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JOHDANTO 

 

Eläintenhoitajan opintojen ansiosta päädyin tuotantoeläinten työharjoitteluun ylämaankarjan 
kasvatusta harjoittavalle tilalle. Tämä oli ensikosketukseni sekä rotuun että nautojen hoitoon. 
Ennen tätä harjoittelua en ollut hoitanut nautoja kuin muutaman viikon koulun tilalla ja 
opiskellut teoriassa lypsy-ja emokarjan hoitoa. Kirjoista voi aina opiskella, mutta käytännön työ 
vasta opettaa.  

Ensimmäisestä päivästä muistan, että jännitti ihan valtavasti. Monenlaisia ajatuksia pyöri 
päässä; pärjäänkö? Laitumella vastassa pitkät sarvet ja mitä minun kuuluu tehdä täällä? Olin 
ensimmäiset päivät mielestäni aivan hukassa, mutta jostain oli aloitettava, ja vähitellen aloin 
ymmärtämään työn ydintä. Työharjoitteluni edetessä pääsin kokemaan mm. riimukoulutuksen 
alusta asti. Opin tuntemaan eläimet yksilöinä ja itseluottamukseni nautojen käsittelyssä kasvoi. 
Oli hienoa huomata oma osaaminen.    

Keskikesällä 2014 kasvattaja kysyi, kiinnostaisiko minua lähteä esittämään vuotikasta hiehoa 
tulevaan Vesilahden Hihgland cattle rodun- arvostelunäyttelyyn. Olimme kasvattajan 
näkökulmasta sopusuhtainen pari, ja olin kouluttanut hiehoa olemaan kiinni riimussa ja 
kävelemään johdollani. Ensireaktioni oli, että on todellakin mahtava juttu päästä mukaan. 
Tuntui kuin yksi haave olisi toteutumassa.  

Alkuhuuman jälkeen aloin vasta pohtia, mitä näyttelyyn osallistuminen minulta vaatii, mitkä 
voisivat olla kompastuskiviä matkalla ja taas sen, miten pärjään. Mitä jos kaadun kehässä tai 
hieho ei suostu yhteistyöhön? Kasvattaja rauhoitteli minua tässä asiassa:- Kyllä siellä kehässä 
kaikennäköistä on joskus sattunut, mutta niistä on selvitty, aina saa apua kehässä. Tämä lause 
rauhoitti mieltäni, jonka jälkeen aloin jo ajatella, kuinka yhden päivän aikana näkisin kaikki 
näyttelyeläimet, eri sukulinjoja ja voisin keskustella kasvattajien kanssa. En ehtinyt ihan kaikkia 
jututtaa, mutta sain paljon uutta oppia ja 
ajatuksia koskien ylämaankarjan hoitoa. 

Vesilahden näyttelyssä astuessani kehään minua 
ei enää jännittänyt. Hieho hieman säikkyi 
kehään menoa, mutta kehässä se taas rauhoittui 
minun puhuessa sille. Kehässä teimme hiehon 
kanssa saumatonta yhteistyötä, eläin kuunteli ja 
luotti minuun. Palkintokorokkeille emme ihan 
yltäneet, mutta minä olin voittanut itseni. 
Kokemus oli mahtava ! 

Arvostelunäyttelystä innostuneena, päädyin 
tekemään opinnäytetyöni Hangossa 22.8.2015 
järjestetystä Highland Cattle –rodun 
arvostelunäyttelystä. 

Tämä opinnäytetyöni Highland Cattle -rodun 
arvostelunäyttelystä vastaa kysymyksiin; Mitä 
näyttelyyn osallistuminen vaatii? Miten osallistut 
näyttelyyn? Miten osallistut näyttelyyn? Mitä 
näyttelyssä tapahtuu?   Vesilahden arvostelunäyttelyssä 2014   
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1. HIGHLAND CATTLE -RODUN HISTORIA JA STATUS SUOMESSA 

 

Highland Cattle eli Skotlannin ylämaankarja tai 
skottilaisittain Kyloe on vanha, alkuperältään 
skotlantilainen nautakarjarotu. Ensimmäisiä viitteitä 
ylämaankarjan olemassa olosta on jo 1500-luvulta 
matkamiesten kirjoituksista, Skotlannin länsirannikon 
saarilta, Hebrideiltä ja Ylämaalta. Ylämaankarjan naudat 
ovat sopeutuneet vuosisatojen saatossa elämään ankarissa 
olosuhteissa Skotlannin ylämailla. Ylämaankarjan rodun 
naudat kehittyivät karuilla ravinneköyhillä maaperillä ja 
tämän ansiosta rodulle kehittyi hyvä rehunkäyttökyky. 
Nämä karut olosuhteet erottelivat heikoimmat yksilöt 
sitkeimmistä ja luonto jalosti ylämaankarjasta kestävän 
rodun, jolla harvoin on terveydellisiä ongelmia. 
 
Ylämaankarja oli ennen vanhaan skotlantilaisen 
vuokraviljelijän tärkeä ellei tärkein elinehto. Eläin tuotti riittävästi maitoa sekä vasikalleen että 
viljelijän perheelle. Eläimestä käytettiin kaikki: sarvet, nahka, liha, veri (niukan ravinnon 
täydentämiseksi) ja maito. Nahkaa ja sarvia käytettiin erilaisten tarvike-esineiden raaka-
aineena. Eläin oli hyvin arvokas, ja sitä käytettiin jopa rahayksikkönä. Tämän sanotaan 
aiheuttaneen myös riitoja ja kahakoita klaanien välille.  
 
Vuonna 1884 Skotlantiin perustettiin The Highland Cattle Society vaalimaan rodun jalostusta 
sekä säilyttämään ja ylläpitämään rodun kantakirjausta. Yhdistys pitää edelleen yllä 
kansainvälisesti tunnettua ja arvostettua kantakirjaa, järjestää kotimaassaan lukuisia näyttelyjä 
sekä pyrkii edistämään tietämystä eläinten hoidosta. Ensimmäiset ylämaankarjan naudat vietiin 
Pohjois-Amerikkaan 1880-luvulla. Kanadaan perustettiin oma jalostusyhdistys 1920-luvulla. 
Sittemmin rotua on viety mm. Peruun, Australiaan, Uuteen-Seelantiin, Argentiinaan ja 
Tansaniaan. Rodun kasvatus on laajasti levinnyt myös Euroopassa.   
 
Ylämaankarja on rantautunut Suomeen vuonna 1993. Ensimmäiset eläimet saapuivat Sallaan, 
Brandesteinien tilalle. Hyvin pian tämän jälkeen perustettiin rotuyhdistys, Suomen Highland 
Cattle Club, joka aloitti toimintansa 1997. Yhdistys on erittäin aktiivinen. Se tekee yhteistyötä 
maatilataloutta ja karjankasvatusta edistävien ja ohjaavien järjestöjen kanssa mm. Faba, ETT 
ry, MAVI ja NASEVA sekä ulkomaalaisten Highland cattle-yhdistysten kanssa. 
Yhdistyksen perustamisesta lähtien rodun suosio on kasvanut tasaisesti.  
Suomessa oli vuoden 2015 alussa noin 13 000 ylämaankarjan nautaa noin 300 
ylämaankarjatilaa, joista yhdistyksen jäsentiloja 242. Emolehmätarkkailu tiloja ylämaankarjan-
rodulla oli 2015 alussa 45 ja emolehmiä tarkkailussa 707. Koska karjapopulaatio on vielä pieni, 
eikä tietoa niistä ole paljon saatavilla, ei indeksilaskennan todenmukaisuuteen voida täysin 
luottaa. Tietoa ja tarkkailutiloja tulisikin saada lisää.   
 
Suomalaiset ylämaankarjan naudat polveutuvat lähinnä Saksan, Tanskan ja Ruotsin 
tuontieläimistä, mutta kuitenkin verilinjat kantakirjoissa ylettyvät Skotlantiin saakka. 
Keinosiemennys on auttanut ylämaankarjan jalostustyötä jonkin verran eteenpäin. 
 
Suomessa ylämäänkarjan rodun kasvatus kasvaa edelleen. Eettisyysajattelun, ruuan puhtauden 
ja tiedon eläinten hyvinvoinnin edistämisestä tämä hitaasti kasvava pihvikarjarotu on 
kuluttajien nousevassa suosiossa. Suurin osa tiloista myy lihansa itse suoraan kuluttajille.  
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2. HIGHLAND CATTLE- ROTUNA 

 

2.1 Ominaisuudet 

Highland cattle eli Skotlannin ylämaankarja soveltuu erinomaisesti lihantuotantoon sekä 
maisemanhoitoon. Rotu on erittäin hyvä laiduntaja. Erinomaisen rehunkäyttökyvynsä ansiosta 
ylämaankarja pystyy hyödyntämään ravinneköyhempiäkin laidunalueita. Laidunalueiksi 
rodulle sopii erittäin hyvin luonnonlaitumet; perinnebiotoopit, haka-ja joutomaat. 
Taimikonhoitajaksi rotu ei sovellu, koska nuoret havupuut maistuvat ylämaankarjalle. Toisaalta 
pusikoiden raivaajana rotu on vertaansa vailla.  

Ylämäänkarjalle on perinnöllistä pitkät sarvet eikä näitä ole jalostuksella tai nupouttamalla 
pyritty poistamaan. Ylämaankarja on erittäin säänkestävä. Kaksi kertaa tavallista nautaa 
paksumman nahkansa ja kaksinkertaisen karvapeitteensä vuoksi rotu pärjää mainiosti Suomen 
olosuhteissa. Ylämaankarja on soveltunut epäsuotuisiin sääolosuhteisiin ja ympärivuoden 
ulkokasvatukseen. Rotu ei sovellu sisäkasvatukseen esim. pihatoissa tai muutenkaan ahtaisiin 
aitauksiin. Rodulle on ominaista vahva laumahierakia ja laumakäyttäytyminen, jonka vuoksi se 
tarvitsee väljyyttä elinympäristöönsä kaikkina vuodenaikoina.  

Ylämaankarja on ominaisuuksiltaan hidaskasvuinen. Lihasonni on teurasvalmis noin 2-3 vuoden 
iässä. Hiehot ovat valmiita astutukseen yksilön koosta riippuen 2-3 vuotiaana ( emotarkkailun 
2014 tuloksissa hiehojen keskipoikimaikä oli 37,5 kk ). 

 

2.2 Rodun standardi 

Sonnin ja lehmän kuvaus ensimmäisen kantakirjan johdannosta 1885. Kuvausta pidetään vielä 
tänä päivänäkin pätevänä rodun standardina. Käännöksen tehnyt englanninkielisestä versiosta 
Suomen Highland Cattle Yhdistys. 

