noin 40 pro-
senttia. Jarkko on myös aloittanut keskustelut 
alkio-ostoista.

Karja on muuttunut lähtötilanteesta huomatta-
vasti tasaisemmaksi. Holsteinien osuus kasvaa 
hieman, mutta Riston mukaan parhaat ayrshiret 
eivät häviä parhaille holsteineille. Etenkin nuoret 
ayrshiret ovat lupaavia.   

Ammattilaiset asialla
Anna niiden tehdä, jotka osaavat tehdä. Tämä 
on Riston ohjenuora monessa asiassa ja siksi 
siementäminen ei ole käynyt hänen mielessään. 
Tilalla on joustava käyntiaikapalvelu. Seminologit 
käyvät yleensä yhdeksän ja yhdentoista välillä. 
Tuttu viiden seminologin porukka hoitaa myös 
tiineystarkastukset kuudesta viikosta alkaen. 
”Yksi lisätyö ei kiinnosta minua. Lisäksi Jarkon 
ja seminologien yhteys pelaa hyvin”, Mirja toteaa 
puolestaan.  

Tällä hetkellä kes-
kituotos nousee mu-
kavaa tahtia ja pie-
niä suunnitelmia on 
vireillä. ”Tytti ja minä 
haaveilemme navetan 
eteen rakennettavas-
ta jaloittelutarhasta. 
Umpilehmäthän pää-
sevät talvellakin ulos 
ja se on tehnyt niille hyvää”, Mirja kertoo. ”Kehitys 
ei lopu tähän, mutta juuri nyt ei ole jaloittelutarhaa 
suurempia suunnitelmia. Jos löytyisi toinen Tyt-
ti, niin silloin laajennustakin voisi ajatella”, Risto 
kertoo. f

Alatalo, 
Sukeva

Risto Vidgren, Mirja Kervinen ja Tatu, 8
•

Karjanhoitaja Tytti Heikkilä
•

Pelto- ja konetöissä Petteri Huurinainen 
•

Vuonna 2010 käyttöönotettu kahden robotin 
navetta

•
120 lehmää, joista ayrshirejä reilut 60 % ja 

loput holsteineja
•

Keskituotos 121,1: 10 087 – 425 – 4,2 – 372 – 3,7
•

Viljelyksessä 160 ha, josta omaa peltoa 105 ha
•

Metsää 25 ha
•

Risto on kolmen tilan omistaman Sukevan 
Koneasema Oy:n osakas. Koneasema 

tekee tilan peltotöistä osan. Ulkopuolinen 
urakoitsija hoitaa lietteenlevityksen 

Tytti on saanut 
paljon vastuuta ja 
arvostusta. ”Rytmiä, 
rutiineja ja intoa. 
Niillä paketti pysyy 
kasassa”, Tytti 
toteaa. Vieressä 
Otusooka (VH 
Highway x Boss), 
+29.
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arjen auttaja

Alkioiden merkitys on noussut genomiva-
linnan mukana suureen arvoon. Naarai-
den genomiarvojen arvosteluvarmuu-
det ovat yhtä varmoja kuin sonnienkin. 

Sonnien kierto on jo viritetty lähes huippuunsa, 
joten katse on siirtynyt naaraiden tehokkaaseen 
valintaan. 

Alkioteknologiaa kehitetään nyt voimakkaasti. 
Sen ansiosta alkioiden tarjonta kasvanut ja samal-
la alkioiden hinnat ovat laskeneet huomattavasti. 

Vie karjasi huipulle
Jalostusohjelma-alkiot edustavat rotunsa eh-
dotonta kärkeä. Niiden vanhemmat ovat hyvin 
nuoria, lähes aina alle vuoden ikäisiä, ja jalos-

Alkiovallankumous
tusarvoiltaan VikingGeneticsin jalostusohjelmien 
parhaita yksilöitä. Tästä uudempaa genetiikka ei 
ole muuten tarjolla.

Nämä jalostusohjelma-alkiot myydään joko 
tuoreina tai pakastettuina. Tuorealkiota voidaan 
kuljettaa kaikkialle Suomeen yönylikuljetuksilla. 
Seuraavana päivänä tehtyjen siirtojen tiineystu-
lokset ovat olleet erittäin hyviä.

Kaikki tuotosseurantatilat voivat ostaa näitä 
huippualkioita. Ainoa ehto on VikingGeneticsin 
myyntiehtojen hyväksyminen. Nimensä mukaisesti 
alkioilla halutaan tuottaa uusia huippuja jalostus-
ohjelmaan, joten VikingGeneticsillä on vasikan 
osto- tai huuhteluoikeus. Pakastetut alkiot kan-
nattaa siirtää mahdollisimman nopeasti, sillä se 
parantaa vasikan myyntimahdollisuuksia. 
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➤ Meillä Suomessa on erittäin 
korkeatasoista alkiohuuhtelujen ja 
-siirtojen sekä OPU-tekniikan (Ovum 
Pick Up) osaamista. VikingGeneticsin 
Hollolan asema tuottaa runsaasti 
perinteisiä alkioita ja OPU-alkioita 
yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen 
kanssa. Alkioiden tuotantotavalla 
ei ole merkitystä alkioiden ostajan 
kannalta, mutta OPUlla voidaan tuottaa 
alkioita nuoremmista naaraista. Siksi 
niiden osuus alkioista kasvaa meillä ja 
maailmalla. 

Alkiovallankumous
VH Boluksen tytär 
Heikkilän Nappis 
ihailee pielikuvaansa 
Hollolassa.

Hiehovasikoita tehokkaasti 
Sukupuolilajiteltujen alkioiden säännöllinen tuo-
tanto alkaa vuoden 2018 alkupuolella. Alkioita 
tuotetaan ayrshire- holstein- ja jersey-roduista. 
Jalostusasiantuntijamme suunnittelevat kiinnosta-
via parituksia karjanomistajien toiveiden mukaan. 
Nämä X-alkiot on tarkoitettu muun muassa te-
hokkaaseen uudistukseen. Ne sopivat loistavasti 
laajentajille ja rodun vaihtajille. Alkiot ovat lisäksi 
eläintautien puolesta turvallisia. 

Alkioita kannattaa ostaa kerralla useampia. 
Silloin varmistetaan syntyvien vasikoiden riittä-
vyys. Alkionsiirtojen uusimattomuusprosentti on 
noin 60, eli samaa luokkaa kuin siemennysten 
prosentti. Faban asiantuntijat voivat hoitaa alkioi-
den ostot ja huolehtia, että alkiota on jatkuvasti 
siirrettäväksi.

Hoitoalkiot 
Alkio voi ratkaista tiinehtymisongelman. Eläimelle, 
jolla on säännöllinen kiimakierto eikä välivalutuk-

sia, voidaan siirtää alkio. Näin siemennyksistä 
tiinehtymätön yksilö saa mahdollisuuden pysyä 
karjassa. 

Tilojen omat huuhtelut
Alkionhuuhteluja tehdään karjoissa edelleen tila-
usten mukaan. Huuhtelun avulla karjanomistaja 
saa mieluisesta yksilöstä enemmän jälkeläisiä. 
Alkiot voi käyttää omassa karjassa tai myydä 
eteenpäin. Karjanomistaja pääsee Jalostuksen 
verkkosivuilta katsomaan omat alkionsa ja niiden 
varastot. Myös siirretyt alkio ja niiden status (tiine/
tyhjä) löytyvät samasta raportista.

