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Saavuimme Reginaan, Saskatchewan provinssiin tiistaina 21.11.2017 keskiyöllä paikallista aikaa.
Reginan lentokenttä on aivan kaupungin tuntumassa, joten siirtyminen hotelliin tapahtui nopeasti.
Helge By oli vastassa ryhmää.
Saskatchewan on yksi Kanadan preeriaprovinsseista. Sen pinta-ala on 651 900 km²(1,9 kertaa Suomi)
ja asukasluku 1 033 381. Pääosa väestöstä asuu provinssin eteläosissa, melko lähellä Yhdysvaltain
rajaa.

Keskiviikko 22.11
Aamu alkoi perinteisellä kanadalaisella aamiaisella, munakasta, pekonia ja paistettuja perunoita
paahtoleivän kera. Kanadalaisen hotellin aamupalakäytäntö ei ole samanlainen kuin Suomessa, eli
aamupala ei juurikaan kuulu huoneen hintaan ja on erikseen varattava. Paikalliset yöpyjät tilaavat
listalta itselleen sopivan aamupalan tai joissakin hotelleissa aulassa on itsepalveluna syötävää.
Kanadassa on käytössä omia mittayksiköitä kuten eekkeri, pauna, tuuma ja busheli sekä rahayksikkönä
Kanadan dollari (CAD). Raporttiin olemme muuttaneet mittayksiköt vastaamaan meidän
mittajärjestelmää ja euroja.

Reisner Seed Farm, Limerick.

Isäntä Barry Reisnerin esitteli tilaa, jossa tuotettiin sertifioitua siemenviljaa (vehnää 3 lajiketta,
durumvehnää 5 lajiketta, pellava, canola=rypsi ja herne). Tila on perheviljelmä, jonka pinta-ala on
kasvanut 1910-luvun noin 64 hehtaaarin homesteadista eli uudisasukastilasta 2000 ha viljatilaksi.
Nykyisen isännän isoisoisä tuli uudisasukkaaksi Michiganista. Karjanhoidosta on luovuttu jo 1950luvulla. Siementuotanto on aloitettu 1970-luvulla. Tällä hetkellä tilalla on isännän lisäksi 2 kokoaikaista
työntekijää ja 1 lisätyöntekijä sadonkorjuuaikaan. Siemenet markkinoidaan pääasiassa suoraan alueen
viljelijöille ja jonkin verran myös maataloustarvikeliikkeiden kautta. Tällä preeria-alueella kasvukausi
on 130 päivän mittainen ja viljelyksessä on ainoastaan kevätviljoja, sillä syyskylvöiset viljat eivät
menesty alueella, koska lumi tulee ja sulaa moneen otteeseen talven aikana. Satotasot eivät ole
korkeita. Esimerkiksi vehnästä saatiin kuluvana kesänä reilut 2700 kg/ha. Tavoite on noin 4000 kg/ha,
mutta vesi on alueella kasvua rajoittava tekijä. Vuotuinen sademäärä on 14 tuumaa eli noin 350 mm.
Myöskään kastelua ei voida käyttää, koska ei ole vedenlähteitä esim. jokia tai järviä. Rypsin sato oli
noin 2500 kg/ha. Kanadassa on virallisesti käytössä kansainvälinen SI-mittajärjestelmä, mutta kuten
paikalliset asian ilmaisivat "We don´t like it". Joten meille asioiden määrälliset ilmaisut tuottivat
päänvaivaa, kun kaikki pitää muuttaa omaan kokemusmaailmaan sopiviksi yksiköiksi.
Peltoviljelyssä ei tällä hetkellä ole ympäristömääräyksiä, mutta niitä saattaa isännän sanojen mukaan
olla tulossa. Toisaalta alueen kuivuuden vuoksi päästöt ovat pienet. Typpeä käytettiin viljalle 125
kg/ha. Vehnälle käytetään herbisidejä ja jos on märkää, niin myös fungisidejä. Korrenvahvistajaa ei
käytetä, koska Kanadan viljasta 75-80 % menee vientiin ja ostajamaat eivät salli korrenvahvistajan
käyttöä. Tilan koneet olivat omia. Pelloista puolet olivat omia ja loput vuokrattu pitkäaikaisilla
sopimuksilla vuokran ollessa noin 100 €/ha. Viimeiset viisi vuotta ovat olleet maataloudessa
taloudellisesti hyviä, mikä rohkaisee jatkamaan. Ongelmana on kuitenkin, että nuorilla ei ole halua
sitoutua viljelijöiksi. Toinen ongelma on maan hinnan nousu, kun kiinalaiset ja eurooppalaiset ostavat
Kanadasta peltoa. Tällä hetkellä pellon hinta on 3300 €/ha ja niin paljoa ei ole vara maksaa. Tila toimi
yhtiömuodossa ja maksoi tuloveroa 20 % mukaan.

Viljasäiliöitä

Tila
Viljasäiliöitä.

Tilan koneita

Peak Dot Ranch Ltd. http://www.peakdotranch.com/

Peak Dot Ranch on kahden veljeksen omistama perheyhtiö, joka on 40 vuoden ajan jalostanut
mustaa Angusta. Tilalla on 1000 emolehmää ja 4 800 hehtaaria peltoa, josta 400 ha on ohralla
ja maissilla, 1400 hehtaaria viljeltyä nurmea ja loput luonnonlaidunta. Tila toimii hyvin
omavaraisesti: rehu eläimille tuotetaan itse, eläimet myydään omassa huutokaupassa
uudessa omassa huutokauppahallissa ja markkinointimateriaali tehdään itse. Tila järjestää
kaksi sonnihuutokauppaa vuodessa huhtikuussa ja joulukuussa. Vuosittain myydään noin 350
siitossonnia. Lisäksi myydään emoja, alkioita ja spermaa. Poikimiset alkavat tammikuussa ja
jos on hyvin kylmää (yli –20 C), niin lehmät poiítetaan sisällä poikimakarsinoissa. Kun vasikka
on kuiva, vasikka emoineen laitetaan ulkotarhaan, jossa on tuulensuojat. Emot lajitellaan
odotetun poikimapäivän mukaan. Poikimisia on 10-15 vuorokaudessa ja poikimisia valvotaan,
jotta vasikat eivät sekaannu keskenään. Vasikka punnitaan ja merkitään vuorokauden sisällä
poikimisesta. Vasikointitilassa on lämmittimet ja tilaa 100 emolle.
Kaikki emot keinosiemennetään kerran ja sitten laitetaan sonnin kanssa laitumelle. Vasikalle
tehdään DNA-testi isän varmistamiseksi. Jalostuksessa tavoitellaan hyviä emo-ominaisuuksia,
jotta poikimiset olisivat helppoja ja että vasikat olisivat isoja vieroitettaessa. Tavoitteena ovat
tasalaatuiset eläimet, joiden aikuiskoko on kuitenkin maltillinen. Jalostuksessa on kiinnitetty
huomiota myös hyvään utarerakenteeseen ja jalkojen rakenteeseen. Emojen tulisi olla
rungoltaan laajoja, jotta pystyvät syömään paljon karkeata rehua. Nännien pitäisi olla pienet
eli noin peukalon vahvuiset. Sonnien hinnat huutokaupassa vaihtelevat 4000-8000 €/kpl. Jos
sonni karsitaan iän, rakenteen tai luonteen vuoksi ja se myydään lihantuotantoon, silloin
sonnivasikasta saa 850-1000 €/kpl. Vastaa meidän pihvivasikan hintaa. Hiehot myydään
astuttamattomina astutusikäisinä ja ne poikivat 2-vuotiaana.

