Tiedote 28.6.2018
Vuohitalous elinkeinoksi -hankkeen kesäkuulumiset
Ensimmäinen puoli vuotta hankkeessa alkaa olla ohi. Hanke on lähtenyt toiminnantäyteisesti
käyntiin: olemme osallistuneet Luken vuohiseminaariin (siitä juttu hankkeen kotisivuille), hakeneet
ajatuksia ohjausryhmältä ja pitäneet ensimmäiset pilottitilakäynnit. Lisäksi olemme aloittaneet
pukkilinjojen päivitystyön. Päivitystä tekee kesätyöntekijämme Silja Alamikkotervo, joka on kesän
aikana tarvittaessa yhteydessä tiloihin.
Pilottitiloilta olemme saaneet hurjasti kehitysehdotuksia ja koonneet toimivia käytäntöjä.
Tilakäynneillä olemme keränneet kokemuksia kilien juotto- ja hoitostrategioista sekä kuttujen
rehutietoja, joiden perusteella tarkastellaan VuoRulla (Vuohien Ruokinnansuunnitelu –Excel)
rehustuksen nykytilaa, päivitetään Excel-pohjaa ja annetaan tiloille kehitysehdotuksia ruokintaan.
Yhdellä pilottitiloista olemme mitanneet ja kuntoluokittaneet kuttuja, ja mittojen perusteella
laskeneet painoja sekä verranneet niitä punnittuihin painoihin. Vaikuttaisi siltä, että mittaaminen on
toimiva tapa punnita kuttuja, mutta ainakaan tässä 20 kutun otannassa koko tai kuntoluokka eivät
vaikuttaneet kutun maitotuotokseen. Jatkossa aiomme vielä tutkia rakenteen vaikutusta kuttujen
maitotuotokseen, kunhan tuotostietoja kertyy enemmän.
Maitotuotostietojen tärkeys onkin kirkastunut hankkeen edetessä. Yksi pilottitiloista mittaa maitoja,
ja useampi on siitä kiinnostunut. Hankkeessa luomme työohjeen mittalypsyn tekemiseen sekä Exceltaulukon tulosten keräämiseen ja taltiointiin. Lisäksi tuotosseuranta-asiantuntijamme Sanni
Rintamäki pohtii mittausta aloittavien tilojen kanssa mittalypsyn teknisiä mahdollisuuksia ja
kustannuksia. Taustalla teemme selvitystä siitä, miten tuotosseurantajärjestelmä saataisiin toteutettua
kustannustehokkaasti pienelle porukalle.
Pilottitilojen kanssa jatkotoimenpiteitä ovat muun muassa: VuoRun toimivuuden testaaminen ja
päivittäminen, työohje lypsyyn, ohjeet vuohien painon mittaamiseen mittanauhalla, toimivien laidunja jaloittelutarharatkaisujen selvittäminen, kilien juottostrategioiden kerääminen sekä
maidontuotannon katetuottolaskelman ja talouslaskurin tekeminen.
Vuohet ovat herättäneet kiinnostusta myös lehdistössä: Maaseudun tulevaisuudessa oli 8.3.2018 juttu
Vuohiseminaarista, ja Ekoelo-lehden numerossa 3/18 artikkeli suomalaisen vuohituotannon
kannattavuudesta. Myös hankkeen sähköpostilistalle on ilmoittautunut paljon nykyisiä ja tulevia
tuottajia sekä muutoin vuohitaloudesta kiinnostuneita.
Kesän aikana ohjelmassa on asiantuntijoiden tiedonhakumatka Ranskaan. Matkalta odotamme
saavamme paljon tietoa erityisesti vuohitilojen taloudesta, toimivista tilarakenteista sekä lypsystä ja
maidonseurannasta.
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Syksyllä hanke osallistuu Lammas- ja vuohipäiviin Ilmajoella 14.–15.9. Perjantaina järjestetään
ilmainen vuohiseminaari, jossa aiheina ovat muun muassa jalostus, utareterveys, jalostus, Ranskan
matkan tuliaiset ja muuta mielenkiintoista. Lauantain ohjelmassa taas on tilavierailu Pentinmäen
vuohitilalla Kurikan Jalasjärvellä. Viimeisimmän version ohjelmasta löydät
www.proagria.fi/ep/tapahtumat
Syksyn kohokohta on loka-marraskuulle sijoittuva tuottajamatka! Järjestämme kohtuuhintaisen
muutaman päivän tuottajamatkan Baltiaan. Matkasta tulossa tarkempi tietopläjäys myöhemmin!

Mukavaa kesänjatkoa!
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Vuohitiimi:
Sanni Virtanen (hankevetäjä, ruokinta,
jalostus),
Milla Alanco-Ollqvist (vuohiasiantuntija,
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Sari Morri (Lean, jalostus),
Anja Norja (talous),
Sanni Rintamäki (tuotosseuranta) ja
Johanna Mäntyharju (teknologia, luomu).

Mikäli et jatkossa halua kuulla hankkeen
kuulumisia, ilmoita siitä hankevetäjä Sanni
Virtaselle.
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