Faban alkionsiirtoseminologit siirtävät kaikkina 
työpäivinä. Siirrot tallennetaan tietokantaan 
ja tiedot ovat mukana kaikissa ohjel-
missa sekä karjan tunnusluvuissa. 
Faban alkioeläinlääkärit ja alkion-
siirtoseminologit kertovat sinul-
le mielellään lisää alkioiden 
huimista mahdollisuuksista. f

Jalostus-
ohjelma-alkiot 

150 euroa tuoreena
250 euroa 

pakastettuna
Hintoihin lisätään alv 24 %
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avuksesi

SenseTime™ on SCR:n ja Allflexin tuotemerkki. SCR on meille tuttu 
Heatime-järjestelmästä, johon SenseTimekin perustuu, ja Allflex on 
puolestaan johtava korvamerkkivalmistaja. 

SenseTime
–  kaikki mitä haluat tietää karjasi hyvinvoinnista 

Joustavuus, helppous, 
monipuolisuus ja toimivuus 
kuvaavat hyvin SenseTimeä, 
uuden sukupolven karjanseuranta-
järjestelmää. Valitse mitä toimintoja 
haluat, millä päätelaitteella haluat 
järjestelmää käyttää ja sopiiko 
tilallesi paremmin kaulapanta- vai 
korvamerkkianturit. Rakennamme 
sinulle tarpeisiisi soveltuvan 
ratkaisun.

SenseTimellä hallitset yksinkertaisesti ja 
helposti yksittäisten eläinten lisäksi isoja 
eläinryhmiä. Voit lisätä ryhmiä tarvitse-
masi määrän. Voit myös muuttaa kaik-

kia toimintoja ja laajentaa järjestelmää karjakoon 
kasvaessa. Minun maatilani -yhteiskäyttö tulee 
mahdolliseksi ensi vuonna.

Laitteiston maksu hoituu käteiskaupalla tai 
leasingilla. Leasing-sopimuksella saat jopa kol-
men vuoden maksuajan. Laitteiston käyttö on 
maksutonta.

Analysoitua tietoa  
karjasi parhaaksi
Voit antaa SenseTimen käyttöön eläinlääkärillesi 
ja ruokinta- sekä hedelmällisyysasiantuntijallesi. 
He hyödyntävät analysoitua tietoa tilasi parhaaksi 
milloin ja missä vain. 

Ennakointi on terveydenseurannan avaintekijä. 
SenseTime kertoo eläimen sairastumisen noin 
vuorokautta ennen kuin havaitset sen silmilläsi. 
Pääset näin hoitamaan eläintä ajoissa ja voit vält-
tyä monilta kustannuksilta. 

Tarpeiden mukaan
Eri tasoilla voit valita tilallesi sopivat toiminnot. 
Startti-paketti sisältää välineet kiimanseurantaan 
ja Pro-paketissa on lisäksi terveydenseuranta 
sekä vastapoikineiden lehmien seuranta. Pre-
mium-taso sisältää edellisten ohella ryhmän läm-
pöstressin, rutiinien ja yhtenäisyyden seurannan. 

Korvamerkki- ja kaulapanta-anturit toimivat 
kaikilla tasoilla. Korvamerkkianturit ovat markki-
noiden kevyimmät. Niiden patterit toimivat kolme 
vuotta. Kaulapanta-anturien paristot toimivat seit-
semän vuotta. f

Ota yhteys SenseTime-asiantuntijoihimme. 
He kertovat lisää. etunimi.sukunimi@faba.fi

Leena Alanen, Etelä-Pohjanmaa,  040 311 5802
Anders Granbäck, Pohjanmaa,  040 311 5112
Minna Hakulinen, Pohjois-Karjala,  040 311 5371
Erkki Hanhimäki, Pirkanmaa, 040 311 5849
Hilkka Hartikainen, Pohjois-Savo,  040 311 5344
Asta Himmanen, Pohjanmaa,  040 311 5082
Asko Karppinen, Pohjois-Karjala,  040 311 5366
Juha Kauranen, Pohjois-Pohjanmaa,  040 311 5258
Sami Koivukangas, Pohjois-Pohjanmaa,  040 311 5243 
Anne Konsti, Etelä-Savo,  040 311 5445
Leea Kunttu, Etelä-Karjala,  043 825 8311
Ritva Lahti, Etelä-Pohjanmaa,  043 827 0680
Erja Lintunen, Varsinais-Suomi,  040 311 5068
Irma Myllyrinne, Varsinais-Suomi,  040 311 5070 
Leila Rantala, Pirkanmaa,  040 311 5085 
Annika Tapio, Lappi,  040 311 5340

Kallio & Kantonen Mty:lleTaipalsaarelle 
asennettiin Suomen ensimmäinen 
SenseTime- järjestelmä. Ari ja Sari Kantosen 
tunnelmat ovat positiivisen odottavat, 
Erityisesti hiehojen kiimantarkkailu 
helpottuu, sillä hiehot ovat eri navetassa kun 
lehmät. 

SenseTimen 
asennus on 

tänä vuonna 
tehdyissä 
kaupoissa 
ilmainen.
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avuksesi

Hurmaava FabaHELMI
➤ FabaHELMI-palvelu tekee hedel-
mällisyyden seurannasta säännöllistä, 
tehokasta ja kannustavaa. Lepokausi- 
ja varhaistiineystarkastukset ovat pal-
velun sydän. Ne antavat eväät oikean 
siemennysajankohdan löytämiseen ja 
optimaalisiin poikimaväleihin. Ne tuovat 
taloudellista hyötyä.

➤ Palvelu on saanut suuren suosion ja 
siitä on tullut monen tuottajan lempilap-
si. He arvostavat etenkin säännöllisiä 
käyntejä ja selkeitä sekä erittäin havain-
nollisia raportteja. 

➤ FabaHELMI-palvelusta kirjoitetaan 
paljon, mutta kaikille sen hyödyt eivät 
ole vielä avautuneet. Siksi Faban hedel-
mällisyysasiantuntijat tekevät esittely-
käyntejä, joilla simpukka avataan. 

➤ Maksuttomalla käynnillä hedelmälli-
syysasiantuntijasi esittelee sinulle karja-
si hedelmällisyysraportin ja kertoo, mi-
ten FabaHELMI-palvelu toimii parhaiten 
sinun karjassasi. Samalla voitte keskus-
tella tavoitteista. Niiden asettaminen ja 
seuranta ovat tärkeimpiä askelia hedel-
mälliseen tulevaisuuteen. 

Moocall  
pukinkonttiin! 

Tarjoushinta 250 euroa  
on voimassa  

joulukuun loppuun.
Laite on myynnissä 
verkkokaupassa ja 
asiakasvastaavilla.

Hintaan lisätään alv 24 %.
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Pesupojat 

Jaakko, 21, ja Lauri, 23, ovat hitsautuneet 
tehokkaaksi työpariksi. He ovat syntype-
räisiä siilinjärveläisiä ja ovat tunteneet toi-
sensa jo varhaisnuoruudesta asti. Lisäksi 

heitä yhdistää LVI-asentajan koulutus.  
Laurin pesu-ura alkoi 17-vuotiaana Antti 

Pendikäisen yrityksen Facebook-ilmoitukses-
ta. Jaakko tuli mukaan pesuhommiin viisi vuotta 
sitten, kun tarvittiin pätevää miestä keikalle. Hän 
oli tehnyt aiemmin kattohommia ja pesupuolikin 
oli jo sieltä tuttua. 

Luovaa suunnittelua
Pesupojat pitävät selvästi työstään, vaikka se on 
fyysisesti kovaa. ”Itse suunnitellaan ja urakalla 
tehdään. Välillä tulee pitkiä päiviä, joten pitäisi 
muistaa levätäkin riittävästi”, Lauri kertoo. ”Itse 
työ on helppoa, mutta se vaatii hyvää suunnitte-
lua, soveltamista ja keksimistä”, Jaakko jatkaa.