Kuvassa tilan oma huutokauppahalli.

20.-25.11.2017 Canadian Western Agribition, Regina Saskatchewan
www.agribition.com
CWA (Canadian Western Agribition), yksi Pohjois-Amerikan suurimmista näyttelyistä järjestetään
vuosittain Reginassa. Se on suurin pihvikarjanäyttely ja vuosittain siellä nähdään 1500-2000
nautaeläintä. 2017 oli edustettuna 11 nautarotua. Lisäksi näyttelyssä on mukana hevosia, biisoneita,
lampaita ja vuohia. Maidontuotantoa edusti kymmenkunta holsteinlehmää, joita lypsettiin ohjelman
mukaisesti ”lypsydemonstraatioissa”. Silloin kerrottiin myös lypsytapahtumasta, lehmien
hoitamisesta, ruokinnasta ja vastailtiin yleisön kysymyksiin.
Näyttelystä löytyi myös konehallit, luentoja, paikallista kulttuuria, ruokaa ja markkinatorit. Brandt
Centre-areenalla oli näyttelyn ajan esityksiä ja kilpailuja, mm. paimenkoirat kuljettivat lammaslaumaa,
kuuluisa hevoskuiskaaja esiintyi ja tietenkin erittäin suosittu pro rodeo.
Näyttelyssä käy noin 125 000 vierasta, yli 1200 ulkomaista vierasta 75 maasta ja 450
näytteilleasettajaa.
Lauantai-iltana järjestettiin loppunäytös eli RBC Beef Supreme Challenge. Tässä kilpailivat PohjoisAmerikan 16 alueellisen karjanäyttelyn, mukaan lukien CWA, Grand Championit eli voittajat kahdessa
sarjassa, sonnit ja lehmät. Tässä kisassa ovat mukana kaikki rodut yhdessä. Tuomareina toimii 5
arvostettua karjankasvattaja, jotka julkaistaan vasta heidän saapuessa kehään. Tämän kilpailun
voittoa tavoitellaan tiloilla.
Näyttelyssä on panostettu kansainvälisiin vieraisiin ja heitä varten on oma kansainvälinen
bisneskeskus, jossa voi käydä keskusteluja, pitää taukoa tai katsoa kehässä olevia eläimiä. Tiistai-iltana
järjestettiin kansainvälisille vieraille tervetulotilaisuus Casinolla.

Tässä näyttelyn kansainvälisille vieraille tarkoitettu tila.

Torstaina tapasimme Kanadalaisia naudanlihantuottajien edustajia. Kuvassa keskellä oleva Michael
Latimer, Canadian Beef Breeds Councilin toimitusjohtaja, kertoi Kanadan naudanlihantuotannosta.
Kanadassa on kaikkiaan 12,1 miljoonaa nautaa, joista 4 milj. puhdasrotuista emolehmää.
Saskatchewanissa on 1 miljoonaa ihmistä ja 1 miljoonaa nautaa.

Angus on suurin rotu, sillä yli 50 % lihakarjasta on joko mustaa (2/3) tai punaista (1/3) angusta. Toisena
tulee simmental, sitten limousine, charolais ja hereford. Markkina on ollut melko vakaa eri rotujen
kesken. Emolehmäkarjan koko vaihtelee alueittain ja karjan koko ilmoitetaan emolehmien määränä.
Jotta pihvivasikoita tuottava emolehmätila (commersal farm) saa elannon tilalta, pitää olla 300 - 400
emolehmää, suurimmilla on 5000 emoa. Nämä emolehmätilat myyvät vasikat vieroituksen jälkeen
karjahuutokaupassa tai kasvattavat niitä vielä talven yli ja myyvät sitten nämä vuoden ikäiset (yearling)