 

2.2.1 Pää 

Kaikista brittiläisistä nautaroduistamme juuri 
ylämaalaisella on suurenmoisin ja kuvauksellisin 
pää; todellakin, juuri päänsä ansioista se on 
taiteilijoiden suuressa suosiossa. Yleensä pään 
tulee olla sopusuhtainen eläimen kokoon 
nähden. Sen tulee olla leveä silmien välistä, kun 
taas lyhyt silmistä turpaan. Otsatukan tulee olla 
laaja, pitkä ja tuuhea, ja kaikenlainen kaljuus 
ja paljaus ovat omiaan vähentämään eläimen 
näyttävyyttä. Jotkut haluaisivat otsatukan niin 
laajaksi, että se peittäisi silmät, mutta tämä 
johtaisi monesti yhden hyvän ominaisuuden 
ylikorostumiseen toisen kustannuksella. Silmien 
tulee olla kirkkaat ja syvät ja ilmentää suurta 
rohkeutta eläimen ollessa jännittynyt. 
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Sivulta nähtynä kooltaan 
sopusuhtaisten leukaluiden 
tulee olla verrattavissa pään 
leveyteen edestä katsottuna, 
kun taas nenänvarren tulee 
olla lyhyt, mutta turvan leveä 
ja sierainten laajat ilmentäen 
kaikin tavoin jalostusta. 

Yksi huomionarvoisimmista 
piirteistä ovat tietenkin 
ylämaalaisen sarvet. Sonnin 
sarvien tulee olla jykevät, 
lähteä vaakasuoraan päälaen 
tasalta taipuen hieman 
eteenpäin kärkien noustessa 
hivenen ylöspäin. Jotkut eivät 
kuitenkaan välitä, nousevatko 
sarvien kärjet, vaikka vähäinenkin taipuminen alaspäin heti sarvien juuressa katsotaan hyvin 
pahaksi virheeksi, koska se yleensä ilmenee yhdessä heikon notkoselän kanssa. Jotkut ovat myös 
sitä mieltä, että sonnin maskuliininen olemus hieman kärsii, mikäli sen sarvet nousevat heti 
päälaelta ylöspäin.Tämä voidaan kuitenkin kunnolla todeta ja arvioida vasta, kun yksittäinen 
eläin tuodaan kokeneiden tuomarien eteen esimerkiksi näyttelykehässä. Mitä tulee lehmän 
sarviin, vallalla on kaksi näkemystä. Yleensä lehmän sarvet lähtevät päälaelta avarammin kuin 
sonnilla, nousevat nopeammin kohtisuorasti ylöspäin ja ovat jossain määrin pidemmät säilyttäen 
olemuksensa ja täyteläisen punertavan ulkoasunsa aina kärkiin asti. Sonnin sarvissa ilmenevän 
perusolemuksen eli "elinvoimaisuuden" puute vaikeuttaa hyvin huomattavasti eläimen 
sijoittumista näyttelykehässä. Toisen mieltymyksen mukaan lehmän sarvet lähtevät laajemmin 
vaakasuoraan päästä taipuen erikoisesti taaksepäin hyvin laajaksi kaarteeksi. Hyvin monet 
intomieliset kasvattajat näyttävät suosivan jälkimmäistä mallia, joka kenties luo 
viehättävämmän vaikutelman. Joka tapauksessa ylämaalaisen kaunismuotoiset sarvet lyövät 
eläimeen jalosukuisuuden leiman, jonka jokainen ohikulkija huomaa, vaikka saattaisi ohittaa 
välinpitämättömästi muut rodut vain lehminä, sonneina tai härkinä. 
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2.2.2 Kaula ja lapa 

Kaulan tulee olla kokonaisuudessaan selkeä ja vailla 
alapuoleista helluvaista. Sen tulee muodostaa suora 
linja lehmän päästä lapoihin, mutta sonnilla tulee olla 
selvästi erottuva kaikille nautaroduille tyypillinen 
niskaharjanne. Niskan tulee laskeutua juoheasti 
sarvien juureen ja peittyä tuuheaan aaltoilevaan 
karvaan täydentäen eläimen maskuliinista olemusta. 
Lavan tulee olla leveä ja täyteläinen aina alas 
kyynärniveleen saakka. 

 

2.2.3 Selkä, runko ja takaneljännekset 

Selän tulee olla etulavasta alkaen hyvin kehittynyt ja 
kauniin täyteläinen. Pienintäkään notkahdusta tai 
kuoppaa ei tule hyväksyä. Selän tulee olla, kuten ayrshirellä, niin suora kuin mahdollista, 
kylkiluiden tulee levitä uljaasti ja olla hyvin kaartuvat ja syvät. Lonkkien välisen selän tulee olla 
erityisen leveä, ja takaneljännesten erittäin hyvin kehittyneet.  

Myös reisien tulee olla hyvin 
kehittyneet ja näyttää 
huomattavan täyteläisiltä. 
Takapään tulee antaa neliömäinen 
yleisvaikutelma lonkasta häntään 
ja samoin takaa hännästä alaspäin 
takajalkojen väliin. Jalkojen, sekä 
edessä että takana, tulee olla 
lyhyet ja vahvat, jykeväluiset, 
leveät ja suorat, sorkkien hyvin 
istuvat ja suuret, ja jalkojen hyvin 
karvoittuneet. Etujalkojen tulee 
olla selkeästi erillään toisistaan, ja 
eläimen tulee liikkua huomattavan 
arvokkaasti ja tyylikkäästi, koska tätä pidetään eräänä luotettavimmista huolellisen ja aidon 
jalostuksen tuntomerkeistä. 



9 
 

2.2.4 Karvapeite 

Karvapeitteen tulee olla huomattavan runsas erityisesti 
erikseen mainituissa paikoissa, pitkä ja upeasti aaltoileva 
hyvin samaan tapaan kuin koirankasvattajat 
kuvailevat noutajien aaltoilevaa turkkia. Kihara 
karvapeite on ehdottomasti virhe, joka viime vuosina on 
tullut valitettavasti liian yleiseksi joissakin karjoissa. 
Tämän on katsottu johtuvan siitä, että enenevissä 
määrin on haluttu kasvattaa ylämaalaisia suuremmiksi 
tehokkaammalla ruokinnalla ja sisäkasvatuksella. 
Kaikissa tapauksissa kokemus on pitkälti osoittanut, että 
mitä karummissa oloissa eläimet elävät, sitä runsaampi 
on karvapeite ja sitä vähäisempi sen taipumus 
kiharuuteen. Niinpä syy saarten nautojen aina sisämaan 
nautoja paljon parempaan karvapeitteeseen on se, että 
niitä ei koskaan suljeta talvehtimaan sisätiloihin. 
Tavallisia värejä ovat musta, juovikas, punainen, 
keltainen ja harmaanruskea, ja kasvattajien mielipiteet 
näiden suosituimmuudesta vaihtelevat suuresti. Yleisesti, 
kuten värienkin kohdalla, voidaan sanoa, että hyvässä 
laumassa pitää olla sekoitus ominaisuuksia - välttäen 
aina kaikkea, mikä osoittaa epätervettä kehittymistä. 
Nahan paksuuteen tulee kiinnittää sopivassa määrin 
huomiota kuten kaikilla liharoduilla, mutta on aina pidettävä mielessä, että luonto on 
mukauttanut ylämaalaisen kestämään ankarimpia olosuhteita. ( Liite 1 Rodun standardi 
alkuperäinen skotlantilainen ) 

              Inverness 10.kesäkuuta 1885 
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3. MIKÄ ON ARVOSTELUNÄYTTELY 

 

Tässä osiossa keskitytään tarkastelemaan, mikä on arvostelunäyttelyn tavoite ja tarkoitus. Miten 
eläimiä arvostelunäyttelyssä arvostellaan sekä mihin asioihin tuomari kiinnittää huomiota. 

 

3.1 Arvostelunäyttelyn tavoite ja tarkoitus 

Arvostelunäyttelyssä tavoitteena on löytää omissa ikäluokissaan, sukupuolittain rodun parhaat 
yksilöt, rakenteeltaan ja liikeiltään optimaalisimmat eläimet. Arvostelunäyttelyissä on 
mahdollista vertailla samanaikaisesti,eri tiloilta tulleita eri ikäisiä eläimiä keskenään. 
Arvostelunäyttelyt edistävät omalta osaltansa jalostustyötä, kasvattajat näkevät toistensa 
karjan parhaita yksilöitä. Kasvattajat pääsevät markkinoimaan omaa karjaansa ja 
esittelemään oman jalostuksensa työtä, sekä se on oiva mahdollisuus verkostoitua muiden 
kasvattajien kanssa. Arvostelynäyttelyt palvelevat myös uusia ylämaankarjan kasvatusta 
harkitsevia. He näkevät useita rodun yksilöitä samanaikaisesti, sekä yksistään näyttelyn 
seuraaminen kehittää omaa karjasilmää. 

 

3.2 Mitä eläimessä arvostellaan 

Näyttelykehässä tuomari arvio eläimen 
sellaisena kuin eläin on sillä hetkellä. Hän 
arvio eläimen ulkoisia ominaisuuksi 
käyttäen pohjanaan rodun standardia. 
Rakenteellisten ominaisuuksien lisäksi 
tuomari arvioi eläimen liikettä ja 
liikkuvuutta, turkin kuntoa sekä esittäjän 
ja eläimen yhteissuorituksen sujuvuutta ja 
näyttävyyttä. Tuomari hakee tasapainoista 
ja harmoonista eläinyksilöä, joka täyttää 
rodun standardit. 

Lehmän ilmiasun tulee olla selkeästi feminiininen, ilmentäen emo-ominaisuuksia. 
Utarerakennetta painotetaan yhä enemmän, vaikkei ylämaankarja olekaan lypsyrotu. 
Utarerakenne vaikutta olennaisesti emolehmän kestävyyteen tuotannossa, napakat ei liian 
suurivetimiset utareet on vasikan helpompi löytää. Lehmän rungossa tulee olla syvyyttä joka  
takaa tilan vasikan kasvulle. Lehmän lantion kulma tulisi olla hieman laskeva, mikä ilmentää 
poikimahelppoutta. 

Sonnissa on toivottavaa laaja, tynnyrimäinen rintakehä sekä pitkä ja pyöreän täyteläinen 
runko. Lavan tulee olla pyöreälinjainen joka sulautuu runkoon. Takaneljännesten tulee olla 
lihakkaat ja laajat. Huomiota kiinnitetään myös astuvan sonnin jalkojen kuntoon. Sonnilla 
arvostelussa kiinnitetään myös huomiota kiveksien kokoon, joiden ympärysmitta aina yli 30cm.  