He korostavat huolellisen esisuunnittelun tär-
keyttä karjanomistajan kanssa. Pesu ei ole vain 
näkyvien pintojen puhdistusta. ”Hormien puh-
distus ja lietekuilujen avaaminen ovat oleellisia 
asioita. Niiden jäljiltä navetan ilmanlaatu paranee 
valtavasti”, Lauri toteaa.   

Tehokkaasti ja häiriöttä
Joskus asiakkaat saattavat pitää pesua kalliina, 
mutta kun he näkevät laitteet, niin ajatukset muut-
tuvat. Pesureita pyörittävät kasilitraiset diesel-
moottorit, ja käytössä on yli 20 erilaista suutinta. 
Näillä saadaan jokaiselle kohteelle juuri oikea 
määrä vettä oikealla paineella. ”Navetta pitäisi 
pestä 3 – 5 vuoden välein. Me hoidamme tämän 
taakan pois karjanomistajan harteilta,” Jaakko 
toteaa. 

Tilanväen apua tarvitaan lähinnä eläinten ohjaa-
misessa. Laurin ja Jaakon mukaan lehmät osaa-
vat väistää vettä ja ääntä, mutta robotilla käyntiä 
pitää tarkkailla hieman enemmän. Hiehot ovat 
uteliaita, ja niiden ohjailu vaatii lehmiä enemmän 
huomiota. 

Pesu sujuu vauhdilla. Yleensä se vie päivän 
tai kaksi. ”Vaikka teemme hommia urakalla, niin 
pesu tehdään mahdollisimman hyvin ja huolella. 
Karjanomistaja auttaa ja valvoo meitä. Hän on 
meidän pomomme”, Lauri ja Jaakko toteavat. f

Mikko Säynäjärvi

vauhdissa
Navetan pesu vaatii kokemusta 
ja kunnon välineet. Faban 
”pesupojat” Lauri Juvonen ja 
Jaakko Rusanen ovat nuoria 
ammattimiehiä, mutta heille 
pesuhommat ovat tuttuja jo 
useamman vuoden ajalta. 
Pesuritkaan eivät ole mikä tahansa 
painepesureita. 

Jaakko ja Lauri 
tekevät puhdasta 
jälkeä.

Pesupalvelulla lisää tuotosta ja hyvinvointia
Kysy meiltä lisää ja pyydä tarjous:
Jaakko Rusanen, p. 040 311 5710, jaakko.rusanen@faba.fi
Lauri Juvonen, p. 040 311 5720, lauri.juvonen@faba.fi
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kokeile

Pihattomme valmistui vuonna 2010. 
Käyttöönoton jälkeen lattiapintojen kar-
hennus tuli mieleen, mutta se jäi silloin 
tekemättä. Lehmien käytössä oleville 

käytäville asennettiin kumimatot ja ne tietenkin 
pitivät liukastelun pääosin kurissa.

Yhdyskäytävät osoittautuivat vuosien varrella 
hankaliksi paikoiksi. Juoma-altaat sijaitsevat nii-
den varrella ja muutenkin niissä on vilkas liikenne. 
Kohtaamisia ja välienselvittelyjä tapahtuu usein. 
Lisäksi yhdyskäytävissä on lievästi viettävät pin-
nat. Joskus on muutamia lehmiä ollut ”sammak-
kona”, mutta onneksi koskaan ei ole käynyt mi-
tään vakavampaa. Aina on takaisin jaloille päästy.

Karhennus tai uritus tuli aina mieleen liukaste-
lujen jälkeen. Viime kesäkuussa seminologi An-
na-Marja Tuominen otti puheeksi Faban uuden 
urituspalvelun. Koska jo seitsemän vuotta asia 
oli ollut takaraivossa, niin ryhdyimme toimeen. 

Salmiakkia pahaan paikkaan
Uritukset tehtiin elokuun lopussa. Kumimatot 
jäivät kolmelle käytävälle, mutta neljäs, hiehojen 
käytävä, uritettiin yhdensuuntaisesti. Samanlaista 
uraa tehtiin myös jaloittelutarhaan johtavalle rei-
tille. Aiemmin ongelmapaikoiksi osoittautuneet 
yhdyskäytävät saivat salmiakkikuvion. 

Nyt muutaman kuukauden aikana emme ole 
nähneet aiemman kaltaisia liukasteluja. Urat py-
syvät myös hyvin auki. Juoma-altaista läikkyvä 

Metsäpelto, 
Iitti

Anuriikka ja Markku Lallukka
•

Lapset Juho, 13, ja Helmi 11
•

2010 valmistunut robottipihatto
•

70 lehmää, joista 80 % ayrshireä, 
20 % holsteineja ja pari jerseytä. 

•
Keskituotos 9 400 kg, rasva-% 4,4 

ja valkuais-% 3,6
•

FabaJASU 
•

Seminologit siementävät

Loppu liukastelulle
vesi puhdistaa yhdyskäytävien salmiakkikuvion 
tehokkaasti ja pitoa löytyy. 

Urakka joutuu
Meillä ei ollut uritettavia neliöitä kovinkaan pal-
jon, mutta salmiakkikuvion teko vaatii tietenkin 
tupla-ajan yhdensuuntaiseen uraan verrattuna. 
Homma sujui vauhdilla. Faban Seppo Illikainen 
aloitti työt aamulla ja kahdelta homma oli valmis. 

Työmoraali oli korkealla, eikä paljon taukoja 
pidetty. Sepon otteista näki, että hän on tottu-
nut työskentelemään eläinten parissa. Oma työ-
panokseni tässä urakassa oli sähköjohtojen ja 
vesiletkujen valvonta. Se oli kuitenkin helppoa, 
sillä lehmät eivät piitanneet Sepon ja minun hom-
mistani juuri ollenkaan. f

Markku Lallukka

”Yhdyskäytävillä ei enää liukastella”, Markku toteaa. 

Urituspalvelulla ehkäiset liukastumiset ja  
loukkaantumiset
Kysy meiltä lisää ja pyydä tarjous:
Kalle Leino, p. 050 395 7171, kalle.leino@faba.fi
Marcus Österbacka, p. 040 311 5615, marcus.osterbacka@faba.fi
Seppo Illikainen, p. 040 311 5135, seppo.illikainen@faba.fi
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uutispalat

Seuraa Fabaa somessa

VikingDefence™ 
– terveys on geeneissä

➤ VikingGenetics julkaisi marraskuun alussa VikingDefence™ 
-tuotemerkin. Sitä käytetään viennissä terveysjalostuksemme ja 
sonniemme markkinointiin. VikingDefence™ perustuu meille tuttuihin 
utareterveys-, sorkkaterveys- ja muut hoidot -indekseihin. 

➤ VikingGeneticsin pohjoismainen jalostusohjelma on hyödyntänyt 
jo yli 30 vuotta lehmien terveystietoja. Suomessa, Ruotsissa ja 
Tanskassa on maailman kattavin tiedonkeruujärjestelmä. Näiden 
tietojen avulla on voitu laskea erittäin luotettavia terveysominaisuuksien 
jalostusarvoja. Näiden laskennasta ja kehittämisestä vastaa NAV (Nordic 
Cattle Genetic Evaluation). 

➤ Olemme jalostaneet terveyttä jo pitkään, mutta maailmalla tilanne on toinen. 
Terveystietoja on kerätty hajanaisesti ja pieniä määriä. Monessa maassa antibioottien 
käyttö on runsasta ja niistä on tullut kasvava ongelma. Useat ihmisten ja eläinten 
taudit ovat kehittyneet antibiooteille vastustuskykyisiksi.  

➤ VikingDefence™ -ratkaisu tarjoaa mahdollisuuden vähentää lypsyrotuisten nautojen 
riskiä sairastua yleisesti antibiooteilla hoidettaviin sairauksiin. Perinnöllisesti parhaiden 
sorkka-, utare-, aineenvaihdunta- ja lisääntymissairauksia vastustavien sonnien käyttö 
on kestävää ja eettistä maidontuotantoa. 