suoraan loppukasvattamoon eli feedlotiin. Lännen maidontuotantotiloilta sonnivasikat kuohitaan ja
myydään feedlotiin tai sitten ne teurastetaan vasikkana, jolloin eläimestä saadaan vasikanlihaa
markkinoille. Idässä on enemmän maitotiloja ja siellä sonnivasikat pääsääntöisesti menevät
vasikanlihaksi. Feedloteissa teuraspainotavoite on sonneilla 400-450 kg.
Keskilännessä on kaksi teurastamoa ja tuotanto on sopimustuotantoa. Lihan hinta on sovittu 3
kuukauden päähän ja tarjonta on tasaista. Osa lihan loppukasvattajista soittaa kummallekin
teurastamolle ja kysyy päivän hinnan ja tekee myyntipäätöksen sen mukaan. Lihan hintaan voi
vaikuttaa siten, että koko lihaketju tuottaa sellaista laatua kuin kuluttaja haluaa. Markkinat suosivat
marmoroitunutta lihaa ja sillä on paras hinta. Tämä pyritään ottamaan huomioon karjan jalostuksessa.
Lihasta menee vientiin noin 50-70 % (Canadian Beef). Viennistä saadaan lihalle korkeampi hinta ja
vienti vaikuttaa myös kotimarkkinahintaan. Markkinatalous toimii Kanadassa, sillä kun tuotantomäärä
laskee, hinta nousee ja päinvastoin.
Teurastamot omistavat eläimistä alle 5 %. Usein feedloteissa sijoittajat omistavat eläimet, sillä
kasvattamot on perustettu sijoitustarkoituksessa. Osassa feedloteista emolehmätilalliset ja
loppukasvattajat yhdessä omistavat eläimet. Custom feeding- tuotannossa eläimen omistus säilyy
emolehmätilallisella ja hän kasvatuttaa vieroitetut vasikat feedlotissa teurasikään asti
(=rahtikasvatus), toisin sanoen feedlot tarjoaa loppukasvatuspalveluja vasikantuottajille.
Markkinoilla on kolmenlaista lihaa: tavanomaista, natural beef ja luomulihaa (organic beef). Natural
beef on kasvatettu heinällä ja viljalla ilman hormoneja, antibiootteja tai keinotekoisia kemikaaleja
kuten väriaineita. Karja on loppukasvatettu laitumilla eikä feedloteissa. Luomutuotantoon on 12
kaupallista yritystä, joilla on omat luomusääntönsä, luomuleimansa ja jotka huolehtivat
luomuvalvonnasta. Suurin osa kaikesta luomutuotannosta Kanadassa menee vientiin. Lihasta vain 1 %
on luomua. Lihan suoramyyntiä on jonkin verran, etenkin British Columbiassa, jossa on pieniä karjoja.
Isoissa karjoissa ei harjoiteta suoramyyntiä.
Eläimillä on korvamerkit jäljitettävyyden takaamiseksi. Eläinten rekisteröintitiedot käsitellään tällä
hetkellä vielä paperien avulla, mutta sähköinen järjestelmä on tulossa. Samoin jäljitettävyys tilalta
toiselle on tulossa.
Suurin haaste naudanlihantuotannossa on jatkajien saaminen tiloille. Viimeisten viiden vuoden aikana
naudanlihantuotannon kannattavuus on parantunut, mikä on lisännyt nuorten kiinnostusta alasta ja
rohkaisee nuoria jatkamaan. Sukupolvenvaihdoksessa ei vaadita koulutuksen hankkimista, mutta noin
80 %:lla on koulutus alalle. Täydennyskoulutusta tuottajille järjestetään yliopiston ja lihateollisuuden
kautta, mutta viljelijät eivät lähde riittävästi koulutuksiin. Toinen tuotannon haasteista on se, että
emolehmiä haluttaisiin lisää, mutta viljantuotanto kilpailee pellosta helppoudellaan.

Tässä eläinten trimmausta näyttelyä ja kilpailua varten.

Kilpailussa miehen kädessä olevalla kepillä asetellaan eläimen jalat oikeaan asentoon, jotta selkä- ja
jalkalinjat ovat parhaat mahdolliset. Kepillä etujalkojen välistä rapsuttamalla eläin pysyy paikallaan.

Tässä kuva Beef Supreme Challenge kilpailusta, jossa 10 parasta pääsi loppukilpailuun sekä sonnien
että lehmien sarjoissa.

Feedlot: Buffalo Plains Cattle Company

Tila on 4 omistajan omistama loppukasvattamoyritys. Eläimiä on 25 000-26 0000 kappaletta ja peltoa
8000 ha kahdessa eri paikassa. Syyskuusta joulukuuhun eläimiä tulee päivittäin karjahuutokaupoista
eri puolilta maata. Eläimet tulevat loppukasvatukseen joko heti vieroituksen jälkeen tai noin vuoden
ikäisinä (yearling) laitumilla välikasvatettuina teineinä. Vieroituksesta teuraaksi loppukasvatus kestää
280 päivää ja "vuosikkaiden" loppukasvatus 90 päivää. Teuraaksi laitettaessa eläimet ovat 16-18

kuukauden ikäisiä ja teuraspaino 370-450 kg. Teuras% on 60 %. Elopaino teurastettaessa noin 750 kg.
Teurastamo on Albertassa, jonne on noin 6 tunnin ajomatka. Vieroitettujen vasikoiden kuolleisuus on
1,5 % ja yearlingeilla 1 %. Kuolleisuus on alhainen, sillä maatalous on businesta eikä ole vara menettää
eläimiä.
Kasvatus tapahtuu alla olevan kuvan näköisissä aitauksissa ulkona. Karsinan koko on 65 x 70 m ja sitä
kiertää noin 2 m korkeat lautaseinät 3 sivulta (=tuulensuoja) ja yhdellä sivulla on etualalla näkyvä
betoninen ruokintakaukalo. Tällaisia karsinoita on tilalla 100 kappaletta ja kussakin karsinassa on 250260 eläintä. Karsinarivit ovat vastakkain ja välissä on hoitokäytävä (cowboy alley), josta ruokinta ja
eläinten tarkkailu sekä siirtely tapahtuvat. Hevosia käytetään eläinten liikuttamiseen. Tilalla on 10
hevosta. Karsinoissa on lämmitetyt juoma-altaat. Tilalla on sähkökatkoksia varten varageneraattori,
joka käynnistyy automaattisesti 2 minuutin kuluttua sähkökatkoksesta, sillä vesilinjat eivät saa jäätyä.

Rehu jaetaan apevaunulla kaukaloihin päivittäin. Apeseoksessa on ohraa, pellavaa, maissisäilörehua,
olkea ja kivennäisiä. Viljan osuutta seoksessa nostetaan alun 20 %:sta tuorepainosta 76 %:iin
loppuvaiheessa. Tasoa nostetaan kasvun mukaan. Hidaskasvuisille eläimille tasoa nostetaan
hitaammin kuin nopeasti kasvaville. Rehukustannus on suurin kustannuserä loppukasvatuksessa.
Eläinten päiväkasvu, bruttokasvuna on noin 1575 g/pv vieroituksesta teuraaksi ja yearlingeilla yli 1800
g/pv. Ruokinta-alueella on betonialusta ja lantaa poistetaan tältä alueelta kerran viikossa.
Makuualueelle lisätään 2 paalia olkea 2 kertaa viikossa. Koko karsina puhdistetaan kerran vuodessa.
Kuivalanta kompostoidaan ja nesteet kerätään lantalaguuniin putkistoa pitkin. Lanta käytetään
maissin lannoitukseen.
Alla olevassa kuvassa rehuseoksen teko käynnissä rehuasemalla. Kuva on otettu linja-autosta.