Molemmilla sukupuolilla selkälinjan tulee olla niin suora kuin mahdollista. Jalkojen tulee olla 
suorat, jykevät ja hyvin karvoittuneet. 
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3.3 Havannointi kuva arvosteltavista ominaisuuksista 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

” Näyttely on näyttely, show, jos voitat ole ikionnellinen ja pidä juhlat,       
mutta muista, totuus piilee perimässä! ” 

- Stephan Janz  -  
 

 

Kaula ja Lapa Utare-ja 
vedinrakenne 

Sonnilla 
kivekset 

Pään ja sarvien muoto sekä koko Selkälinjan suoruus Lantion 
kulma, 
pituus ja 
leveys 

Rungon syvyys 

Reiden leveys 
ja pituus 

Etu- ja takajalkojen 
asento 

Etu-ja takaselän 
leveys 
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4. KILPAILULUOKAT 

 

4.1 Kilpailuluokat  

Tässä listaus kilpailtavista luokista, kilpailtavassa järjestyksessä. 

1-vuotiaat hiehot (heifers born in vvvv) 

2-vuotiaat hiehot (heifers born in vvvv) 

3-vuotiaat hiehot (hefers born in vvvv) 

Lehmä (cow) 

Lehmä ja vasikka (cow whit calf) 

Naaras Champion, valitaan naaraiden luokkavoittajista 

Reserve Champion, valitaan jäljelle jäävistä naaraiden luokkavoittajista sekä toiseksi 
sijoittuneesta siitä luokasta, josta Naaras Champion on valittu. 

1-vuotiaat sonnit (bulls born in vvvv) 

2-vuotiaat sonnit (bulls born in vvvv) 

3-vuotiaat sonnit (bulls born in vvvv) 

Aikuiset sonnit 

Uros Champion, valitaan urosluokkien luokkavoittajista. 

Reserve Champion, valitaan jäljelle jäävistä urosluokkien luokkavoittajista sekä toiseksi 
sijoittuneesta siitä luokasta, josta uros champion on valittu. 

 

4.2 Palkintoruusukkeet 

Luokkavoittajat 

1. sija, punainen ruusuke 

2. sija, sininen ruusuke 

3. sija, keltainen ruusuke 

4. sija, vihreä ruusuke 

5. sija, oranssi ruusuke 

Naaras ja uros champion, puna-valkoinen 

Reserve champion, sini-valkoinen 

Rotu champion, ruusukkeen valitsee järjestäjä 
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5. NÄYTTELYYN VALMISTAUTUMINEN 

 

Ylämaankarjan naudan kanssa näyttelyyn osallistuminen vaatii valmistautumista. Tässä osiossa 
kerron tapahtumat eläinten valitsemisesta näyttelyyn, eläimen näyttelykoulutuksesta ja 
tarvittavista työvälineistä aina näyttelyä edeltävään päivään asti. Olen tehnyt muistilistamaisen 
ohjeistuksen, joiden välissä kerron miten minä ja karjankasvattaja Arja teimme asiat tilalla.  

 

5.1 Näyttelyeläimen valitseminen 

- Valitse eläin, joka on ulkoisilta 
ominaisuuksiltaan ja luonteeltaan 
rodunomainen, tasapainoinen yksilö, joka 
myös mielestäsi kuvaa omaa karjaasi ja 
jalostustyötäsi. Jos eläimen valitseminen 
tuntuu vaikealta, etkä luota omaan 
karjasilmääsi, apua saat esim. Faban 
jalostusneuvojalta. Toiselta kokeneemmalta 
kasvattajalta voit myös kysyä neuvoja.  

- Ota huomioon eläimen käsiteltävyys. On 
hyvä valita eläin, joka on jo tottunut 
riimussa kävelyyn ja kiinnioloon.   

- Eläimen luonne on myös hyvä ottaa 
huomioon. Luonteeltaan rauhallisen säyseä 
eläin uudessa näyttelytilanteessa on paljon 
helpompi käsitellä kuin taas liikkeiltään 
äkkipikaisempi. 

- Ota huomioon, että et voi esitellä kuin yhden 
eläimen luokkaa kohden, ellei sinulla ole 
tiedossasi apuhandleria näyttelypaikalla. 
(Liite 2. Highland Cattle- rodun 
arvostelunäyttelyyn?) 

         Kuvassa: Minä ja Bellina, Vesilahti 2014  

Kävimme Arjan kanssa kesä-heinäkuun aikana useasti laitumella vain katsomassa 
eläimiä ajatellen näyttelyvalintoja. Halusimme viedä useampia eläimiä, koska meillä oli 
siihen nyt oiva tilaisuus näyttelyn tapahtuessa ”kotipihalla” eli kuljetuksista ei tarvinnut 
murehtia. Sonnit olivat tällä kertaa poissuljettu ryhmä, eli keskityimme hiehoihin. 

Minä itse halusin ehdottomasti viedä kehään Belliinan, jonka kanssa olen ollut näyttelyssä 
Vesilahdessa 2014. Tiesin että yhteistyö Bellinan kanssa olisi mutkatonta. Toista 2-
vuotiasta hiehoa mietimme erittäinkin paljon ja se taisi matkalla muuttua useasti, 
kunnes päätös ottaa Tippa syntyi. Tippa on hyvin erilainen tyypiltään kuin Bellina. Osaksi 
se oli myös valintakriteerinä, koska kummatki hiehot ovat rakenteeltaan feminiinisiä ja 
harmoonisia. Tipassa myös näkee sen emän piirteitä paljon ja oma mieltymykseni Tipan 
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emään saattoi vaikuttaa minun mielipiteeseeni. Tipan emä Tihku on hyvin tasapainoinen 
lehmä, Tihkun luonne on erinomainen, ja eläin on osoittautunut myös hyväksi emäksi.  

Kahta 3-vuotiasta hiehoa mietittimme myös pitkään. Varmaksi osallistujaksi tuli Bidelia, 
joka oli jo ollut 2-vuotiaana kehässä. Glorian ja Benuichin välillä kävimme keskustelua 
pitkään, mutta lopulta Gloria ”voitti” sen kävelyn ja askeltamisen ollessa huomattavasti 
parempaa. 

Lehmä ja vasikka -kehään ilmoitettavan parin oikeastaan Arja valitsi. Sara on myöskin 
ollut kehässä aikaisemmin, ja sijoittunutkin. Saralla on kaunis punainen sonnivasikka, 
Scottie, joka on myös erittäin hyvin kehittynyt. Tuin valintaa täysin. Sara on tyypiltään 
mieleiseni lehmä, jolla on kaunis pää, hyvä utare-ja vedinrakenne, ja se on 
kokonaisuutena tasapainoinen lehmä.  

Naudan ollessa laumaeläin ei ole hyvä, että olisivat yksin missään, edes näköyhteys 
lajitovereihin tulisi olla. Tämä tulisi ottaa myös huomioon valittaessa näyttelyyn 
osallistuvia eläimiä. Myös tieto ylämaankarjan voimakkaasta laumahierakiasta sai 
meidät valitsemaan kaksi eläintä aina yhdeltä laitumelta, näin eläinten takaisin vienti 
laitumelle on myös huomattavasti rauhallisempaa.   

  

Kuvissa vasemmalla ovat Sara ja Scottie ja oikealla Gloria, Bellina ja Bidelia.Tippa ei ole 
kuvissa. Eli tässä ovat valitsemamme eläimet näyttelyyn. 

 

5.2 Näyttelyyn ilmoittautuminen 

- Rotuyhdistykset järjestävät näyttelyitä ja heidän nettisivuiltaan löydät yleiset ohjeet 
näyttelyyn ilmoittautumisesta.  

- Maatalousnäyttelyiden yhteydessä Faba järjestää isompia näyttelyitä esim. Okra, 
Farmari ja Viljo, joissa on useita rotuja esillä. 

- Yleisesti näyttelynjärjestäjä haluaa ennakkoilmoituksen näyttelyyn tuotavista 
eläimistä. Ensimmäisen ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään tiedot mihin 
luokkaan ja montako eläintä on tulossa. Lopullisen ilmoittautumisen yhteydessä noin 
kuukausi ennen näyttelyä pyydetään osallistuvista eläimistä seuraavat tiedot: 
omistaja/kasvattaja, syntymätunnus, syntymäaika, korvamerkin numero, kantakirjan 
numero, emän ja isän sekä emänisän tiedot.  

- Näyttelyyn osallistuva eläin tulee olla kantakirjattu tai kantakirjauskelpoinen. ( Liite 
3. FABA Palvelun ohje Kantakirjaohjesääntö Highland Cattle-rodulle ) 

Kun olimme päässeet siihen vaiheeseen että, eläimet olivat tiedossa Arja 
karjankasvattajana ilmoitti eläimet näyttelyyn, minun seuratessa tarkasti vieressä. 
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5.3 Eläimen käsittely ja käsiteltävyys  

- Näyttelyyn osallistuvan eläimen tulisi olla jo tottunut olemaan kiinni riimussa. 
Riimukoulutus olisi hyvä tehdä vieroituksen jälkeen vasikoille, tällöin myös sinulla on 
tarvittaessa voimaa pidellä eläintä helpommin kun se ei ole vielä kasvanut liian 
isoksi. On ihan eri asia pidellä vieroitusikäistä vasikkaa kun aikuista eläintä.  

- Aikuiselle eläimelle riimukoulutus on mahdollinen. Vaatii tosin jo huomattavasti 
enemmän voimia ja aikaa. ( Liite 4. Riimu Highlandille ) 

- Vieroitettujen vasikoiden riimukoulutuksesta löytyy kaksi hyvää artikkelia Suomen 
Highland Cattle Club ry:n vuosikirjoista 2008 (Ylämaankarjan naudan ja ihmisen 
välisen suhteen kehittymisestä) ja 2014 (Kokemuksia eläinten käsittelystä). 

- Naudan koulutuksessa rauhallinen ja itsevarma käyttäytyminen kouluttajalta, 
periaatteella ”ihminen määrää mitä tehdään” on asian ydin. Älä kuitenkaan unohda 
positiivista vahvistamista eli palkitsemista. Palkkana voit käyttää esim. omenaa, 
leipää, väkirehua tai harjausta. 

- Johtajuus on pidettävä itsellä, kuitenkaan eläintä ei pidä myöskään ajaa 
epämielyttävällä tavalla pois tai turhaan sättiä. Naudan koulutuksessa ei edisty 
hermostuneella käyttäytymisellä. 