➤ Tuotemerkki on suunnattu pääosin vientimarkkinoille. Meillä Suomessa parhaat 
terveyssonnit löytyvät FabaTerve-sonniryhmästä.  

Uudistunut muut hoidot -indeksi 
MARRASKUUN ARVOSTELUSSA tuli käyttöön uudistunut muut 
hoidot -indeksi. Muutokset ovat merkittäviä, joten ne saattavat 
vaikuttaa monien yksilöiden jalostusarvoihin. 

Laskennassa käytettävä aineisto on harmonisoitu, jotta jokaisen 
maan aineisto olisi mahdollisimman samanlainen. Lisäksi Suomen ja 
Ruotsin jerseyt otettiin mukaan arvosteluun. Aiemmin laskennassa 
oli ollut mukana vain tanskalaisten jersey-lehmien havainnot. Jerseyn 
arvostelu koostuu tästä lähtien samoista ominaisuuksista kuin 
holsteinin ja punaisten rotujen muut hoidot -indeksi. Aiemmin jerseyn 
indeksi sisälsi vain aineenvaihduntasairaudet. 

Muut hoidot -indeksissä on nyt mukana viisi ominaisuutta: 
poikimiseen ja tiinehtymiseen liittyvät ongelmat, jalka- ja 
sorkkasairaudet, muut aineenvaihduntasairaudet ja uutena ketoosi. 
Lisäksi laskennassa hyödynnetään maitonäytteistä tehtäviä BHB- ja 
asetonituloksia, joilla on voimakas yhteys ketoosiin. Toistaiseksi näitä 
viimeksi mainittuja tietoja on saatavilla vain Tanskasta. 

Arvostelumalli muuttui isämallista eläinmalliin. Lehmille 
saatiin niiden omien ja sukulaisten tietojen perusteella lasketut 
indeksit. Tämä muutos vaikutti erityisesti lehmien indekseihin. 
Tulevaisuudessa lehmät voidaan ottaa mukaan genomisen muut 
hoidot -indeksin laskennan referenssiryhmään.

Muutokset tulivat voimaan 7.11 julkaistun jalostusarvostelun 
yhteydessä. Lisätietoa muutoksista löytyy NAV:n kotisivuilta www.
nordicebv.info.

VH Bradoc (VH Blush x VH Bynke x R Rödding) on 
terveysjalostuksen huippuesimerkki. 
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Suuret kiitokset Lypsikit livenä 2017 vierailutiloille 
Minna ja Harri Laitinen
Anu ja Esa Immonen
Virpi ja Pauli Tirkkonen
Jari Eskelinen ja Tiina Nyyssönen
Jenni ja Eero Väänänen
Lappala Mty  

Jalostusarvosteluiden  
julkaisupäivät 2018
Lypsyrodut
NAV-genomiarvostelu  4.1. 
NAV-arvostelu   6.2. 
NAV-genomiarvostelu  6.3. 
NAV-genomiarvostelu, Interbull  3.4. 
NAV-arvostelu   2.5.
NAV-genomiarvostelu  6.6.
NAV-genomiarvostelu  3.7.
NAV-arvostelu, Interbull  7.8.
NAV-genomiarvostelu   4.9.
NAV-genomiarvostelu  2.10.
NAV-arvostelu   6.11.
NAV-genomiarvostelu, Interbull 4.12.

Liharodut
26.2., 26.3., 21.5., 15.10. ja 19.11.

Faba osk:n jäsentilalla on 21 nimellisarvoltaan 
10 euron suuruista osuutta. Osuuspääoma 
on yhteensä 210 € / jäsen. Osuuskunnan 
nettovarallisuus on 3 544,47 € / jäsen.

Faba on karjanomistajajäsentensä omistama ja hallitsema 
osuuskunta. Se tarjoaa omistajilleen monipuolisia tuottavuutta 
lisääviä palveluja ja tuotteita kilpailukykyiseen hintaan. Etujen ja 
alennuksien lisäksi Faban jäsenille kertyy asiakasbonuksia.

Jäsenhyödyt 
➤  karjan lisääntymisen, eläinaineksen kehittämisen ja 

hyvinvoinnin edistyneimmät palvelut sekä tuotteet

➤ tilakohtaiset nimetyt asiantuntijat

➤  edullinen seminologin käyntimaksu

➤ asiakasbonus ostoista 0,5 – 5 prosenttia 

➤  jäsen voi vaikuttaa osuuskunnan toimintaan äänestämällä 
edustajistovaaleissa neljän vuoden välein. Jäsenet voivat 
asettua myös asettua ehdolle. Seuraavat edustajistovaalit 
ovat syksyllä 2019

Jäsenosuusselvitys 
vuoden 2017 vero-
ilmoitusta varten  

Jäsenyys kannattaa
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lihakarja

TIINEYSTARKASTUS on edullinen ja turvallinen 
toimenpide. Se kannattaa tehdä jokaisella emotilalla. Emon 
ylläpitokulu on korkea, joten tiineystarkastus säästää 
selvää rahaa!

Faban seminologit tekevät tiineystarkastuksia 
siemennystöiden yhteydessä tai erillisinä 
tarkastuskäynteinä. Jos tarkastettavien emojen ryhmä 
on suuri, kannattaa tarkastus tilata viimeistään viikkoa 
ennen seminologikäyntiä. Silloin toimenpiteelle voidaan 
varata riittävästi aikaa. Tilaus tehdään seminologien 
päivystysnumeroon.

Tiineystarkastus on emoille turvallinen toimenpide, eikä 
se lisää luomisten riskiä. Faban seminologit tekevät 
tiineystarkastuksen rektalisoimalla peräsuolen kautta. 
Seminologin työturvallisuuden kannalta on tärkeää, että 
eläin on toimenpiteen aikana kiinni lukkoparressa tai 
käsittelyhäkissä.

Tiineystarkastuksia voidaan tehdä jo viidenneltä ja 
kuudennelta tiineysviikolta alkaen. Tällöin kyseessä on 
varhaistiineystarkastus. Sen hinta on viisi euroa eläimeltä. 
Yli kahdeksan viikon ikäisten tiineyksien tarkastukset 
maksavat vain kolme euroa.  Näiden tarkastusten tulokset 
ovat hyvin luotettavia. Tarkastusmaksun lisäksi veloitetaan 
käyntimaksu.

Tiineystarkastuksella 
säästät selvää rahaa

Sarvellisuustiedot 
talteen

Eläinten sarvellisuustiedot kannattaa ilmoittaa Minun Maatilani 
-ohjelmistolla. Ne näkyvät sen jälkeen Minun Maatilani -ohjelman 
lisäksi WWWSonnissa, kantakirjoissa ja polveutumistodistuksissa. 

Ilmoitus on hyvä tehdä viimeistään vieroituspainojen punnituksen 
yhteydessä. Tietoja voi muuttaa myöhemmin, jos esimerkiksi 
eläimelle kasvaa nahkasarvet.
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lihakarja

VB Maxon
VB Maxon (Fafner av Sonarp x Van Buster av Strömsnäs) 
on uusi ja erittäin mielenkiintoinen nupo charolais-sonni 
Ruotsista. Se jättää keskimääräistä hieman matalampaa 
syntymäpainoa ja erinomaisia kasvuja. Teurasruhot ovat 
painavia! Tytärten maitoisuus ja emo-ominaisuudet ovat hyviä. 
VB Maxonin rakennearvostelu on erinomainen: runko 86, 
lihakkuus 83, jalat 85 ja kokonaispisteet 86. Sonnin omat 
painot ovat olleet 47 kg – 342 kg – 725 kg. 