Kun eläimet tulevat kasvattamoon eläimet ryhmitellään niin, että samanikäiset ja samankokoiset
menevät samaan karsinaan. Jos tulee hiehoja, niin ne muodostavat omia ryhmiä.
Tulevat vasikat viedään alla olevan kuvan mukaisen sisätiloissa olevan käsittelyhäkin läpi. Käsittelyssä
eläimelle laitetaan tilan oma korvamerkki, eläin punnitaan ja rokotetaan mm. hengitystietulehduksia,
IBR-tautia vastaan sekä annetaan loislääke. Lisäksi sarvet ja kivekset poistetaan, jos on vielä
poistamatta. Tällä tilalla käytetään kivunlievitystä. Eläimille laitetaan korviin hormoni-implantti
kompensoimaan kastroinnin aiheuttamaa hormonitason laskua. Hormoni-implantti lisää kasvutehoa
ja rehuhyötysuhde paranee. Eläimen tiedot tallennetaan sähköiseen järjestelmään. Eläin käsitellään
3 kertaa kasvatuskautensa aikana tässä häkissä, sillä hormonin ja rokotuksen vaikutus kestää vain 2
kk. Lisäksi ruokinnassa käytetään pötsintoimintaa tehostavaa rehun lisäainetta Rumensinia, joka
voidaan luokitella antibiootiksi.
Feedlotin omistajilla oli myös 6000 emolehmää.

Käsittelypaikka.

Tilalla on 20 työntekijää, jotka tekevät 11 päivää putkeen töitä ja sitten on 3 päivää vapaata.
Päivittäin töissä on 12 työntekijää. Cowboyn palkka on 16,6 €/tunti ja työpäivän pituus on 10 tuntia.
Yhtenä ongelmana tuotannossa on hyvien työntekijöiden saaminen.

Howe Farm

http://www.howefarm.ca/

Tilalla on 350 puhdasrotuista emolehmää, charolaisia ja punaista ja mustaa angusta. Peltoa on hieman
yli 1000 ha, josta 650 ha on kasteltua. Kasteluun käytetään läheisen Moose Jaw:n kaupungin jätevettä
(=gray water). Kastelulaitteistoja on 10 kappaletta. Kastelu vaatii kesän aikana paljon työtä ja sitoo
yhden työntekijän koko kesäksi. Mutta kastelun ansiosta voidaan viljellä mm. maissia. Pelloilla
viljellään ohraa, vehnää, maissisäilörehua, rypsiä, rehujuurikasta, pellavaa ja alfalfaa. Loppuosa pintaalasta on laidunnurmena. Vuosittain myydään 80 siitossonnia sonnihuutokaupassa ja videomyyntinä
netin kautta. Siitossonnin keskimyyntihinta on 4100 €. Lisäksi tilalta myydään spermaa ja alkioita.
Poikimisaika on helmi-huhtikuussa. Poikimisapua tarvitaan harvoin. Hiehoistakin 90 % poikii ilman
apua. Koska tiloilla on vähän työvoimaa, eläinaineksen tulee olla sellaista, että vasikoiden
syntymäpaino on riittävän pieni, jotta poikimiset ovat helppoja. Myös emojen määrä/tila on kasvussa,
minkä vuoksi poikimisten on onnistuttava ilman apua. Syntymäpainot anguksilla ovat 36-40 kg/vasikka
ja charolaisella 40-43 kg/ vasikka. Poikimista varten on poikimistila, jossa on 2 valvontakameraa.
Eläimet laiduntavat 25.5. -15.12. välisenä aikana. Vasikat vieroitetaan lokakuun 1. viikolla. Vasikoiden
päiväkasvu syntymästä vieroitukseen on 1485-1620 g/pv. Vasikat rokotetaan 3 kk iässä
hengitystietulehduksia vastaan ja uudelleen 200 päivän iässä. Emolehmät ja hiehot
keinosiemennetään ensin itse ja sitten ne lasketaan sonnin mukana laitumelle.
Tilan jalostustavoitteita ovat mm. kohtuukokoinen eläin, jolla on hyvä nurmirehun käyttökyky.
Eläinten pitää pystyä säilyttämään hyvä lihaksikkuus ja kuntoluokka pelkällä laidunruokinnalla.
Laidunkausi kestää joulukuun puoliväliin saakka, jonka jälkeen eläimet kootaan tarhaan odottamaan
poikimista. Jalostuseläimillä tärkeää on hyvä jalkarakenne. Koska asiakkaat ovat perhetiloja, myös
eläinten luonne on jalostuksessa huomioitava. Eläinten pitää olla rauhallisia ja luottavaisia.
Tavoitteena on, että emot ovat tuotannossa 14-15 vuotta, joten kestävyys ja hyvä hedelmällisyys ovat
tärkeitä ominaisuuksia. Tyhjäksi jääneet lehmät poistetaan karjasta.
Tuotannon uhkina nähdään tällä tilalla se, että tilat siirtyvät corporaatioiden ts. yhtiöiden haltuun ja
perheviljelmät ovat vaarassa hävitä. Maa on hyvä sijoituskohde ja maan hinta nousee. Tällä alueella
maan hinta on noin 5000 €/ha ja maataloudella ei pysty maksamaan maasta näin paljoa. Näillä

hinnoilla perheviljelmät eivät pysty kasvamaan. Ulkomaiset sijoittajat, erityisesti kiinalaiset ostavat
alueelta maatalousmaata.

Crittenden Brothers Polled Herfords

http://www.crittendenbros.com/

Kahden veljeksen ja heidän perheidensä omistamalla tilalla on hereford-jalostuskarja. Emolehmiä on
200. Karjan lisäksi tilalla harjoitetaan viljan, öljykasvien ja palkokasvien viljelyä 3600 ha alalla.
Nurmialaa on 1200 ha. Tilalta myydään siitossonneja, hiehoja, alkioita ja spermaa.
Emot poikivat helmi-maaliskuussa, osa syksyllä. Sonnien ja hiehojen myynti tapahtuu keväällä.
Emot astutetaan tilan omilla sonneilla. Jalostuksessa emoissa tavoitellaan isoa runkoa ja syvyyttä, jotta
eläin olisi hyvä nurmirehun käyttäjä. Eläimet pyritään jalostamaan paikallisiin olosuhteisiin ja
ympäristöön sopiviksi. Emolla pitää olla hyvä utare- ja jalkarakenne. Hiehon pitää pystyä

vieroittamaan samanlainen vasikka kuin itse on. Ruokinta perustuu laitumiin laidunkautena ja tarhassa
ohrakokoviljasäilörehuun.
Ilmaston muutos nähtiin hyvänä asiana, koska alueella lämpötila nousee ja tällöin olisi mahdollista
viljellä vaateliaampia kasveja.