Tilalla koko karja riimukoulutetaan vieroitusvaiheessa ja sen jälkeen eläimiä kuljetetaan 
kärryssä laitumille, eläimet ovat riimussa ja päästään kiinni aika ajoin. Eläinten kanssa 
myös ollaan paljon, niitä harjaillaan sekä utareita tunnustellaan, eli eläimet ovat 
tottuneet jo käsittelyyn hyvin. Meillä oli myös matkassa mukana jo kolme eläintä, jotka 
olivat käyneet näyttelyssä. Kerran kehässä käyneet eläimet tietävät jo mitä tapahtuu ja 
näin ollen niiden asenne on paljon rennompi. 

 

5.4 Näyttelykoulutus  

Olemme päässeet siihen asti, että näyttelyyn valittavat eläimet on päätetty ja ilmoitettu 
näyttelyyn. Nyt alkaa siis puunaus, talutus ja näyttelyseisonnan harjoittelu.  

- Tuo näyttelyyn lähtevät eläimet 
pihapiirisi noin neljä viikkoa ennen 
näyttelyä. On hyvä tuoda näyttelyyn 
osallistuvat eläimet pois isoilta 
kesäisiltä laitumilta lähemmäksi 
itseäsi. Näin helpotamme omaa 
työtämme, kun välimatkat eläimen 
luo pienenee. Eläin tottuu myös 
vilskeeseen, pihalla käyviin autoihin 
ja tottuu häiriötekijöihin, joita kohtaa 
näyttelyssäkin. 

    Seisonta harjoituksia, ilman riimua.                  

- Kun ensimmäistä kertaa lähdette pidemmälle lenkille, valitse päivä sään mukaan. 
Tuulisella säällä nauta voi olla huomattavasti säikympi. 
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- Kävellessä on hyvä yrittää jo löytää rytmiä ja pyrkiä siihen, että eläin kävelisi pää 
pystyssä kauniin rennosti kanssasi, tämähän on vain teoriaa. Todellisuudessa, vaikka 
eläin olisi riimukoulutettu vieroitusiässä, on koulutuksen alku usein hankalaa ja 
haastavaa ja vaatii kouluttajalta kärsivällisyyttä 

- Ensimmäisillä talutuskerroilla voi pitää pientä herkkupalaa eläimen turvan edessä, se 
houkuttelee eläintä eteenpäin kanssasi. Ruoka myös rauhoittaa. Tilanteessa jossa 
koet tarvitsevasi aikaa tai haluat rauhoitella eläintä, voit tätä käyttää hyväksesi. 
Voit myös palkita eläimen vasta kierroksen jälkeen. 

- Ensimmäisillä talutuskerroilla taluttajia voi olla kaksi. Näin varmistetaan, että eläin ei 
pääse irti. 

- Jos eläin aloittaa kuitenkin temppuilun, tee paikallasi seisoen eläimen kanssa 
ympyräliikettä. Toista niin useasti, kunnes eläin rauhoittuu ja sitten jatkatte taas 
matkaa. 

- Tehokkaan jarrun saat kiertämällä talutushihnan turvan ympäri, takaisin riimun alta 
ja käteen.  

- Käsittele eläimiä joka päivä: harjausta, koskettelua ja talutusta. 

- Kun lähdette lenkille, kiertäkää eri reittejä, jotta eläin oppii luottamaan sinuun eri 
paikoissa.  

- Opetelkaa näyttelyseisomista. Kiinnitä huomiota jalkojen asentoon sekä pidä päätä  
ylhäällä, älä anna sen roikkua alaspäin.  

- Osa käyttää ns. show stickiä eläimen oikean seisonta asennon saamiseksi eli stickiä 
käyttäen saadaan eläin siirtämään jalat oikeaan ja haluttuun asentoon. Tämä 
kuitenkin vaatii sen, että eläin on tottunut stickiin ja että osaat sitä myös itse käyttää. 
Kampa on ihan ehdoton työkalu. Pitkät kamman vedot toimivat kiitoksena ja myös 
rauhoittaa eläintä. 

- Kun harjoittelette, muista palkita eläin silloin kun se toimii oikein ja haluammallasi 
tavalla esimerkiksi makupalalla, kampaamalla tai harjaamalla rauhoittavasti show 
stickillä. Myös oma rauhallinen äänesi ja puhuminen rauhoittaa eläintä uudessa 
tilanteessa.  

- Mikäli mahdollista, olisi hyvä harjoittella talutusta siten, että eläimen edessä tai 
takana talutetaan toista eläintä, kuten kehässä tulee tapahtumaan. 

- Yritä jäljitellä näyttelypaikan hälinää soittamalla vaikka radiota eläintä käsitellessä.  

 

Me toimme Arjan kanssa pihapellolle neljä hiehoa, lehmän ja vasikan. Hiehot olivat eri 
laitumilta eli kaksi 2-vuotiasta hiehoa yhdeltä ja kaksi 3-vuotiasta toiselta laitumelta, 
joten pientä arvojärjestyksen järjestelyä oli ensimmäisinä päivinä, minkä jälkeen tilanne 
rauhottui. Lehmä ja vasikka olivat samalla pellolla, mutta pelto oli jaettu kahteen 
lohkoon eli lehmä ja vasikka olivat kahdestaan, mutta näköyhteys neljään hiehoon säilyi, 
ja selkeästi pärjäsivät hyvin.  

Pihapellolta oli helppo kävelyttää riimussa eläimet tilan hallille, eläimet saatiin kiinni 
panelien sisälle ja myös muut hoitotoimenpiteet (esim. sorkkahoito) oli käytännöllisintä 
tehdä. Samalla totuttiin autojen ja vieraiden ihmisten ääniin ja liikkeisiin. 
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Kävelytimme useasti eläimiä sekä peräkkäin että vierekkäin, koska näin myös kehässä 
tulee tapahtumaan, sekä seisotimme eläimiä vierekkäin.    

Yhteen joka päiväsiin tehtäviimme kuului tällöin eläimien kanssa seurustelua, harjausta, 
päästään kiinni oloa riimussa vaikka puussa ja, mikä vaikeinta, aletaan kävelemään 
ympäri pihoja ja mantuja yhdessä eläimen kanssa. 

Kun harjoittelin kävelyä ja pysähtelyä sekä oikean seisonta asennon löytämistä eläimien 
kanssa, sanoin aina kun lähdimme liikkeelle ”mennään” ja kun pysähdyimme ” seis” ja 
nämä käskyt lausuin eri äänenpainolla, ja myös palkitsin eläimen sen tehdessä oikein 
kehuilla ja kampauksella sekä herkkupaloilla.  

Oikean seisonta-asennon löytämiseksi käytin 
oman kehoni painoa ja horjutin eläimen omaa 
tasapianoa, koska en osannut käyttää show 
stickiä ja se oli vierasta myös esittämälleni 
karjalle. Show stick on karjan esittämisen 
apuväline, jolla saadaan eläintä liikuttamaan 
jalkoja oikeaan seisonta-asentoon. Show stickin 

käyttöä tulen varmasti jatkossa harjoittelemaan. Pysäyttäessäni pyrin katsomaan, että 
etujalat jäisivät tasan vierekkäin, mutta jos näin ei tapahtunut ja toinen etusorkka oli 
vaikka liian edessä astuin omalla jalallani etusorkan vuohisrajaan ja loin siihen painetta, 
niin että eläin asetti jalkansa taaksepäin. Päinvastoin toimin jos haluisin etusorkkaa 
eteenpäin painan etusorkan takaa vuohisen kohtaan, kunnes eläin siirtää jalkansa 
eteenpäin.  

Toinen tapa jota käytin saadakseni etujalat tasan, oli työntää eläintä taaksepäin tai 
vetää eteenpäin kunnes jalat olivat tasan. Takajalkojen asentoa voisin muuttaa 
horjuttamalla eläimen tasapainoa siltä puolelta miltä jalka oli väärin ”tönäisemällä” niin,  
että eläin siirsi jalkansa oikeaan asentoon.  

Minä palkitsin 
eläimen aina sen  
siirtyessä oikeaan 
asentoon kehuilla ja 
kampauksella. Kun 
minulla ei ollut show 
stickiä käytössä 
jouduin 
”temmeltämään ” 
ehkä enemmän ja 
siksi harjoittelin tätä 
paljon, että omat 
eläimeni tottuivat 
luomaani 
paineeseen. Kun 
seisonta-asento oli 
oikea ja pää hienosti ylhäällä, annoin kehuja ja kampausta palkaksi sekä otin paineen 
pois eläimestä. 
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Pidin mielessä että tämä on 
eläimelle raskasta, joten 
jaoin harjoitusten keston 
pienempiin osiin. 
Harjoituksissa eläin saattoi 
olla poissa laitumelta 
kuitenkin kahdeksankin 
tuntia, mutta pidimme 
pitempiä taukoja. 
Harjoittelimme aina yhdessä 
Arjan kanssa siten, että 
meillä oli kaksi eläintä 
harjoituksessa mukana. 

 

5.5 Eläimen terveys ja 
näyttelyyn vaadittavat 
todistukset 

- ETU-todistus (nautakarjan terveystodistus);vaaditaan jokaiselta näyttelyyn 
osallistuvalta eläimeltä. Todistuksen kirjoittaa eläinlääkäri, eläinten pitää olla 
kliinisesti terveitä. 

- Salmonellatodistus; näyteen voi ottaa enintään 30 vuorokautta ennen näyttelyn 
ajankohtaa. Näyte voi olla yksilö- tai ryhmänäyte, kuitenkin enintään 20 eläimen 
näytteet voi yhdistää. Järkevintä on ottaa ryhmänäyte pitopaikassa, johon olet 
siirtänyt näyttelyyn lähtevät eläimet. 

- Loishäädöt; ulko-ja sisäloiset ovat  riesa naudoilla. Loislääkitsemisellä vältytään tältä 
ikävältä vaivalta. Näin ollen iho sekä turkki pysyvät hyvässä kunnossa. Muistathan, 
että näyttelyyn ei saa tuoda eläintä jolla on todettu pälvisilsaa.  Eläinlääkäriltä on 
saatavilla erillaisia loishäätövalmisteita ( esim. Eprinex). Valeluliuokset ovat helppo 
laittaa naudalle, kun sen tekee harjaamalla eläintä ja hiljaa hissukseen kaataa 
lapojen välistä hännäntyveen. Jos tämä ei onnistu, voidaan liuoksen valelu tehdä 
käsittelytelineessä. 

- Evira ja ETT päättävät näyttelykohtaisesti lisätutkimuksista. 

Hanko 2015 näyttelyyn vaadittiin salmonellatodistus sekä ETU-todistus. Salmonellanäyte 
lähti yhteisnäytteenä näyttelyyn osallistuvista eläimistä. Käytännössä tämä tarkoitti sitä 
että otin rasian, johon ulostenäytteet kerättiin puhtaan lusikan kanssa. Kun kaikkien 
eläinten ulostenäytteet oli rasiassa, pakkasin näytteet ja vein paketin postiin. Lähetteen 
täytin etukäteen ja liitin sen pakettiin. Vastaus näytteestä tuli viikon kuluessa.  