Vielä ehdit tilata!
Liharotusonnien ennakkotilaus siemennyskaudelle 2018 on vielä hetken käynnissä. 
Tilausaika päättyy 29.12.2017. Sonnit on valittu yhteistyössä rotuyhdistysten kanssa. 
Voit tutustua niihin tarkemmin Faban kotisivuilla. 
Muista, että voit 
tilata yksityistuontina 
kaikkia EU-kelpoisia 
annoksia vuoden 
ympäri. Hyötyäksesi 
yhteiskuljetuksista 
annokset kannattaa tilata 
nyt samaan aikaan, eli 
29.12.2017 mennessä. 

VikingGeneticsin 
runsaaseen 
sonnivalikoimaan 
kannattaa tutustua Faban 
verkkokaupassa.

Emokarjojen sukusiitoslaskuri
➤ Sukusiitoslaskentamoduulin avulla selvität 
suunniteltujen paritusten sukusiitosasteen ja vältät 
helposti sukusiitosasteen nousun karjassasi. 
Laskenta käyttää sukusiitosasteen laskentaan neljää 
sukupolvea. Laskentaan voidaan ottaa yhtä aikaa 
vertailuun kolme karjassa olevaa sonnia tai kolme 
ks-sonnia. 

➤ Sukusiitoslaskentamoduulin käyttö vaatii Minun 
Maatilani lihantuotanto-osion. 

➤ Jos käytössäsi on Osastointi- ja ryhmittelymoduuli, 
voit luoda valmiiksi ryhmiä esimerkiksi sonnin nimellä ja 
asettaa valitut eläimet kunkin sonnin ryhmään. Näin on 
helppoa luoda muun muassa laidun- ja astutusryhmiä. 

First on yksi ehdokkaista. Se periyttää hyvää kasvua, lihaksikkuutta ja erinomaisia 
emo-ominaisuuksia.
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tähden kotona

Mari ja Matti Raudaskoski ovat tehneet 
muutamassa vuodessa melkoisen urakan. He ostivat 
maatilan, rakensivat talon, korjasivat navetan ja 
aloittivat maidontuotannon tyhjästä. Samalla perhe 
on kasvanut. Nyt on aika hellittää rakennushommista 
hetkiseksi ja keskittyä jalostukseen.   

Marin, 28, ja Matin, 34, juuret ovat 
vahvasti maalla, joten oma tila kiin-
nosti kumpaakin. Mari on kotoisin 
lypsykarjatilalta Kiuruveden Luupu-

vedeltä. Hänen vanhempansa Tuula ja Erkki Lai-
tinen ovat edelleen maidontuottajia ja samalla 
korvaamattomia apulaisia. Koulutukseltaan Mari 
on agrologi. Matin kotitila on Kärsämäellä ja siellä 
lypsylehmät ovat vaihtuneet highland-karjaksi. 
Matti toimi lomittajana, rekkakuskina ja -yrittäjänä 
muutamia vuosia. 

Vappuna 2014 he tekivät kaupat netistä löy-
tämästään tilasta. Uusi talo ja navettaremontti 
valmistuivat vuotta myöhemmin. Hyviä lehmiä 
ostettiin muun muassa Repkan karjasta ja Marin 
kotitilalta. Keväällä 2017 lypsyasema vaihtui 10 
vuotta vanhaan robottiin. 

Genomit ohjaavat
Jalostusasiantuntija Jarkko Hyttinen on ollut 
vahvasti mukana alusta alkaen. ”Jarkon työstä 
täytyy antaa kolme plussaa. Hän otti robottilyp-
syyn siirtymisen huomioon jo hyvin aikaisessa 
vaiheessa ja samalla kannusti meitä liittymään 
LD-projektiin. Laaja genomitestaus on ollut ihan 
ykkösjuttu”, Matti kertoo. 

Genomitulokset ohjaavat jalostusta. Parhaille 
yksilöille tulee HI-annoksia ja muutamille on tehty 
sopimushuuhteluja. Heikoimmat hiehot poiste-
taan ja blondi-siementä käytetään runsaasti. Mari 
ja Matti ovat ostaneet myös tuore- ja pakasteal-
kioita. ”Tuorealkiot ovat jalostuksen kärkeä ja 
siksi kaikkein kiinnostavimpia. X-alkiot ovat tie-
tenkin huipputason käyttöeläinten hankinnassa 
paikallaan”, Matti kertoo. 

Hyvän perheen hyvä poika
Viimeisimmät sopimushuuhtelut tehtiin Laavalle 
(VR Uudin x VR Fergus), +21, ja Napatanssille 
(VH Zaza x VH Rubak), +21. Napatanssin al-
kioista odotetaan joulukuussa neljää Charleyn 
vasikkaa. Laava huuhdeltiin VR Hielkellä ja al-
kioista saatiin lehmävasikka sekä VikingGene-
ticsin ostama VR Hashtag. Laava, GP-83, on 
kestävää ja mieluista sukua. ”Sen emänemä 
Haave on navetassa melkein kuin oikea käteni”, 

#vrhashtag #tahdenkotona

Teksti Mikko Säynäjärvi | Kuvat Jari Kesänen

Kiss (VH Meno 
x D Expo) syntyi 
Marin kotona 
Matin ja Marin 
hääpäivänä.  

Marilla on järki 
mukana laajen-
nuksesta puhut-
taessa.
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Lahtela, 
Vieremä

Mari ja Matti Raudaskoski
•

Lapset Jonna ja Tommi
•

2015 remontoitu 59-paikkainen pihatto
•

Toukokuussa 2017 lypsyaseman tilalle 
käytetty robotti

•
Lehmiä 53, holsteineja 80 % ja ayrshirejä 

20 %
•

Keskituotos 9 765 kiloa, rasva-% 4,2 ja 
valkuais-% 3,6

•
Omaa peltoa 39 ha, lisäksi sopimuspeltoja 

Mari toteaa. VR Hashtagin menestys nostaakin 
tämän lehmäperheen arvoa entisestään.

 ”Voisimme käyttää VR Hashtagiä itsekin, mut-
ta tämän suvun edustajia meillä riittää”, Matti ker-

too. VR Hashtagin utareindeksi on hieno. Siinä on 
aavistus takaraskautta ja vetimet ovat kookkaat. 
Matin mukaan lähekkäin sijaitsevat vetimet eivät 
haittaa. ”Vaikka sijainti-indeksit ovat korkeita, niin 
se ei haittaa meidän ayrshire-lehmiemme koh-
dalla. Vastaavat indeksit holsteinilla puolestaan 
estäisivät käytön”, Matti toteaa.  

Anopin edelle
Karjan jalostustavoitteet ovat hyvin selviä. ”Jär-
kevästä utareesta lähdetään ja pitää olla mitä 
lypsää. Anopin karjan 11 000 kilon ylitys on ta-
voite”, Matti toteaa. Tuotos on noussut tasaisesti 
robotin tultua käyttöön. Aiemmin lehmillä oli vain 
kaksi kioskia ja se aiheutti jonkin verran tappeluja. 
Nyt väkirehua riittää kaikille ja navetassa vallitsee 
rauha. 

”Minulla on laajennushaluja, mutta onneksi Ma-
rilla on järki mukana. Viisi vuotta mennään näin. 
Vedetään vähän henkeä ja ollaan lasten kanssa. 
Sitten robotilla on ikää 15 vuotta ja silloin pitää 
tehdä jotakin. Vanhaan navettaan saadaan kyllä 
toinenkin robotti, kunhan hiehot saadaan muual-
le. Täytyy miettiä rakennetaanko navetta hiehoille 
vai lehmille”, Matti kertoo suunnitelmistaan. f

”Nuorilla 
riittää 
hulluutta. 
Onneksi apua 
on lähellä”, 
Marin äiti 
Tuula Laitinen 
toteaa.