Tasakokoisia ja kauniita hiehoja.

Nordal Limousin, Rod Garner

http://www.nordallimousin.com/

Tilalla on 1100 tuotantoemolehmää ja 900 jalostusemolehmää. Rotuina limousin sekä punainen ja
musta angus. Tilan limousin sonni valittiin Agribition näyttelyssä ykköseksi sonnien sarjassa. (RBC Beef
Supreme Champion). Limousinrotuinen sonni voitti ensimmäistä kertaa kyseisen tittelin.
Tilan jalostustavoitteena on tuottaa emoja, joiden vasikoiden syntymäpaino on sopiva ja poikimiset
ovat helppoja. Eläimet kasvatetaan laitumella ja poikimisia ei valvota. Lihantuotantoemojen vasikat
joko kasvatetaan itse teuraaksi asti tai myydään feedlotiin markkinatilanteen mukaan. Tuotantokarjan
kustannukset pitää saada mahdollisimman alas. Emot ovat laidunruokinnalla syksyllä niin pitkään kuin
mahdollista, sitten talvella aumasta nurmisäilörehua ja karholle niitettyä heinää. Tarhassa oleville
eläimille syötetään maissi- ja ohrakokoviljasäilörehua, heinää ja kivennäisiä. Poikima-aika on huhtitoukokuussa. Vasikat rokotetaan keväällä ja syksyllä uudelleen.

Kuvassa yllä tilan saamia palkintoja karjanäyttelyistä. Palkinnot ovat esimerkiksi vyön solkia.

Western Beef Development Centre (WBDC), Research Farm
http://www.wbdc.sk.ca/
WBDC on Prairie Agricultural Machinery Institute PAMI:n osasto, joka tekee käytännöllistä ja
soveltavaa tutkimusta, jotta lihakarjantuottajat olisivat entistä kilpailukykyisempiä markkinoilla ja
jotta tuotanto olisi kestävää. Tutkimus keskittyy 3 osa-alueeseen:




emo/vasikka tuotannon johtaminen ja talous
monivuotisten ja yksivuotisten rehukasvien käyttö laidunnuksessa
kestävät emo/vasikka tuotantosysteemit

Rahoitus tulee useasta eri lähteestä. Saskatchewanin maatalousministeriö myöntää perusrahoitusta,
joka kattaa noin 20 % kustannuksista, strategista ohjelmarahoitusta tulee 17 % ja projektikohtaista
rahoitusta 20 %. Tuottajajärjestöjen ja teollisuuden rahoitus kattaa 30 % ja loput 13 % tulee karjan
tuotoista.

Tutkimusaseman rakennukset olivat vaatimattomia, mutta ruokinnanseurantaan oli käytössä Grow
Safe järjestelmä. Luken Siikajoen tutkimusnavetassa on käytössä sama ruokintajärjestelmä.

Tutustuimme muutamaan meneillään olevaan tutkimukseen tutkimusasemalla, jolla on 950 ha peltoa
ja 200 angusemoa. Tällä hetkellä on menossa 15 tutkimusprojektia, joihin 12 aihe tullut suoraan
tuotannosta. Tutkimuksen kohteina mm. miten lämpötila vaikuttaa eläinten hyvinvointiin ja rehun
muuntosuhteeseen. Toisessa ruokintakokeessa selvitetään loppukasvatuksessa olevien eläinten
ruokinnan taloutta. Yksi 80 eläimen ryhmä ruokitaan perinteisellä tavalla feedlotissa käyttäen
väkevää, paljon viljaa sisältävää ruokintaa ja Rumensin pötsinvahvistajaa ja hormoneja. Ryhmän
aloituspaino on 300 kg. Kaksi 80 eläimen ryhmää kasvatetaan karkearehuruokinnalla, jossa ei käytetä
rokotuksia eikä hormoneja. Näiden ryhmien elopainot alussa ovat erilaiset (160 ja 250 kg). Tavoitteena
on tutkia, onko taloudellisesti kannattavaa kasvattaa lihaa ”natural beef” markkinoille ja miten
ruokinta vaikuttaa lihan laatuun, kuten marmoroitumiseen. Kuluttajien kiinnostus hormoni- ja
antibioottivapaaseen tuotantoon on lisääntymässä ja tuottajat haluavat tietoa natural beef –
tuotannon taloudesta.
Tutkijan mukaan sonnien kastrointiin on monta perustetta. Härät tappelevat vähemmän kuin sonnit
ja tappelu kuluttavat energiaa. Kuohituilla sonneilla liha marmoroituu paremmin ja lihan väri on
vaaleampi, jolloin ruho luokittuu paremmin teurastuksessa. Lisäksi kuluttajat suosivat härän lihaa.
Yhdessä ruokintakokeessa tutkittiin viljan karhosyöttöä. Ohraa, kauraa ja ruisvehnää oli niitetty
karholle talviaikaista syöttöä varten. Kokeessa tutkittiin kahta eri korjuuastetta: pehmeäjyvä ja kova
jyvä. Kova jyvä korjuuaste oli parempi. Eläimet saivat enemmän energiaa ja niiden kunto säilyi
paremmin, jolloin laidunnusta voitiin jatkaa pitempään. Korjuuaste ei vaikuttanut poikimiseen.
Toisessa laidunkokeessa tutkittiin monipuolisten nurmisiemenseosten vaikutuksia ruokintaan, maan
rakenteeseen ja hiilen sidontaan. Seoksissa käytettiin rehuturnipsia, 2 eri heinäkasvia ja 3 eri apilalajia.
Alla oleva kuva on karholtasyöttö-kokeesta. Kuvassa tutkijatohtori Bart Lardner.