ETU-todistuksen kävi tekemässä Raaseporin kunnaneläinlääkäri, joka toimii myös tilan 
NASEVA eläinlääkärinä. Samalla hän tarkisti näyttelypaikan, joka oli asetusten 
mukainen. Liite 5. Salmonella-ja ETU-todistus. Liite 6. EVIRA:n ohje eläinten viemisestä 
maatalousnäyttelyyn tai muuhun tapahtumaan. Liite 7. ETT:n elinkeinon ohjeet 
eläinnäyttelytoimintaan 2015. Liite 8. ETT:n ohjeet näyttelyvieraita vastaanottaville 
tiloille. 
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ETT:n suosituksen mukaan näyttelyyn osallistuvan tilan tulisi kuulua M.bovis-
vastustusohjelmaan ja täyttää vastustusohjelman A-tason vaatimukset. Mutta: 

Suomen Highland Cattle Club ry hallituksen päätöksellä vuonna 2013 päätti pidättäytyä 
valtakunnallisista karjanäyttelyistä ja karjatapahtumista, koska M. bovis näytteenotto 
alle vieroitusikäisiltä vasikoilta koetaan kasvatusmuodon vuoksi erittäin hankalaki. Tästä 
syystä yhdistys järjestää vuosittain oman rotunäyttelynsä. Suomessa tiedetään olevan 
2015 ainoastaan yhdellä ylämaankarjan kasvatustilalla M.bovis A-tason status, tilalla 
kasvatetaan myös muuta lihakarjarotua. 

 

5.6 Kuljetuksen järjestäminen 

- Jos et omista omaa karjankuljetuskärryä, voi sen esimerkiksi vuokrata. 

- Kimppakyyti, selvitä olisiko mahdollista, jos muita kasvattajia on tuomassa eläimiään 
samaan näyttelyyn. Pidemmillä matkoilla yhdessä reissaaminen on mukavaa ja 
useasti hieman edukkaampaakin. 

- Karjakuljetusauton tilaaminen on myös hyvä vaihtoehto jos samalta suunnalta on 
tulossa useita eläimiä näyttelyyn.  

- Muista ilmoitus eläimen pitopaikan muuttumisesta, näyttelynjärjestäjältä saat 
näyttelypaikan pitopaikkatunnuksen. 

Hanko 2015 näyttelyyn saapui eläimiä kimppakyydillä, eli kasvattajat olivat yhdessä 
vuokranneet karjankuljetusauton. 

 

5.7 Osallistuvien eläimien yleiskunnostus  

- Eläimien kuntoluokitusta olisi hyvä katsastaa ennen näyttelyä. Suositeltava 
kuntoluokitus: 2,5- 3,5 välillä riippuen eläimen kasvu-,tai tuotantovaiheesta. 

- Karvan luonnollinen kiilto on paras, ja tähän tulokseen päästään oikeanlaisella 
ruokinnalla.  

- Huolehdi kivennäisten ja vitamiinien riittävästä saannista. Kivennäis-ja hivenaineet 
sekä vitamiinit vaikuttavat suuresti ihon ja turkin kuntoon, joten varsinkin 
kevättalvella voi olla syytä lisätä A-,D-,E- vitamiineja sekä seleeniä.  

Näyttelyyn osallistuvien eläinten kuntoluokitus kesän laidunnuksen jälkeen oli hyvä, joten 
lisärehustukselle ei ollut tilalla tarvetta.   

   

5.8 Tarkista sorkkien kunto 

- Sorkkien hoito on hyvä tehdän noin 1kk ennen näyttely kehään astumista. Sorkat 
voidaan leikata itse pihdeillä ja hioa reunat kauniiksi karkealla viilalla, eläimen 
olessa käsittelytelineessä. Tarvittaessa  kutsu sorkkahoitaja paikalle. 

- Näyttelypaikalla ennen kehään astumista voidaan sorkat rasvata esim. hevosille 
tarkoitetulla kaviorasvalla, näin sorkkiin sadaan kiiltoa. 
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Me veimme Arjan ja Markun kanssa eläimet käsittelytelineeseen samalla viikolla kun olivat 
kesälaitumilta haettu. Markku hioi sorkat kauniin muotoisiksi ja sorkkiin saatiin kiperämpi 
kulma, jolloin eläimen askellus varsinkin hiehon muuttui kevyen ”tyttömäiseksi” . Eläimet olivat 
käyneet käsittelytelineessä samoin kun punnituksessakin jo vasikkana, joten tilanne hoitui meiltä 
ilman suurempia ongelmia. 

 

5.9 Nenärengas 

- Näyttelyyn osallistuvilla yli 1-vuotiailla sonneilla pitää olla nenärengas, sen voi 
ainostaan laittaa eläinlääkäri.  

- Vaihtoehtoina on ns. ”snitch” eli nenärengastalutin, joka on erillinen sieraimiin 
laitettava lisävaruste. 

- Sonnin nenärenkaaseen tarvitset myös ohuemman narun, mielellään samanvärinen 
kuin riimu. 
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5.10 Eläimen pesu ja harjaus kehä kuntoon 

- Selvitä suurimmat takut ja takiaiset pois karvasta. Takkujen selvitykseen löytyy 
lemmikkien tarvikeosastolta useita vaihtoehtoja takkujen selvitysharjoja-ja kampoja. 
Parhaita ovat kuitenkin naudoille tarkoitetut kammat. 

- Avaa vaikeat takut siten, että revit takkua sivusuunnassa pienemmäksi ja 
pienemmäksi, kunnes selkeää paakkua ei enää ole. Kampaa tai harjaa sitten 
hajotettu takku selväksi. 

- Ellei takku anna periksi, voit leikata sen karvan kasvusuuntaisesti kahtia ja jatka 
sormin, käytä ohennussaksia leikatessasi takkua. Vältä kuitenkin leikkaamista, jos 
mahdollista. Leikkaamalla saattaa muodostua ”kaljuja” länttejä. 

Pihapellolla viikkoa ennen näyttelyä kävin kaikki eläimet läpi kamman kanssa, 
hankalia alueita mistä löytyy aina takkuja ovat kainalot-ja vatsan alue sekä utareiden 
ympäriltä. Selvitin myös hännät ennen pesua. Hännät kampasin erissä, näin sain ne 
nopeammin sekä katkomatta jouhia selvitettyä.  

- Ennen pesua voidaan hioa Ylämaankarjan naudan kruunu eli sarvet. Sarvet hiotaan 
hienolla hiekkapaperilla ylimääräisen karstan poistamiseksi. Nuorilla eläimillä 
karstaa sarvissa on ennemmän, sarvien ollessa vielä kasvuvaiheessa.  

Sarvien hionta oli fyysistä ja hikistä duunia, varsinkin kun ulkolämpötila lähenteli 25 
astetta. Teimme Arjan kanssa peräkkäisinä päivinä kahden erissä hiehot, ensin 2-
vuotiaat Bellina ja Tippa ja seuraavana päivänä Bidelia ja Gloria. Sara lehmän sarvia ei 
ollut tarvetta hioa.  

 

- Pese eläin noin 2-4 päivää ennen näyttelyä.  

- Valitse pesupaikka johon saat lämmintä vettä sekä saat eläimen tukevasti kiinni 

- Naudan pesuun tarkoitettua pesuainetta on markkinoilla vain Mansikki shampoo, 
mutta lemmikkieläinten pesuun tarkoitetuista pesuaineista löytyy valikoimaa esim. 
Isle of dogs tai Ring5. Kummankin tuotesarjan pesuaineet ovat 1/10 laimennettavia, 
joten niistä myös riittää useamman eläimen pesuun. Edukkaita vaihtoehtoja ovat 
ihmisillekin tarkoitetut pesuaineet esim.Tervashamppoo. 
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Näyttely päivä kun oli lauantai, sovimme Arjan kanssa, että kaksi eläintä pestään 
keskiviikkona, Gloria ja Bidelia ja torstaina Tippa, Bellina ja Sara sekä Scottie vasikka. 
Luotimme sääennusteseen joka oli luvannut pelkästään aurinkoisia päiviä. Näin myös 
tapahtui ja eläimet pysyivät puhtaina lauantain koitokseen asti.  

Valmistelimme aina pesupaikan ensin, ennen kuin otimme eläimen siihen. Laitoin 
shamppoon ja hoitoaineen valmiiksi, eli laimensi ämpäriin ja pariin tyhjään pulloon. 
Pulloista minun oli helpompi levittää shamppoota ja hoitoainetta pään alueelle. Sitten 
aloimme kastella letkulla eläintä, harjaa käytimme apuna, jotta karva kastui kunnolla. 
Ylämaankarjan karvapeite on kuin sadetakki, sen kastaminen pohjavilloille asti vaati 
hieman kärsivällisyyttä. Kun eläin oli tarpeeksi märkä aloimme levittää shamppoota 
huolellisesti ja sen jälkeen taas huuhtelimme vedellä. Shamppoo pesun jälkeen levitimme 
hoitoaineet, ja annoimme vaikuttaa muutaman minuutin ja huuhtelimme huolellisesti. 
Yhden eläimen pesu vei aikaa meiltä noin tunnin. Meillä oli käytössä shamppoona 
Tervashamppoo ja hoitoaineena Hieno suomalainen mustikka hoitoaine.   

Kuvissa ylhäällä: Vasemmalla pesun 
aloitus ja oikealla pohjakarvaa myöten 
märäksi kasteltu hieho. Tässä kuvassa näkee myös hyvin selkälinjaa korostavan 
jakauksen. Kuvissa alhaalla: Shamppoo pesussa vasemmalla ja oikealla on hoitoaineet 
vaikuttamassa. 
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Kun eläimet oli pesty, ja huuhdeltu huollellisesti kampasin jakauksen selkälinjaa 
korostamaan, ja siirryimme seuraavan eläimen pesuun. Kun kaikki oli pesty pääsivät 
eläimet takaisin peltolaitumelle kuivumaan, vaikka melkein jo takaisin taluttaessa 
eläimet olivat jo kuivia ja ihanan kiiltäviä auringonsäteissä.  

 

Kuvissa: Puhdas kammattu hieho. 

 

Hiehoista,lehmästä ja vasikasta tuli erittäin hyviä jo ensimmäisellä huolellisella pesulla 
joten koin, että tarvetta pesun uusimiseen ei ollut. Arja oli samaa mieltä. Ilma suosi myös 
meitä ja eläimet nauttivat pesusta kun meillä taas oli hiki auringon porottaessa 
pilvettömältä taivaalta.  