Mari, Tommi, 
Jonna ja 
Matti

VR Hash-
tagin emä 
Laava edus-
taa Marille 
mieluista
lehmäper-
hettä.



18 | faba 4/2017

parhaista parhaat

Hyvä ähvääri

Elokuussa 2016 vietettiin Kiuruvedellä 
Milkkivei Oy:n pihapiirissä Äpyliähvää-
ri-tilaisuutta. Se toi Milkkivein osakkaille 
Anna-Saara Tikalle ja Ulla Kauhaselle 

mukavaa säpinää arkeen ja hyviä muistoja. 
Runsas vuosi myöhemmin tapahtuma poiki vie-

lä yhden iloisen yllätyksen. VikingGenetics osti 
Faban lahjoittamasta alkiosta syntyneen sonniva-
sikan. Nimekseen se sai VR Elektro ja lokakuussa 
se muutti Hollolan asemalle. 

Toukokuussa syntynyt sonnivasikka oli aluksi 
pieni pettymys, sillä erisukuinen lehmävasikka 
olisi ollut tervetullut omaan karjaan. ”Genomitestin 
tulosta odotellessa kävi mielessä, että varmaan 
tässä turhaan sonnia kasvatetaan. Vastauskin vii-
pyi muiden sonnivasikoiden tuloksia pidempään”, 
Anna-Saara kertoo.

Lopulta tuli yllättävä vastaus. Sonni lähtisi Hol-
lolaan. ”Silmiä piti hieraista ja sen jälkeen laitoin 

ENSIMMÄINEN HIEHO oli Joh-
totähti (Valpas x Orkko). Sen 
huuhtelut tehtiin Suontaassa. 
Mari olisi halunnut siitä itselleen 
alkioita ja niistä lehmävasikoita, 
mutta hiehohuuhtelu ei tuottanut 
tulosta. Ensikkohuuhtelut tuot-
tivat sitten vain sonnivasikoita. 
Yksi niistä oli Annamari ja Tuo-
mo Torttilan karjassa syntynyt 
VR Faresin. Johtotähti muutti 
Suontaasta Luken navettaan 
Minkiöllä. Toisesta poikimisesta 
syntyi jälleen uusi tähti, Asmo 
Nova (VR Tokyo).  

SEURAAVA VikingGenetic-
sin ostama hieho oli Nätti (VR 
Faber x Tosikko). Mari sai siitä 
kuusi alkiota, joista yksi on vielä 
siirtämättä. Nova ja Nätti ovat 

edelleen Hollolassa OPU-tuotan-
nossa.   

LOKAKUUSSA tuli taas iloinen 
yllätys. VikingGenetics halusi os-
taa Olki-nimisen hiehon (VR Ultra 
x VR Buumi) ja tehdä huuhteluso-
pimuksen Ote-hieholle (VR Viper 
x VR Haltia). Muutaman päivän 
kuluttua VG ilmoitti haluavansa 
ostaa myös Otteen. ”Nyt tuli täy-
sosuma. Jos Ote olisi jäänyt ko-
tiin, niin se olisi ollut kuusi oikein 
ja lisänumero”, Mari kertoo.

MARI JA JOUNI pitävät eläinten 
myyntiä selvänä asiana. ”Herkäs-
ti myymme, sillä silloin saamme 
huipusta heti hyvän korvauksen. 
Se on sitä jalostushyötyä.” f

Mikko Säynäjärvi

ilouutisen Whatsapp-ryhmään. Vaikka sonnipoika 
ei olekaan meidän omaa jalostustyötä, niin kyllä 
se lämmitti”, Anna-Saara kertoo.

”Mukavat kokemukset kannustavat panosta-
maan jalostukseen jatkossakin, ja nimenomaan 
alkioihin. Sieltä saa tällaisia ylläreitäkin”, Ulla ja 
Anna-Saara toteavat. f

Mikko Säynäjärvi

Täysosuma 
Eurajokelaisten Mari ja Jouni Lehtimäen 25-päinen 
Vanha-Uotilan karja on nykyajan mitoissa kooltaan 
pieni, mutta jalostuksen kannalta iso tekijä. Neljän 
vuoden sisällä VikingGenetics on ostanut neljä hiehoa 
huuhteluihin.

”Navetassa pitää olla toimivia ja paljon lypsäviä 
lehmiä. Jalostus ja nämä huippuyksilöt ovat 
sitten tämän homman suola”, Mari toteaa Asmon 
20-vuotisjuhlissa.   

Vanha-Uotilan 
Johtotähti 
Suontaassa

Anna-Saara, VR 
Elektro ja Ulla. Nimi 
VR Elektro juontuu 
isän, VR Edisonin 
nimestä. Sonnin 
käytöksessä ei ole 
mitään sähköön ja 
kipinöihin viittaavaa. 
Todella rauhallinen 
kaveri.
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Kestävää kauneutta  

POHJOISMAINEN GENOMITESTI on toiminut 
odotetusti ja tulosten luotettavuus paranee 
jatkuvasti. Parhaat genomitestatut naaraat 
ovat osoittautuneet kestäviksi ja tuottaviksi 
yksilöiksi.

Tutkimusagronomi Jukka Pösö on selvittä-
nyt genomitestattujen naaraiden kestävyyttä. 
Kestävyys kuvaa sitä, kuinka kauan lehmä on 
tuotannossa. Siihen vaikuttavat tuotoskyky, ra-
kenne, terveys ja hedelmällisyys. Kaikki ne ovat 
ominaisuuksia, jotka ovat mukana NTM-koko-
naisjalostusarvossa. Siksi NTM-arvon ja kestä-
vyyden yhteys on erittäin korkea.

Vuonna 2012 syntyneet parhaaseen 
NTM-luokkaan (≥ +15) sijoittuneet lehmät ovat 
tuottaneet energiakorjattua maitoa keskimäärin 
noin 6 500 kiloa enemmän kuin heikoimpaan 

NTM-luokkaan (≤ 0) kuuluneet leh-
mät. 

Tulos todistaa NTM-ko-
konaisjalostusarvon ja 

genomitestauksen 
toimivuuden kes-
tävyyden jalostuk-
sessa. Genomitesti 
on edullinen tapa 
selvittää eläimen 
arvo jo varhaisessa 

vaiheessa. 

Genomit kertovat 

Testaus yleistyy kovaa 
vauhtia. Tänä vuonna 

lokakuun loppuun mennessä 
laboratorioon oli lähetetty 

noin 15 000 naaraan 
genominäytteet. Määrä ylittää 

jo yli 3 500 näytteellä viime 
vuoden kokonaismäärän. 
DNA-korvamerkillä testi 

maksaa vain 27,10 euroa + 
alv 24. 

AYRSHIRE-JALOSTUS on meidän suomalaisten juttu. Meillä on yli-
voimaisesti maailman suurin ja tuottavin ayrshire-populaatio. Saamme 
jo nyt tuotosseurannasta ja rakennearvosteluista runsaasti luotettavaa 
tietoa, mutta kaikki lisätieto on tervetullutta.

On todella tärkeää, että mahdollisimman monessa karjassa ra-
kennearvosteltaisiin yhä enemmän. Rakennearvostelun lisäänty-
essä rakenteen jalostusarvojen luotettavuus kohoaa ja tilata-
son lehmävalinta sekä sonnien valinta keinosiemennykseen 
tehostuu entisestään.

Suomen Ayrshirekasvattajat ja Faban rakennearvoste-
lijat kokoontuivat lokakuussa Ruovedellä. Tilaisuudessa 
tutustuttiin rakennearvostelun saloihin ja keskusteltiin 
kehityskohteista. Kehityskohteina tulivat esille utareku-
doksen arviointi ja lantion seudun huomioiminen parem-
min luokituspisteissä. 