Nielson Land & Cattle company
Larry Nielson vävynsä kanssa omistavat ja hoitavat karjan. Viljelytöissä on lisäksi 2 kausityöntekijää.
Tilalla on 260 puhdasrotuista mustaa ja punaista angus-emolehmää. Viljeltyä peltoa on 2400 hehtaaria
ja 1600 ha laidunta. Koko laidunala on kuvassa näkyvää luonnonlaidunta, jota ei uudisteta, vaan
nurmikasvit siementävät itse. On huolehdittava, ettei luonnonlaitumia ylilaidunneta. Laidunta
varataan4 ha/emo: kevät-, kesä- ja talvilaitumet. Laidunkierto on suunniteltava tarkasti. Viljellyt
heinät ovat 8 vuotta nurmella ja sitten 2 vuotta viljalla.
Emot ovat laitumella joulukuuhun asti. Poikiminen tapahtuu tammikuussa. Poiítetaan sisällä, jos sää
kylmä. Siemennys tehdään huhtikuussa kolmen viikon aikana. Toukokuussa eläimet lasketaan
laitumelle. Ryhmän koko laitumella 25-65 eläintä riippuen laitumen koosta. Ryhmällä on yksi sonni
mukana laitumella. Tilalta myydään sonneja ja hiehoja huutokaupassa ja videohuutokaupalla.
Vieroitettuja vasikoita ruokitaan pelleteillä, joissa maissia, linssiä, hernettä ja Rumensinia. Hiehoille
annetaan 2,7 kiloa päivässä ja sonneille 6,3 kiloa päivässä. Tilalla ei käytetä hormoneja. Sonnit, joita ei
kasvateta jalostustarkoitukseen, myydään pois vieroituksen jälkeen.

Tälläkin tilalla ongelmaksi koetaan maan hinnan nousu, kun ulkomaiset sijoittajat ovat tulleet
markkinoille viimeisen viiden vuoden aikana. Tämän pelätään tappavan perheviljelmät. Työvoimaa on
vaikea saada. Lisäksi tulotaso ei ole kovin korkea ja monella tilalla onkin sivutuloja. Maatalouden
arvostus pitäisi olla korkeampi kuin nykyisin on.

Palmer Charolais Land & Livestock http://www.palmercharolais.com/
Tilalla on 160 puhdasrotuista charolaisemoa ja 160 risteytysemolehmää. Peltoa on 4500 hehtaaria ja
niillä viljellään ohraa, vehnää, hernettä, linssiä ja rypsiä.
Tilalla pidetään vuosittain maaliskuussa siitossonnihuutokauppa videohuutokauppana. Tilalle tulee
tuolloin noin 200 ihmistä huutokauppaan. Risteytysemoja pidetään, koska jalostussonneille ei ole
paljon kysyntää, koska alue on viljantuotantoaluetta. Vuosittain myydään noin 50 jalostussonnia.
Charolaisrodun jalostustavoitteita ovat hyvät jalat, kestävyys, kasvu ja lihakkuus. Tila tuottaa sonneja
alueen lihantuotantokarjoille. Omat risteytysemot ovat simmentalin ja anguksen risteytyksiä. Angus
on hyvä laiduntaja ja sillä on hyvät emo-ominaisuudet. Simmental tuo lihakkuutta. Uudistushiehoja
ostetaan 10-15 kpl vuosittain kahdelta tilalta, joilla on sama rokotusohjelma. Risteytysemot
astutetaan tilan omilla ch-sonneilla. Charolaissonni tuo risteytykseen hyviä kasvuominaisuuksia ja
lihakkuutta, mutta poikimiset pysyvät kuitenkin helppoina. Härkien vieroituspaino on 360 kg ja
hiehojen 337 kg.

Emot poikivat tammikuussa. Emot ovat poikiessa sisällä, kunnes vasikat ovat kuivuneet (2 vrk). Sen
jälkeen emot vasikoineen laitetaan ulkotarhaan. Tänä vuonna poiki 340 lehmää ja 6 vasikkaa kuoli.
Kun joltain emolta kuolee vasikka, sille laitetaan imemään kaksosvasikka. Emo saadaan hyväksymään
tulokas sillä tavalla, että kuollut vasikka nyljetään ja sen nahka kiinnitetään uuden vasikan selkään
muutamaksi päiväksi.

Ti

Jalostuskäyttöön kasvavia sonneja ulkotarhassa.

Saskatoon Livestock Sales, Auction Market

www.saskatoonlivestocksales.com/
Tässä karjahuutokaupassa myydään vuosittain 100 000 eläintä. 70 % myynnistä tapahtuu syysjoulukuun aikana. Eläimiä tuodaan noin 350 kilometrin säteeltä huutokauppaan. Eläimet ostetaan
feedloteihin ympäri Kanadaa tai teurastamoihin. Brand inspector tarkastaa eläimet ennen
huutokauppaa, että eläimet ovat oikean omistajan eläimiä. Eläimet luokitellaan koon ja sukupuolen
mukaan myyntiä varten. Eläimet tulevat myyntirinkiin yksittäin tai useamman eläimen ryhmissä.
Ringissä on lattiassa vaaka. Ostajat ovat eturivissä ja tekevät huutoja käsimerkein. Kun meklari on
sulkenut kaupan, valotaululle tulee hinta- ja ostajatiedot. Ostaja maksaa eläimet samana päivänä
ennen kuin saavat eläimet haltuunsa. Huutokauppa on reilua, avointa kauppaa. SLS työllistää 35
työntekijää. Huutokauppa on 2-3 päivänä viikossa. Myyntipalkkio on vasikalla 13 €/eläin, härällä 23 €
ja lehmällä 13-20 €. Yrityksellä on 3 omistajaa. Vierailupäivän huutokaupassa härän hinta oli esim. 315360 kg painavalla eläimellä 2,94 €/kg eli 330 kiloa painava eläin maksoi 970 €.

Sparrow Farm

Tilalla on kasvatettu charolais-karjaa vuodesta 1965. Olivat ensimmäisiä, jotka toivat charolaisrotua
Ranskasta Kanadaan. Vuonna 1968 veivät eläimiä Torontoon karjanäyttelyyn ja aloittivat alueellaan
charolaiskarja näyttelytoiminnan. Tällä hetkellä tilalla on 180 puhdasrotuista ch-emoa. Lisäksi
viljellään viljaa 3000 ha alalla. Nurmiala on noin 4500 ha.