- Kastele eläin perusteellisesti samaan aikaan kammaten, jotta saat eläimen märäksi 
pohjakarvaa myöten. Levitä laimennettu shamppoo ja hiero se eläimeen. 
Shamppoon levityksessä voi käyttää sumutinpulloa tai shamppoon voi laimentaa 
sankoon josta harjan tai sienen avulla levittää. Myös vanhat tyhjät ja pestyt 
shamppoo/hoitoaine pullosi ovat hyviä shamppoon levityksessä. 

- Varo ettei pesuainetta mene eläimen korviin, silmiin tai sieraimiin. Huuhtele eläin 
tarkasti, jos jäi likaiseksi tai rasvaiseksi toista 
pesu. 

- Hoitoainetta olisi suositeltava käyttää, se 
helpottaa kammattavuutta ja viimeisetkin 
pienet takut oikenevat. Samoilta 
lemmikkieläinten turkinhoitoon tarkoitetuista 
tuotesarjoilta löytyy myös 
hoitoainevaihtoehtoja. Hoitoaineen levitys ja 
huuhtelu samoin kuin pesuaineeen. 

- Kun eläin on kuivunut täysin kampaa eläin 
nenän päästä hännätyveen läpi.  

- Kun kampaat, tee suora jakaus kahta 
kampaa käyttäen. Tämä on helpoin tapa 
saada nätti suora jakaus. Tämän jakauksen 
teko alkaa niskasta päättyen hännäntyveen. 
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5.11 Handlerin esiintymisasu ja riimun valinta 

- Ylämaankarjan näyttelykehän esiintymisasu on valkoinen paita, mustat housut, 
turvakengät/mustat kengät 

- Hyvät, siistit nahkaiset käsineet 

- Kehään mennään kehäsihteerin opastuksella, annetussa numerojärjestyksessä. 
Kehänumerot jaetaan yleensä paikan päällä. 

- Iloinen asenne ja hymy huulilla.  

- Tuomari seuraa sinua ja eläintä alusta lähtien, anna hyvä ensivaikutelma. Seuraa 
tuomarin ohjeistusta kehässä. 

- Valkoisen, mustan tai punaisen väriset riimut ovat suosituimpia. Kun valitset sonnille 
riimua, muista myös ohuempi samanvärinen naru nenärengasta varten.  

- Suomessa on vielä huonosti myynnissä naudoille tarkoitettuja riimuja, mutta 
ulkomailta on tilattavissa. Riimun voi kuitenkin tehdä itse kauniista köydestä.  

 

 

Muista solmia kengännauhat! 
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5.12 Suunnittele aikataulusi ja varaa aikaa 

- Eläinten kanssa ei ole koskaan likaa aikaa, lastaus vie oman aikansa sekä matkalla 
pidettävät tauot ja muu liikenne on otettava huomioon 

- Kahtena edellisenä päivänä ennen kuljetusta kuitupitoinen ruokinta esim. kuivalla 
heinällä pitää pötsin kunnossa kuljetuksen aikana.  

- Kuljetettaessa ota huomioon ilmanvaihdon toimivuus karjakärryssä. 

- Ole ajoissa näyttelypaikalla, jos mahdollista niin edellisenä päivänä, näin eläin ehtii 
tottumaan näyttelypaikkaan ja uuteen tilanteeseen.  

- Kuljetustilanne saattaa olla eläimelle erittäin jännittävä, joten varaa välineitä 
takaliston pesuun näyttelypaikallakin. 

 

5.13 Ota mukaasi näyttelypaikkalle 

- Näyttelyeläinten paperit ja todistukset.  

- Näyttelynjärjestäjä tuo paikalle eläimille 
kuivikkeet, kuivan heinän tai säilörehun sekä 
veden. Joten väkirehut ja herkkupalat ota 
mukaan itse. 

- Pesu- ja puunausvälineet kuten kammat, 
kaviorasva yms. 

- Sankoja/ämpäreitä juomavedelle tms. 

- Riimut 

- Handlerin esiintymisasu, kannattaa varata 
vaihtopaita, varsinkin jos viet useimpia eläimiä 
kehään. 

- Iloisen ja reippaan mielen 
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6. NÄYTTELYÄ EDELTÄVÄ PÄIVÄ 21.8.2015 

 

Näyttelyä edeltävä perjantai aamu valkeni aurinkoisena, 
tiedossa oli kiireinen päivä. Näyttelypaikan viimeistely jatkui 
kovaa vauhtia, karsinoiden kuivitus, missä palkinnot, 
äänentoistolaitteiden testausta, pop up kahvilan 
pystyttämistä eli hommaa riitti kaikille. Me talutimme Arjan 
kanssa 2-vuotiaat hiehot päivällä peltolaitumelta näyttely 
karsinoihin valmiiksi iltapäivän koulututustilaisuutta varten, 
loput eläimet jäivät vielä odottamaan peltolaitumelle.   

Minulle jännittävintä oli odottaa, koska muita näyttelyyn 
osallistujia tulisi paikalle ja millaisia eläimiä heillä olisi. 
Näyttelyyn saapui kasvattajia ympäri Suomea, kauimmaiset 
saapuivat Etelä- Pohjanmaalta. Kun ensimmäiset eläimet 
alkoivat valua hiljalleen toinen toisensa jälkeen 
näyttelypaikalle, alkoi tohina. Eläinten siirrot kärrystä 
karsinoihin, rehustuksen hoitaminen sekä veden kanto 
eläimille. Myös mukava puheensorina alkoi kasvattajien keskuudessa heidän vaihdellessa 
kuulumisia. 

Eniten odotin perjantain ohjelmassa kuitenkin, Tuomarin Angus MacColl:n veljenpojan Dexter 
Loganin pitämää kehäkoulutusta. Kehäkoulutus oli hienoa plussaa näyttelyn osallistujille, jonka 
yhdistys oli järjestänyt.  

Dexter Logan on omistautunut kotimaassaan Skotlannissa rodulle ja hän on ihan pikkupojasta 
lähtien esittänyt ylämaankarjaa näyttelyissä ja huutokaupoissa. Dexterin isä oli myös 
ylämaankarjan kasvattaja ja Dexter jatkaakin isänsä jalanjäljissä. 

Dexter kertoi koulutustilaisuudessaan kuinka hän 
valmistelee eläimet kehään, ja kuinka hän esittäisi 
ylämaankarja rotua näyttelyssä. Omaksi opiksi ja iloksi 
kuvasin koko hänen luentonsa. Meillä oli myös paikan 
päällä Skyler, amerikkalainen ylämaankarjan kasvattaja, 
joten pientä maiden välistä kilpailua oli aistittavissa, kun 
miehet näyttivät taitojaan ylämaankarjan esittämisestä.  

Näyttelyssä myös vieraana olivat saksalaiset  Martin Holm 
ja Gunter Brand, jotka pitivät aitausnäytöksen. Martin ja 
Gunter olivat esittelemässä Gallagherin 
sähköaitatarvikkeita, joita useasti käytetään 
ylämaankarjan laidunaitana.  

Tämän jälkeen otimme omat eläimet kehään ja menimme näyttämään Dexterille taitomme ja 
saimme harjoitella hänen ohjauksellaan ylämaankarjan esittämistä näyttelykehässä.  

Minä tietysti kysyin heti miten hän harjaa, pesee ja treenaa eläimiään kehiin, mitä kohtia hän 
korostaa eläimessä ja mihin asioihin hän kiinnittää huomiota eläimen esittämisessä.  Ja 
juttuahan riitti, oli aivan mahtavaa saada uutta oppia alan konkarilta. 
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Koulutuksen jälkeen sain tehtäväkseni tarkistaa kaikki näyttelyyn osallistuvien eläinten ETU-
todistukset sekä salmonellatodistukset. Minun tuli tarkistaa että, korvamerkin numero olisi 
eläimessä sama kuin paperissakin, kunnaneläinlääkärin ohjeiden mukaisesti. Tämän tehtyäni, 
toimme 3-vuotiaat hiehot sekä lehmän ja vasikan näyttelyalueen karsinoihin. Hiehot sekä 
lehmä ja vasikka kävelivät ongelmitta omiin karsinoihinsa.  

Aurinko alkoi jo hiipua metsän taakse, kun vielä letitin viimeisen hiehon häntää 
kalanruotoletille, jännitys näyttelypäivästä kasvoi mielessä, huomenna se olisi vihdoin ja viimein.  

Olin erittäin tyytyväinen siitä työstä minkä olin tehnyt eläinten eteen, hiehomme näyttivät 
mielestäni mahtavilta. Lehmä oli ylväs ja feminiininen, vasikka rohkea ja avoin uudelle paikalle 
sekä mahdottoman suloinen tuuhean karvansa kanssa. 

 

 

 

Perjantai illan saapuessa otettu kuva näyttelyalueelta.  
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7.NÄYTTELYALUE  

 

Näyttelyalueen rakentaminen alkoi kahta viikkoa ennen näyttelyä, mutta suunnittelu alkoi jo 
7kk ennen näyttelyä. Paikka sijaitsi noin 500 metrin päässä tilan rakennuksista, peltoalueella. 
Pelto-alueelta leikattiin murskaimella nurmen kasvu lyhyeksi. Vielä perjantaina näyttelykehän 
alue ajettiin ruohonleikkurilla lyhyeksi.  

Alueelle järjestettiin kunnan vesi, siten että vettä ei tarvinnut kantaa eläimille pitkältä. Rehun 
säilytys paikkoja oli kaksi, ja karkeanrehun vaihtoehtoja oli kaksi luomu kuivaheinä sekä luomu 
säilörehu. Lannan keräys paikkoja oli yksi. Kehä sekä tuomarin teltta sijoitettiin keskelle aluetta, 
jonka vasemmalle puolelle sijoittui eläinten karsinat. Kehässä oli turvallisuus syistä useampi 
uloskäynti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Kulku kehään  

 

 

 

 

Kulku alueelle 
Kulku alueelle 

 

 

 

 

Alueesta tekemäni kartta ei ole mittakaavassa. 

Näyttelykehä, 
uloskäynnit 
merkattu 
nuolimerkein. Kaksi 
varauloskäyntiä. 

Tuomarin 
teltta 

punnitus 
Väliaikais karsinat, johon 
mahdollisuus saada eläin 
varjoon, kaksi kpl 

 

Pesupaikka 

Vesi 

Näyttely
eläinten 
karsinat, 
luomu 

Näyttelyeläinten 
karsinat, luomu 

 

Näyttelyeläinten 
karsinat, 
tavanomainen 

Katsojien 
alue 

Olkipaa 
leja ja 
tuoleja 

Vesi ja rehu 

Vesi 
ja 
rehu  

Lanta  

Traileri parkkipaikka, kasvattajien autot. 