SIEMENNYSTEN JA TIINEYSTARKASTUSTEN tekstiviestiti-
laukset ovat viime aikoina jääneet jumiin puhelinoperaattorin 
lähetyskeskukseen. Ne eivät tule ajallaan Mtechin siemennysten 
tilausjärjestelmään, joten seminologi ei saavu tilattuna päivänä.

Lisäksi jumiin jääneet tilaukset saattavat lähteä liikkeelle lähe-
tyskeskuksesta vasta seuraavana päivänä tai jopa useamman 
päivän päästä. Tämä aiheuttaa lähes aina turhan tilakäynnin. 

Faban seminologit eivät pysty tekemään mitään näille puuttu-
ville tilauksille, koska ne eivät ole saapuneet Faban järjestelmään. 
Myöhästyneitä tilauksiakaan ei voida perua, koska emme tiedä 
mille päivälle tilaus on tarkoitettu.

Epävarma tekstiviesti-tilaus poistetaankin käytöstä 31.1.2018. 
Sen tilalle tarjoamme luotettavan ja maksuttoman FabaKUTSU- 
palvelun. Sen voi ladata osoitteesta https://fabaweb.mloy.fi/ 
fabaapp/#/. 

Käyttäjätunnus on a- tai v-alkuinen viljelijätunnus, jota käyte-
tään myös Minun Maatilani -ohjelmistossa. (entinen Ammu tai 
Elmeri). Käyttäjätiedot säilyvät laitteen muistissa, joten uudelleen 
kirjautumista ei tarvita. 

Maksuton FabaKUTSU 
korvaa tekstiviestitilaukset

➤ FabaKUTSU on mobiilisovellus 
siemennys- ja tiineystarkastus-
tilauksiin. Palvelu toimii selain-
pohjaisesti ja se on käytettävissä 
kaikilla älypuhelimilla, tableteilla sekä tietokoneilla. 

➤ FabaKUTSU sisältää valmiiksi kaikki tarvittavat tie-
dot eläimistä. Jos karjalla on useita navetta sijainteja, 
voi tilauksen tehdä haluamaansa navettaan. Tilauk-
seen voi liittää myös käyntiaikapalvelun tai teksti-
viesti-tuloaikailmoituksen tai lähisoiton seminologilta.
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Kannattavuutta ja vastuullisuutta
Kivelän tilalla uskotaan ennaltaehkäisevään 
terveydenhuoltoon. Eläinlääkärien terveydehuolto-
käynnit parantavat kannattavuutta ja helpottavat työtä. 
Lisäksi ne kohentavat maidontuotannon imagoa,  
Matti Kivelä korostaa.

tömyydestä. Oikea etuneljännes on kova, joten 
aiemmin hoidettu utaretulehdus on uusinut. Lisäk-
si sitä vaivaa niveltulehdus. Jonna, Matti ja Anni 
tutkivat Karkin tietoja. Karkki ei ole mikään huip-
puyksilö, joten Matti ja Anni päättävät poistaa sen. 

Seuraavaksi ryhdytään tiineystarkastuksiin. Vii-
destä lehmästä kolme on tiineenä ja kaksi on jää-
nyt tyhjäksi. Näistä toinen saa kiimapiikin. Kaikki 
kolme tarkastettua hiehoa ovat sen sijaan tiineitä. 
Eläinlääkärien lisäksi seminologi Kirsti Lindqvist 
tekee tiineystarkastuksia FabaHELMI-käyntien 
yhteydessä. ”Kirsti on tässä hommassa todella 
taitava. Hän selvittää hankalimmatkin  tapaukset. 
Myös FabaHELMI-raportit ovat todella hyviä. Olen 
aina pitänyt raporteista, sillä niistä saa hyvän kuvan 
todellisuudesta”, Matti kertoo.  

Lisää digiä
Navetan puolella ei tällä kerralla ole muita teh-
täviä. Terveydenhuoltosopimus mahdollistaa 
lääkkeiden varalle luovutuksen, joten Jonna ja 
Matti siirtyvät lääkekaapin äärelle. Jonna täyden-
tää kaapin ja tarkastaa kirjanpidon. Myöhemmin 

Syyskuiselle käynnille Matti, 29, ja Anni, 
28, ovat kirjanneet tehtävät huolella. He 
ovat myös tiiviisti mukana koko käynnin 
ajan. Matin vanhemmat, Sisko ja Tuo-

mo ovat käyntipäivänä lomalla. Eläinlääkäri Jonna 
Pessalan, 29, työt alkavat Annin avustuksella 
joutuisasti  kahden vasikan nupoutuksella. Jon-
na rauhoittaa vasikat unten maille ja puuduttaa 
niiden sarvenaiheet. Lisäksi vasikat saavat pitkä-
vaikutteisen kipulääkityksen. Holstein-vasikalta 
poistetaan samoilla unilla lisävedin. 

Lähtöjä ja uusia alkuja
Karkki-niminen lehmä on heittäytynyt syömättö-
mäksi. Sillä ei ole ketoosia, eikä kuumetta. Pöt-
siäänet ovat hiljaisia, mutta se johtuu syömät-

Kivelässä on yli 120 
lypsylehmää, joten 
terveydenhuolto-
käyntejä tehdään 
kerran kuussa.
Samalla tarkaste-
taan lääkekaappi ja 
kirjanpito.

Täällä on vasikka. 
Kahdeksasta tar-
kastetusta kuusi on 
tiineenä.
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hän kuittaa tarkastuksen Nasevaan. ”Sähköinen 
lääkekaappi esimerkiksi Minun Maatilani -ohjel-
mistossa olisi hyvä. Siitä näkisi aina etukäteen 
käyntitlan täydennystarpeet”, Jonna toteaa.  

Käynnin päätteeksi Jonna näyttää Annille, miten 
hoitotietoja voi tallentaa suoraan Minun Maatilani 
-ohjelmistolla. Tämä tuli mahdolliseksi syykuussa. 
Jonna saa myös valtuudet tilan tarkastustietojen 
tallennukseen. Hän voi kirjata tiineystarkastusten 
tulokset ja tulostaa tarkastetavien listan ennen 
seuraavaa käyntiä. Matti on erittäin tyytyväinen 
digitaalisuuden tuomiin hyötyihin. Pirstaleinen 
tieto on yhä paremmin hallussa.

Työsarkaa riittää
Säännölliset käynnit ovat Jonnan mieleen. ”Ih-
miset ovat tuttuja, aikataulu auttaa valmistautu-
miseen ja olen perillä asioista. Haluan kehittää 
terveydenhuoltoa, parantaa kannattavuutta ja 
näin helpottaa karjanomistajien arkea. Käydes-
säni tutuilla tiloilla huomaan asioiden kehittyvän, 
ja se palkitsee minua”, Jonna toteaa. 

”Terveyden ja hedelmällisyyden eteen pitää teh-
dä hommia sekä käyttää asiantuntijapalveluja. 
Kehittyvillä tiloilla tämä on ymmärretty, mutta vielä 
on paljon tehtävää. Piilokustannuksia eivät kaikki 
havaitse”, Matti toteaa. f

Mikko Säynäjärvi

Kannattavuutta ja vastuullisuutta

Emovet tarjoaa ennaltaehkäisevän 

eläinterveydenhuollon palveluja kaikille nautatiloille. 

Terveydenhuoltosuunnitelmia, säännöllisiä 

terveydenhuoltokäyntejä ja konsultointipalveluja tekee 

15 terveydenhuolto- ja erikoiseläinlääkäriä. Heistä yksi 

on sysmäläinen terveydenhuoltoeläinlääkäri Jonna 

Pessala. 

www.emovet.fi     facebook.com/emovet

Karkille 
ei ruoka 
maita. Jonna 
kuuntelee 
pötsiääniä.