Poiítus tapahtuu tammi-maaliskuussa ja enimmäkseen sisätiloissa yllä olevassa hallissa. Samaa hallia
käytetään myös myyntitapahtumissa. Kamerat valvovat poikimisia. Poikimisen jälkeen emot
vasikkansa kanssa menevät tarhaan, jossa vasikkapiilot. Rehuna ohrakokoviljasäilörehu, olki ja vilja
seosrehu. Tilalla on vain yksi työntekijä, poikima-aikaan aputyövoimaa. Veljet tekevät peltotyöt.
Kulkureitit on suunniteltu niin, että yksi ihminen pystyy siirtämään eläimiä paikasta toiseen. Tilalta
myydään siitossonneja, uudistushiehoja ja alkioita. Jalostustavoitteena on hyvä kasvu ja ruohon
luokitus. Lisäksi tavoitellaan helppohoitoisia eläimiä, sillä tuotantokarjoissa eläimet poiítetaan pellolla,
jolloin poikimishelppous on tärkeää. Samaan aikaan on peltotyöt, joten ei ole aikaa karjantarkkailuun.
Myös hyvä karvanlaatu on tärkeä ominaisuus, jotta eläimet sopeutuvat Kanadan kuivaan ja kylmään
ilmastoon sekä ulkokasvatukseen. Vierailun aikaan emot olivat karhosyötöllä laitumella 3 km päässä.
Sieltä ne tuodaan joulukuussa autolla poikimaan tilalle. Toissa vuonna tilalta oli myyty yksi siitossonni
keinosiemennysasemalle hintaan 65 000 euroa. Siitossonnin keskihinta on 6500 euroa.
Isännän näkemyksen mukaan 600–1200 hehtaarin tilat ovat kannattavimpia. Suuret tilat ovat
talousvaikeuksissa ja perusongelmana on johtamisen vaikeus. Lisäksi maan hinta on kohonnut liian
korkeaksi sijoittajien ostaessa maata.

Tilan ch-hiehoja.

Cliffs Herefords

http://www.thecliffsfarm.com/

Tilan on Kanadan vanhin herefordeja jalostava tila. Jalostustyötä on tehty jo vuodesta 1889. Tila on
pientila ja kaikki käyvät tilan ulkopuolella töissä. Tilalla on 50 emoa ja omaa peltoa 16 ha talon luona.
Lisäksi on vuokrattua laidunta 160 ha. Vuosittain myydään 12-15 siitossonnia ja 10-12 hiehoa.
Sonnien (yearling) keskihinta 2600-5200 euro ja ne menevät enimmäkseen tuotantokarjoihin.

Tilalla oli myös tuotanto-ohjelma Maine-Anjou rodun risteytyslehmistä. Tila myös opastaa nuoria
näyttelytoimintaan.

Tiloilta:

Kaikilla tiloilla on käytössä eläinten käsittelylaitteita, käsittelyhäkki ja kujanteita. On myös tavallista,
että käsittelylaitteita on useampia, jokaisen rakennuksen yhteydessä omansa. Poikimiskautta varten
on käytössä halleja, jotka varustetaan irtoaidoilla ja käsittelyhäkillä. Muuna aikana nämä hallit
palvelevat varastoina tai konesuojina.

Kuljetuskalustona oli yleisimmin lava-auto ja eläinkuljetusvaunu.

Elkrest Dairy

Tilalla on 650-700 lypsylehmää, joista 90 % on hosteinrotua ja loput holstein-jerseyristeytyksiä. Tilan
omistaa 3 veljestä. Lypsy tapahtuu 3 kertaa päivässä 50-paikkaisella karusellilypsyasemalla.
Keskipäivätuotos on 42 kg maitoa/lehmä. Vuosituotos on 13 500 kg, keskirasva 4,1 % ja valkuaista 3,35
%. Hiehojen vuosituotos on yli 11 000 kg. Maidon hinta on 0,50 €/l. Kanadassa on kiintiöjärjestelmä
maidontuotannossa. Kiintiö on maitorasvan tuotannolle (maitorasvaa kg/pv/tila). Isäntä toivoi
kiintiöjärjestelmän jatkuvan, sillä tällöin maidon hinta pysyy vakaampana. Jos maidon kulutus nousee,
tilan on mahdollista saada lisäkiintiöitä.
Hormoneja ei käytetä maidontuotantoon. Kaikki uudistushiehot kasvatetaan itse. Lehmien
keinosiemennys tehdään itse. Eläimillä on aktiivisuusmittarit. Sonnivasikat menevät sopimustilalle 2
päivän iässä lihantuotantoon kasvatettaviksi. Sonnivasikasta saa 100 euroa/kpl. Työvoimana on 3
veljeksen lisäksi 20-25 työntekijää, osa osa-aikaisia. High school opiskelijoita on lypsyvuoroissa mm
iltavuorossa ja viikonloppuina. Lypsyllä on kerralla 3 lypsäjää ja 1 ajaja. Veljekset ovat kukin
erikoistuneet tiettyyn tuotannon alueeseen: ruokinta, eläimet, talous. Urakoitsija tekee peltotyöt.
Tilalla viljellään 480 ha maissi- ja ohrakokoviljasäilörehua. Kaikki heinä ja vilja ostetaan. Ruokinnassa
tehdään kaksi seosta, toinen lypsyssä oleville ja toinen umpilehmille ja hiehoille. Seosrehussa on

maissi- ja ohrakokoviljasäilörehua, alfalfaa, ohraa, rypsiä, soijaa ja kivennäisiä. Lantaa levitetään
pelloille ja ostetaan lisälannoitteita.

Hiehonavetassa oli tilaa ja eläimet olivat puhtaita.
Juottokaudella vasikat kasvatetaan kolmessa erillisilmastoidussa (alipaineilmastointi) huoneessa 3-4
kk ikään asti. Kukin juottamon huone täytetään ensin täyteen (noin kerran kuussa) ja sitten kerralla
tyhjennetään viemällä vasikat hiehokasvattamoon. Sen jälkeen juottamo pestään ja desinfioidaan.
Karsinoiden väliseinät pystyttiin poistamaan, jolloin karsinan voi tyhjentää pienkuormaajalla.
Kuivikkeena oli kutteri. Lämpötila oli 10 ⁰C pienille vasikoille ja isommille alennetaan 2-5 ⁰C:een.
Ilmanlaatu oli todella hyvä ja vasikat puhtaita. Vasikat saavat maitoa 2 litraa 3 kertaa päivässä ja
vasikkarehua (myslin näköistä) vapaasti. Juotto kestää 7 viikkoa. Lypsyasemalla ternimaito lypsetään
erilleen ja osa siitä pakastetaan. Ternimaitoa myydään yritykselle, joka tekee siitä maitojauhetta.
Maitojauhetta ostetaan takaisin ja juotetaan vasikoille.