Pihatie, vieraat ajoivat alueen ohi jonne oli järjestetty paikoitus ja hyvä kulku väylä pellon poikki alueelle. 
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7.1 Punnitus 

Alueelle oli tuotu digitaalivaa`alla 
varustettu punnitus karsina. Eläin 
kulkee paneleiden välistä 
punnitusalustalle ovi takana 
suljetaan ja vaaka kertoo eläimen 
painon parissa sekunnissa. Tämän 
jälkeen avataan etuportti, josta 
eläin astelee ulos.  

 

 

 

 

7.2 Pesupaikka 

Pesupaikka sai paljon kiitosta 
käyttäjiltään. Pesupaikalle oli 
järjestetty juokseva vesi letkulla ja 
hyvällä suutin päällä. Pesupaikan 
alustana toimi FarmFloorin 
kumisekoitematot sekä paikka oli 
järjestetty siten, että eläimiä oli 
turvallista sitoa päästään kiinni 
pesupaikalle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

7.3 Näyttelyalue kuvin  
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8. NÄYTTELYPÄIVÄ 22.8.2015 

 

Näyttelypäivän aamu alkoi kovalla tohinalla, tehtäväni oli harjata ja puunata neljä hiehoa, 
lehmä sekä vasikka näyttelykehä kuntoon. Aloitin harjauksen ensimmäisenä kehään menevistä 
eläimistä eli Bellinasta ja Tipasta. Bellinan karvoja tuli leikata vatsalinjan sekä kaulan alueelta, 
saadakseni eläimen näyttämään feminiinisemältä, niin kuin hiehon kuuluisi. Tämän jälkeen tein 
kahta kampaa käyttäen selkälinjan jakauksen. Otsatukan kampasin kokonaisuudessa sarvien 
takaa eteenpäin nätisti silmien edustalle. Kaulakarvat harjasin siististi alaspäin litteäksi ja 
sivuilta, kyljestä taas ylöspäin pörröttäen luoden hieholle täyteläisemmän kuvan rungosta. 
Samoin kampasin myös takapään ja reidet, saadakseni ne näyttämään leveältä, pyöreältä ja 
täyteläiseltä. Avasin edellisenä iltana letittämäni hännät ja kampasin ne auki hieman 
pörröttäen häntää, mutta en liiaksi. Halusin että häntä näyttäisi kuitenkin luonnolliselta. Tämän 
jälkeen vuorossa oli sarvet ja sorkat, johon sipaisin kaviorasvaa, ja näin ensimmäinen oli valmis. 
Ja saman toistin kolmelle muulle hieholle sekä lehmälle. Vasikka Scottielle ei tehty selkälinjan 
jakausta vaan, vasikka kammattiin pörröiseksi ”palloksi”, korostaen vasikan takaosan 
tuotantoon soveltuvaisuutta. Scottielle en laittanut myöskään kaviorasvaa sorkkiin enkä sarven 
alkuihin. Sain kammattua kaikki eläimet ennen ensimmäisen kehän alkua. Aikaa jäi minullekin 
kaunistautua ja vaihtaa näyttely paita päälle. 

Kehät alkoivat klo 12.00. Tuomarina Mr Angus Mac 
Coll, Skotlanti. Tulkkina Johanna Jahkola. 
Kehäavustajina Arto Karila ja Anneli Valta-Lisitsin. 

Kuvissa: Helsinki Pipes and Drums (miehet kilteissä), 
sekä vasemmalta tuomari Mr Angus Mac Coll ja hänen 
vieressään veljenpoika Dexter Logan , Skotlanti. Tulkki 
Johanna Jahkola keskustelee tuomarin kanssa kehässä.   

Helsinki Pipes and Drums avasivat skotlantilaisella 
soitollaan näyttelyn ja ensimmäinen kehä alkoi 1-
vuotialla hiehoilla. 

Ennen meidän kehien alkua aurinko paistoi jo kuumasti näyttelyalueelle, joten päätimme siirtää 
vasikan ja lehmän toiselle puolelle karsinaan 
joka oli varjossa. Vasikalle alkoi selkeästi tulla 
liian kuuma ja vasikka alkoi ”läähättää”. 
Päästyään varjoon sen olo helpottui 
huomattavasti.  

Siirsimme myös hiehot varjoon kiinni 
punnitustelineen paneleihin. Halusin, että 
eläimillä riittäsi energia kehässä. Kuva alla. 
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Tein hiehoille vielä viime hetken viimeistelyjä 
niiden seistessä rauhallisesti kiinni panelissa. 
Odotin jännityksellä vuoroamme, seuraten 
samalla myös 1-vuotiaiden hiehojen kehää. 

Kuvissa: Odottelemme oman kehämme 
alkua. Vasemman puoleisesta kuvasta voi 
päätellä että, 1-vuotiaiden kehässä tapahtui 
jotain jännittävää. 

  

Kunnes se kuului,kehäavustaja Annelin, karjankutsun suomenmestarin, savolainen kutsuhuuto: ” 
numero 42 Bellina av Havsgårdar! ” Otin Bellinan irti paneelista, vedin syvään henkeä ja 
lähdimme yhdessä päättäväisesti kohti kehän porttia. Kun kaikki 2-vuotiaat hiehot olivat 
kehässä ikäjärjestyksessään, alkoi tuomarin tarkka arviointi. Tuomari kävelytti kaikkia ensin 
muutaman kierroksen, jonka jälkeen alkoi yksilöarvostelut, muiden odottaessa kehässä 
vuoroaan. Bellina teki hyvin töitä kanssani, vaikka minua hieman ensimmäisillä kierroksilla 
jännittikin.  
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Minulla on tapana laulaen kutsua 
Bellinan nimeä, huomasin aikaisemmin, 
että se rauhoitti Bellinaa. Toimin niin 
nytkin, kun muutamia tiukkoja paikkoja 
kehässä koettiin, ja tietenkin takataskussa 
kampa sekä herkkupala. Vuorossa oli 
meidän yksilöarvostelu. Kuvassa oikealla: 
Tuomari lähestyy meitä tervehtien.  

 

 

Asettelin Belliinan tuomarin eteen 
kauniisti. Tuomari lähestyi Belliinaa sivulta 
kehuen hiehon rauhallista luonnetta, 
kokeillen hiehon niskaa, etuselkää, 
takaselkää, lantiota sekä katsoi tarkasti 
hiehon mittasuhteita edestä sivulta ja 
takaa. Tuomari kyseli minulta hiehon 
ikää kuukausina ja olenko esittänyt 
eläintä aikaisemmin. Kuvassa oikealla: 
Tuomari kiertää hiehon nähden sen joka 
puolelta. 

 

Tämän jälkeen tuomari kiitti ja katsoi 
vielä liikettä taakaa meidän poistuessa  
yksilöarvostelusta.  

 

Kuvissa alhaalla: Oikealla tuomari kokeilee hiehon niskan ja etuselän. Vasemmalla tuomari 
seuraa liikettämme poistuessamme yksilöarvostelusta. 
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Tuomari kävelytti meitä yhden kierroksen ja 
toisella kieroksella sijoitti hiehot riviin keskelle 
järjestykseen, oikealla ensimmäisenä voittaja, 
sitten toinen, kolmas eli minä ja Bellina ja neljäs 
Tippa ja Arja ja niin edespäin.  

 

Kuvassa: Oikealla minä ja Bellina otamme 
palkintoa vastaan.  

Kuvassa alhaalla: Bellina ja Minä nro 42, sekä 
Tippa ja Arja nro 44. 

 

Kun 2-vuotiaiden hiehojen kehä oli ohi, veimme hiehot vauhdilla takaisin paneleihin kiinni ja 
otimme 3-vuotiaat hiehot Glorian ja Bidelian vaihdossa ja takaisin kehään. Vaihto oli nopea, 
mutta onneksi meillä oli Värner apuna joka jäin huolehtimaan 2-vuotiaiden vesi tarjonnasta ja 
hyvinvoinnista. 

3-vuotiaiden hiehojen kehä sujui samalla kaavalla kuin 2-vuotiaidenkin kehä. Samoin lehmä ja 
vasikka kehä, joka myös oli suoraan 3-vuotiaiden hiehojen jälkeen. Mistä jäimme myös lehmän 
ja vasikan kanssa suoraan kehään ja vaihdoimme lehmälle taluttajaksi Värnerin ja minä jatkoin 
vasikan taluttelua, ja Arja haki Glorian 
naaras champion kehään, jossa valittiin siis 
naaras champion ja reserve champion.    

 

Kuvassa: Minä ja Bidelia kehässä 
arvosteltavana, Bidelia ja Gloria olivat ainoat 
3-vuotiaat hiehot kehässä, joten oli erittäin 
mielenkiintoista kuunella tuomarin mielipide 
hiehoista. 
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Kuvassa: Tuomarin yksilöarvostelussa, 
Bidelia esiintyi hienosti kehässä. Bidelia 
kantaa kauniisti itsensä, ja on luonteeltaan 
lauhkea. Bidelia sijoittui toiseksi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa: Lehmä 
ja vasikka 
kehässä 
arvosteltavana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa: Paras pari kehän kilpailijat.  
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8.1 Ajatuksia päivästä 

Päivä oli mahtava, sain hyviä kokemuksia eläintenkäsittelystä ja opin taas uutta. Sain myös 
kutsun skotlantiin tuomarilta ja tuomarin veljen pojalta, katsomaan heidän karjaa ja 
tutustumaan ylämaankarjan kasvatukseen skotlannissa. Sain kehuja karjankäsittely taidoistani 
Dexteriltä, joka myös luuli minun kasvaneen maatilalla. Oli hienoa saada kiitosta omasta työstä, 
varsinkin kun kehu tulee ihmiseltä joka on todella taitava naudan käsittelyssä.  

 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa: Minä ja Belliina. 

”Nokat kohti uusia 
haasteita” 

 

 

  

8.2 Näyttely päivän muistilista 

- Edellisenä iltana kastelemasi ja letitettämäsi häntä tulee avata ennen kehään 
astumista ja kammata auki. Tuloksena upea, muhkean pörröinen häntä. Häntää voi 
myös hieman tupeerata, mutta ei liiaksi kannata, luonnollisuus on valttia. 

- Kampaa eläin nenän päästä hännäntyveen läpi. Yöllä eläimen makaillessa 
olkipehkuilla jää sen karvaan kiinni olkea, eli poista irtoroskat.  

- Kun harjaat eläintä, mieti onko kyseessä hieho,lehmä vai sonni, esim. älä tee sonnistasi 
feminiinistä. Muista myös että harjauksellasi voit saada ”peittoon” eläimen huonoja 
puolia. 

- Sarvet ja sorkat kiiltäväksi kaviorasvalla. 