Jälleen tuli 
monta asiaa 
hoidettua. 
Viljami ja 
Vikke-koirakin 
pääsevät 
lopuksi 
kuvaan.

Karkin utare-
tulehdus on 
uusinut. Karkin 
tuotos- ja 
terveystietojen
perusteella 
se päätetään 
poistaa.

Kivelä, 
Sysmä

Omistajat Sisko ja Tuomo Kivelä sekä Matti ja Anni Kivelä
•

Matin perheeseen kuuluvat Anni, Kerttu (3) ja Viljami (0,5)
•

Peltoa viljelyksessä 165 ha ja lisäksi sopimuspeltoja 7 ha. 
•

Viljalla 90 ha 
•

Metsää 123 ha
•

Sisko, Tuomo, Matti ja Anni hoitavat karjan ja peltotyöt. 
Lisäksi käytetään kausityövoimaa ja tehdään tilojen välistä 

yhteistyötä
•

Ayrshireä 70 %, holsteinia 30 %
•

Keskituotos 127,1: 10 443 – 428 – 4,1 - 370 – 3,5
•

FabaJASU ja FabaHELMI
•

Karja on mukana LD-projektissa
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BISNES+ kokoaa maatilan tiedot, tulokset, hälytykset, 
muistamiset ja dokumentit yhteen sähköiseen näkymään. 
BISNES+ on erityisesti tilan johtamiseen kehitetty apuväline, 
josta tulokset ovat helposti katsottavissa ja tärkeimmät 
palvelut saavutettavissa kertakirjautumisella.

BISNES+ on aina saatavilla
Palvelu on aina käytettävissä, juuri silloin kun tarvitset tietoa. 
BISNES+ toimii kaikilla päätelaitteilla ja mobiilina. Tiedot 
sähköiseen näkymään päivittyvät automaattisesti käytössä 
olevien sovellusten kautta. Jos käytössäsi on esim. Ammu, 
Elmer, Helmi-raportti, näiden sovellusten ajantasaiset tiedot 
löytyvät kätevästi BISNES+ kautta. 
Sovellus sisältää myös keskeisimmät tuotannon tunnusluvut, 
tilakunnon ja valiolaisille maitotiloille kehitetyn KPI-Avain 
mittariston. 

Dokumentit yhdessä paikassa
BISNES+ tuo erityisesti helpotusta tilan dokumenttien, 
suunnitelmien ja asiakirjojen hallintaan. Tilan asiakirjat voi 
tallentaa palvelun yhteen tietoturvalliseen paikkaan, josta ne 
ovat nopeasti löydettävissä ja käytettävissä. 

Pidä yhteyttä
Palvelun avulla voit pitää joustavasti yhteyttä omiin 
asiantuntijoihisi. Sovellus helpottaa myös esimerkiksi 
pienryhmien yhteydenpitoa, vuorovaikutusta ja tiedon jakoa.  
Tehtävälistan avulla töiden suunnittelu ei jää muistin varaan, 
vaan kalenteriin voi tallentaa kaikki tärkeät tehtävät, tilaukset 
ja päivämäärät. Tehtävälistan avulla voi suunnitella päivä-, 
viikko-, kuukausi- ja vuositasolla omaa toimintaansa. 

Palvelu käynnistyy 2018
BISNES+ lanseerataan maitotiloille heti alkutalvesta. 
Palvelu muodostuu erilaisista moduuleista, joista räätälöityy 
käyttäjän tarpeiden mukainen kokonaisuus. Palvelun 
perusversio on ilmainen, mutta kokonaisuutta voi täydentää 
maksullisilla osioilla. 
BISNES+ -palvelun ovat kehittäneet yhteistyössä Faba, 
ProAgria ja Mtech Oy. f

Eve Jussila

Tilan johtamisen olennainen tieto yhdessä 
sähköisessä paikassa BISNES+ 
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Kehittyvän tilan avuksi
Suunnitteletko navettainvestointia? Tiedätkö kuinka täytät uudet parsipaikat? 

Eläinten hankinta on tärkeimpiä suunniteltavia asioita. Lähde ajoissa liikkeelle, 
sillä silloin sinulla on hyvät mahdollisuudet saada karjaasi juuri sopiva määrä 

oikean ikäisiä eläimiä. Tuottavat lehmät maksavat investointisi. 
FabaINTO-eläinhankintasuunnitelma varmistaa uuden navettasi käynnistymisen 

täydellä teholla. Selkeä eläinhankinnan kustannuslaskelma auttaa kokonaisbudjetin 
hallinnassa. Hankinnan aikataululla ja tavoitteilla pystyt säilyttämään karjasi jalos-
tuksellisen tason tai jopa parantamaan sitä huomattavasti. Samalla voit minimoida 
tautiriskit.

FabaINTO auttaa sinua eläinten hankinnassa ja helpottaa arkeasi kiireen keskellä. 
Ota yhteyttä lähimpään asiantuntijaan:

Päivi Huhtinen, Varsinais-Suomi,  0400 614 059 
Anita Hyvönen, Etelä-Pohjanmaa, Kainuu, Keski-Suomi, 
Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo,  0400 614 061 
Antti Juntunen, Lappi, Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa,  0400 614 092 
Anne Klemola, Uusimaa,  0400 539 651 
Helena Korkee, Etelä-Savo,  0400 614 062 
Jenna Lampinen, Keski-Suomi, 0400 614 095
Harri Marjeta, Lappi,  040 542 7070 
Mari Mukka-Koivumäki, Etelä-Pohjanmaa,  0400 614 090 
Anne-Mari Niemi, Pirkanmaa, Keski-Suomi,  0400 614 081 
Eero Ojanen, Pirkanmaa,  0400 614 043 
Kimmo Pitkänen, Pohjois-Pohjanmaa,  0400 614 089 
Tiina Tahvonen, Pohjois-Savo,  0400 614 108 
Katja Tulppo, Pohjois-Pohjanmaa,  0400 614 072 

1 Selvitä ostokarjan ja ostettavien eläinten terveystilanne. Tutustu eläinten terveystodistuksiin ennen ostopäätöstä. Arvioi eläinten terveyteen liittyvät riskit Nasevaan dokumentoidun tiedon perusteella. Lisätietoja löydät ETT:n sivuilta www.ett.fi.

2 Hanki eläimet tuotosseurantaan kuuluvista karjoista. Saat silloin tietoja ostettavien eläinten jalostusarvoista ja tuotoksista. Jos nuoret eläimet on genomitestattu, saat selville monien tärkeiden ominaisuuksien jalostusarvot.

3 Varmista, että 
salmonellatutkimustulos on korkeintaan kaksi kuukautta vanha.

4 Sovi kuljetuksesta. Huolehdi, että samassa kuljetuksessa olevat eläimet ovat samalla terveysstatuksella. Esimerkiksi M.Bovis A-tason eläimiä kuljetetaan vain M.Bovis A-tasoisten eläinten kanssa.

5 Käytä Faban 
jalostusasiantuntijoiden apua eläinten hankinnassa.

Ostajan muistilista

etunimi.sukunimi@faba.fi
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Kun olet kiinnostunut karjan tehokkaasta jalostamisesta ja haluat nopeasti tuloksia, 
valintasi on alkio. Saat parasta mahdollista eläinainesta tautiturvallisesti ja helposti.

Alkioilla tehokkuutta 
jalostukseen

Alkioilla kaikki poikivat hyviä vasikoita!

Saavuta jalostustavoitteet nopeammin

Edisty taloudellisesti tärkeiden ominaisuuksien jalostamisessa

Uudista karjaa tehokkaasti ja turvallisesti

Vaihda rotua sujuvammin 

Tuorealkio 
150 € + alv.

Pakastealkio
250 €+ alv.

Lue lisää:
www.faba.fi/palvelut/alkiot

Faban kumppani