Lehmien ja hiehokasvattamon makuuparret kuivitetaan lannalla. Lanta separoidaan ja kiinteä aines
menee kuivausrumpuun, jossa lämpötila on 60-70 astetta. Säiliö on koko ajan täynnä ja sisälle menee
saman verran kuin sieltä tulee ulos. Separointilaitos on tehty 4,5 vuotta sitten ja maksoi noin 450 000
euroa, mutta maksaa itsensä takaisin 7 vuodessa. Isännän mukaan utaretulehduksia on vähemmän
lantakuivikkeella kuin oljella. Alla olevassa kuvassa kuivausrumpu, joka pyörii koko ajan. Kuiva lanta
tulee kuljettimia pitkin laakasiiloon, josta se kuormataan traktorivetoiseen kuivitusvaunuun ja jaetaan
hihnapurkaimella parsiin. Kuivitus tehdään 3 kertaa viikossa.

Yllä olevassa kuvassa on kuivattua lantaa, joka on lähes hajutonta.

Sisänäkymä lypsykarjanavetasta. Lehmiä oli kahta puolen ruokintapöytää. Hiehot olivat omassa
kasvattamossaan.

Tässä lähikuva vasikkarehusta. Vasikoille tarjottiin maidon lisäksi pelkästään tätä. Karkearehu on
pelletteinä tässä rehussa mukana. Rehu sisältää myös lääkeaineen.

Mukana olleiden terveisiä:

"Tiloilla, joilla vierailimme, pisti silmään todella hyvin hoidetut eläimet ja tasainen eläinaines eli
isännät hoitivat tilojaan hyvin ammattimaisesti. Tilat ja olosuhteet poikkesivat välillä aika paljonkin
meidän vastaavista, mutta se ei eläinten hyvinvoinnissa juurikaan näkynyt. Tämän todisti tiloilla
nähdyt lukuisat näyttelyistä saadut kunniakirjat ja viirit hyvin hoidetusta jalostustyöstä."
- Juuso Huuskola
Eläimet olivat tiloilla puhtaita ja hyvinvoivia - Tomi Nyrönen

Kaikki asiat ei vielä olleet kunnossa tiloilla, raatokeräily oli vailla ohjeistusta.

Tässä retkue diskobussin kyydissä näyttelystä hotellille. Ja rokki soi…

Tässä ryhmäkuva. Preerialla tuulee. Isännät Nielson ja vävy erottuvat ruskeissa haalareissaan, joka
näytti olevan farmareiden virka-asu joka puolella.

Norjalaisten kanssa tilavierailulla.

Kotimaasta lähdettiiin talvisissa tunnelmissa ja lähes samanlainen sää odotti Kanadassa.
Poikkeuksena Suomen talveen oli Kanadan kuiva ilmasto, aurinkoiset ja valoisat päivät.

LIITE
Matkaohjelma:
Meno: (lennot paikallisia aikoja)
Ti 21.11 Icelandair Helsinki-Reykjavik

14.20-15.55

Ti 21.11 Icelandair Reykjavik-Toronto

17.00-17.55

Ti 21.11 Westjet Airlines Toronto-Regina

21.45-00.04

Paluu:
To 30.11 Westjet Airlines Saskatoon-Edmonton

11.45-12.05

To 30.11 Icelandair Edmonton-Reykjavik

17.00-06.20

Pe 1.12 Icelandair Reykjavik-Helsinki

07.30-12-55

Ti 21.11 Kokoontuminen Helsinki-Vantaan kentälle klo 12.00, Terminaali 2.
Saavumme Reginaan 00.04, kuljetus hotelliin ja majoittuminen, 1818 Victoria Avenue Regina SK S4P
0R1 Canada https://www.wyndhamhotels.com/ramada
Ke 22.11
11-12.00 Reisner Seed Farm, viljatila
13.30-15.30 Peak Dot Angus http://www.peakdotranch.com/
18.45-21.30 Kansainvälinen ilta Casinolla, tarjoilua ja ohjelmaa
To 23.11
8.30 Bussi vie näyttelyalueelle www.agribition.com
15.00 Tapaaminen Kanadan Naudanlihantuottajien järjestön kanssa.
Meeting with Canadian Beef Breeds Council - Michael Latimer, CEO; Garner Deobald, President;
Saskatchewan Stock Growers Asso. – Chad McPherson, CEO
19.00 Rodeoesitys
Pe 24.11
9.00 Bussi vie näyttelyalueelle www.agribition.com
La 25.11
8.00 lähtö näyttelyn (CWA) järjestämälle retkelle hotellilta
25 000 head feedlot of JGL Livestock
Howe Family Farm, a purebred Charolais and Red Angus operation, totaling 280 breeding females,
that uses effluent water irrigation from the City of Moose Jaw.
16.00 RBC Beef Subreme, loppunäytös näyttelyssä
Su 26.11 Lähdemme kohti Saskatoonia
9.30-11.00 Crittenden Brothers Polled Herefords http://www.crittendenbros.com/
11.15-12.00 Nordal Limousin, Black & Red Angus & Commercial http://www.nordallimousin.com/

14.30-16.30 Tutkimusasema, Western Beef Development Centre http://www.wbdc.sk.ca/
18.00 Saavumme hotelliin, Saskatoon, Super 8, 706 Circle Drive East
https://www.wyndhamhotels.com/super-8/saskatoon-saskatchewan/super-8-saskatoon/overview
Ma 27.11
10-12.00 Nielson Land & Cattle Co.
https://issuu.com/pdrneepawa/docs/palmer_nielson_catalogue_2014_e1efa6e44e6221
14.16.00Palmer Charolais Land & Livestock http://www.palmercharolais.com/
Ti 28.11
9-10.30 Saskatoon Karjamarkkinat (Livestock Sales) https://saskatoonlivestocksales.com/index.php
11-12.30 Sparrow Farms http://www.asparrowfarms.com/index.html
14-17.00 Sask Made Marketplace https://www.saskmade.ca/
Western Development Museum https://www.wdm.ca/
Ke 29.11
9.30-11.30 The Cliffs Hereford http://thecliffsfarm.com/index.html
13-15.00 Elkrest Dairy, maitotila
https://farmfoodcaresk.org/farm/who-are-saskatchewan-farmers-and-ranchers/grown-with-careby-saskatchewan-farmers-and-ranchers-the-kornelius-brothers/
To 30.11 Lähtö kentälle ja kotimatkalle.