- Esittele eläimesi aina hymyillen ja tuoden eläimen parhaat puolet esille. 

- Seuraa tuomaria koko ajan ollessasi kehässä. 

- Nauti päivästä ja ole ylpeä omasta sekä eläimesi suorituksesta 
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9. NÄYTTELYN TULOKSET 

SUOMEN HIGHLAND CATTLE CLUB RY 

KANSALLINEN VUOSINÄYTTELY 

HANKO 22.8.2015 

 

 

9.1 1- VUOTIAAT HIEHOT (heifers born in 2014) 

 

1. 38. Iona of Rekola 
synt. 12.4.2014 
Emä: Ieva of Rekola 
Isä: Hamish Dubh of Miungairigh 
Kasvattaja/omistaja: Rekolan tila , Risto Volanen, 
Pertunmaa 
 
 

2. 33. Wuoren Flora 
synt. 23.4.2014 
Emä: Flora of Korventausta 
Isä: Donnchadh of Miungrairigh 
Kasvattaja/omistaja: Wuoren Highland, Mika ja Elina Seppälä, 
Hartola 
 

3. 31. Nighean Buidhe 2nd of Rose`s 
synt. 6.5.2014 
Emä: Nighean Buidhe of Brunnila  
Isä: Malcolm of Miungrairigh 
Kasvattaja/omistaja: Rose`s Highland, Kimmo ja Annukka 
Ruusu, Jämsä 
 

4. 29. Sineag 3rd of Brunnila 
synt. 21.5.2014 
Emä: Sineag af Storsjö 
Isä: Angus of Tordarroch 
Kasvattaja/omistaja: Brunnilan tila, Riikka Palonen, Köyliö 
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9.2 2- VUOTIAAT HIEHOT (Heifers born in 2013) 

 

1. 47. Proiseag Odhar of Rose`s   
synt. 14.3.2013 
Emä: Proiseag Oldhar 6th of Achnacloich 
Isä: Malcolm of Miungairigh 
Kasvattaja/omistaja:  
Rose`s Highland, Kimmo ja Annukka Ruusu, Jämsä 
 

2. 46. Elvira 3rd of Brunnila 
synt. 10.4.2013 
Emä: Emilia Fox of Blocken 
Isä: Angus of Tordarroch 
Kasvattaja/omistaja:  
Brunnilan tila, Riikka Palonen, Köyliö 
 

3. 42. Bellina av Havsgårdar 
synt. 6.6.2013 
Emä: Bettina Benuich 1st of Päivärinne 
Isä: Bond 
Kasvattaja/omistaja:  
Havsgårdar Oy/Ab, Hanko 
 

4. 44. Tippa av Havsgårdar   
synt. 2.6.2013 
Emä: Tihku 
Isä: Bond 
Kasvattaja/omistaja: 
Havsgårdar Oy/Ab, Hanko 
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9.3 3-VUOTIAAT HIEHOT (heifers born in 2012) 

 

1. 49. Gloria av Havsgårdar 
synt. 8.5.2012 
Emä: Gabriella Ginger 3rd of 
Päivärinne 
Isä: Bond 
Kasvattaja/omistaja: 
Havsgårdar Oy/Ab, Hanko 
 

2. 50. Bidelia av Havsgårdar 
synt. 17.4.2012 
Emä: Bettina Benuich 1st of 
Päivärinne 
Isä: Bond 
Kasvattaja/omistaja 
Havsgårdar Oy/Ab, Hanko 
 
 

 

 

 

 

 

9.4 LEHMÄ JA VASIKKA                (Cow whit calf) 

1. 51. Sara Sarah 3rd av 
Havsgårdar 

synt. 2.5.2008 
Emä: Sarah of Päivärinne 
Isä: Bond 
Kasvattaja/omistaja: 
Havsgårdar Oy/Ab, Hanko 
 
Scottie av Havsgårdar 
synt. 7.4.2015 
Emä: Sara Sarah 3rd av 
Havsgårdar  
Isä: Calvin av Porlammi 
Kasvattaja/ omistaja:  
Havsgårdar Oy/Ab, Hanko 
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9.5 NAARAS CHAMPION 

 
47. Proiseag Odhar of Rose `s   
synt. 14.3.2013 
Emä: Proiseag Odhar 6th of Achnacloich 
Isä: Malcom of Miungairigh 
Kasvattaja/omistaja: 
Rose`s Highland, Kimmo ja Annukka Ruusu, Jämsä  

 

 
9.6 RESERVE CHAMPION 
 
49. Gloria av Havsgådar 
synt. 8.5.2012 
Emä: Gabriella Ginger 3rd of Päivärinne 
Isä: Bond 
Kasvattaja/omistaja: 
Havsgådar Oy/Ab , Hanko 
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9.7 1- VUOTIAAT SONNIT ( Bulls born in 2014) 

 

1. 56. Halmet Of Rekola  
synt. 3.3.2014 
Emä: Celina of Brunnila 
Isä: Hamish Dubf of Miungairigh 
Kasvattaja/omistaja:  
Rekolan tila, Risto Volanen, 
Pertunmaa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 52. Seosamh of Brunnila 
synt. 22.5.2014 
Emä: Samanta 2nd of Brunnila 
Isä: Angus of Tordarroch 
Kasvattaja/omistaja: 
Brunnilan tila, Riikka Palonen, köyliö 
 
 
 
 
 
 
 

3. 54. Olympos of Riverhill 
synt. 2.4.2014 
Emä: Kleopatra af Kristina 
Isä: Otfried vom Eiserbachtal 
Kasvattaja/omistaja: 
Riverhill`s Highland, Johanna Rotola-
Pukkila, Kauhajoki 
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9.8 2- VUOTIAAT SONNIT (Bulls born in 2013) 

 
1. 57. Lawrence of Brunnila 

synt. 11.4.2013 
Emä: Charlotte Of Ranna-Villa 
Isä: Lachlan of Marrick Park 
Kasvattaja/ omistaja: 
Brunnilan tila, 
Riikka Palonen, 
Köyliö 
 

 
 
 
 
 
 
    
9.9 UROS CHAMPION 
 
     57. Lawrence of Brunnila 
     synt. 11.4.2013 
     Emä: Charlotte Of Ranna-Villa 
     Isä: Lachlan of Marrick Park 
     Kasvattaja/ omistaja: 
     Brunnilan tila, Riikka Palonen, Köyliö 
 
   
   9.10   RESERVE CHAMPION 
 
     56. Halmet Of Rekola  
     synt. 3.3.2014 
     Emä: Celina of Brunnila 
     Isä: Hamish Dubf of Miungairigh 
     Kasvattaja/omistaja:  
     Rekolan tila, Risto Volanen, Pertunmaa 
 
 
 
 
 
 
 
 
         



43 
 

 9.11  ROTUCHAMPION 
     

47. Proiseag Odhar of Rose `s   
synt. 14.3.2013 
Emä: Proiseag Odhar 6th of Achnacloich 
Isä: Malcom of Miungairigh 
Kasvattaja/omistaja: 
Rose`s Highland, Kimmo ja Annukka Ruusu, Jämsä  
 

 
 
9.12 PARAS PARI 

 
33. Wuoren Flora 
synt. 23.4.2014 
Emä: Flora of Korventausta 
Isä: Donnchadh of Miungrairigh 
Kasvattaja/omistaja:  
Wuoren Highland, Mika ja Elina Seppälä, 
Hartola 
 
35. Wuoren Shannon 
synt. 18.4.2014 
Emä: Shannon 4th af Träskända 
Isä: Donnchadh of Miungairigh 
Kasvattaja/omistaja:  
Wuoren Highland, Mika ja Elina Seppälä,  
Hartola 
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9.13 LISÄKSI PALKITTIIN 
 
 
 
  9.13.1 PALOSEN PÖKKÄYS  9.13.2 PARAS ESITTÄJÄ 
           
           
  Askolin Minja, Pornainen   Kimmo Ruusu, Jämsä  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.13.3 PARAS NUORI ESITTÄJÄ 
 
Wilma Seppälä, Hartola 

 
Liite 9. Näyttelyluettelo Hanko 2015 
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10. KIITOKSET  
 

Opinnäytetyöni on tiivistelmä ammatillisestakasvusta minkä olen saanut koulutuksen ja 
ylämaankarjan parissa.  

Suurimmat kiitokset kuuluvat karjankasvattajille, Arja ja Markku Primiettalle. Heidän 
opastuksella ja tuella olen saanut kokea, oppia ja osallistua hienoihin asioihin ylämaankarjan 
parissa. Arjalle kiitokset kaikesta opista ylämaankarjan käsittelystä ja hoidosta sekä tuesta ja 
kannustuksesta tehdessäni tätä opinnäytetyötäni. 

Kiitokset Juuli Huuhtaselle, opponentin työtehtävän huolellisestan suorittamisesta. 
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 11. LÄHDELUETTELO 

 

Suomen Highland Cattle Club ry: n Vuosikirjat 2008, 2010, 2012 ja 2014 

FABA: n internet sivut lihakarjan jalostus, http://www.faba.fi/fi/tietopankki/lihakarja 

ETT: n internet sivut,  http://www.ett.fi/ohjeet_ja_lomakkeet 

Suomen Highland Cattle Club ry: n internet sivut,  http://www.highlandcattle.fi/ 

Tilastotiedot Highland Cattlen emolehmätarkkailun tuloksista, nautalehti nro 2 

Kuvat: Omat kuvat, sekä kuvaajat Laila Suortti, Linda Baarman sekä Nina-Maria Haanpää 

Scottish Highland Cattle  http://www.scottishhighlandcattle.com.au/ 

The Highland Cattle Society www.highlandcattlesociety.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.faba.fi/fi/tietopankki/lihakarja
http://www.ett.fi/ohjeet_ja_lomakkeet
http://www.highlandcattle.fi/
http://www.scottishhighlandcattle.com.au/
http://www.highlandcattlesociety.com/
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12. LIITTEET 

 

Liite 1. Rotu standardi alkuperäinen skotlantilainen 

Liite 2. Highland Cattle- rodun arvostelunäyttelyyn, tekijä Mari Aaltonen 

Liite 3. FABA Palvelun ohje kantakirjaohjesääntö Highland Cattle- rodulle 

Liite 4. Riimu Highlandille 

Liite 5. Salmonella- ja ETU- todistukset 

Liite 6. Evira:n ohje eläinten viemisestä maatalousnäyttelyyn tai muuhun tapahtumaan 

Liite 7. ETT:n elinkeinon ohjeet eläinnäyttelytoimintaan 

Liite 8. ETT:n ohjeet näyttelyvieraita vastaanottaville tiloille 

 

 

 

 

 

 

 

 


