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Matti Mäkelä          27.11.2007 

 

Ylämaankarjan naudan ja ihmisen välisen suhteen kehittymisestä 
 

Vaikuttimet 

 

Olen ollut kiinnostunut lehmistä yli kuudenkymmenen vuoden ajan. Kokemuksia on kertynyt 

elämän aikana eri roduista. Viimeisin ja ehkä intohimoisin tuttavuus on ollut naapuriston 

ylämaankarja viiden vuoden ajan. Lähes päivittäistä tutustumista paikallisiin eläimiin on kertynyt 

tuhansia tunteja kaikkina vuoden- ja vuorokauden aikoina moninaisissa yhteyksissä poikimisesta 

teurastukseen. Taustatietoja olen hankkinut tutustumalla eläimiin ja niiden kasvattajiin puolella 

sadalla tilalla ja näyttelyissä Suomessa ja Saksassa. Suomen Highland Cattle Club ry jäsenineen 

on ollut keskeinen apu tiedon hankinnassa ja yhteyksien luomisessa. Teoreettisempaa kirjatietoa 

olen kerännyt opinnoilla Helsingin yliopiston Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskuksessa ja 

Suomen soveltavan etologian seuran tilaisuuksissa. 

 

 
Kuva 1. Ihmiskontakteja  2.11.2004©Matti Mäkelä 

 

Kirjoitan vain ilmiöistä, jotka perustuvat omiin havaintoihini. Useimmat tilanteet ovat kuitenkin 

tuttuja valtaosalle kokeneita kasvattajia ja heidän kokemuksensa vahvistavat omia havaintojani. 

Taustatiedot on poimittu julkaistusta kirjallisuudesta. 

 

Seuraavassa nauta tarkoittaa aina ylämaankarjan eläintä. Keskityn nautayksilön ja ihmisen 

väliseen suhteeseen. Nauta on perusluonteeltaan laumaeläin ja muut lauman eläimet ovat sille 
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tärkeitä. Eläimiä käsiteltäessä tätä ei sovi unohtaa vaikka keskitytään yksilöön. Kokonaisten 

eläinryhmien käsittelyn ja eläinten keskinäisten suhteiden tarkastelun jätän tässä taustalle. 

Henkilöä, yleensä hoitajaa, joka haluaa luoda suhteen nautaan, kutsun ihmiseksi. Satunnainen 

ulkopuolinen on vieras ihminen. 

 

Keskeinen mielenkiinnon kohteeni on (ylämaankarjan) naudan käyttäytyminen sen kohdatessa 

tutun ihmisen (hoitajan). Syvimpänä motivaationani on ehkä tilanteen ymmärtäminen, mutta olen 

myös ihmetellyt väitteitä ylämaankarjan villiydestä ja vaikeasta käsiteltävyydestä. Ilman 

ihmiskontakteja nauta suhtautuu ihmiseen epäluulolla ja pelkää automaattisesti ihmistä 

käyttäytyen villisti. Pelokkaalla eläimellä on stressiä ja siitä aiheutuu monia haittoja ja vaaroja 

sekä eläimen hyvinvoinnille ja tuotantotuloksille että hoitajan turvallisuudelle ja viihtyvyydelle. 

 

Rotuna ylämaankarja ei mitenkään poikkea Suomessa pidettävistä muista nautaroduista ainakaan 

epäedullisesti luonteen villiyden tai pelokkuuden suhteen. Kaikki nautarodut suhtautuvat 

synnynnäisesti pelolla ihmisiin, mutta oppivat kokemuksen avulla luottavaisiksi ja pelottomiksi. 

Ylämaankarjan rauhallisuus ja nopeaälyisyys ovat tässä sen hyviä puolia. 

 

Naudan kesyttäminen on ihmispelon poistamista. Kesyyntymismekanismien tuntemusta voi 

hyödyntää myös käytännön hoitotyössä. Avainkysymykseni onkin: Miten nauta kesytetään? 

Miten nopeasti ja miten kesyksi nauta voi tulla? Jotkut muiden rotujen karjanomistajat ja 

eläinlääkärit sekä kirjallisuus varoittavat kuitenkin liian kesyjen eläinten vaaroista. Toinen 

kysymys onkin: Voiko nauta olla liian kesy?  

 

Valmistautuminen kohtaamisiin 

 

Luottamuksellisen suhteen syntyminen edellyttää ihmiseltä monia asioita. Ihmisen pelottomuus 

on perusedellytys, sillä nauta haistaa pelon ja tulee epävarmaksi. Ihminen erittää 

"pelkohormoneja", jotka aivoihin kulkeuduttuaan laukaisevat pelkoreaktion. Hormoneja erittyy 

myös iholle ja siitä ilmaan, jolloin nauta haistaa ne. Naudoilla pelko- ja stressihormonit ovat 

osittain samoja kuin ihmisillä, joten nauta tulkitsee automaattisesti tilanteen pelottavaksi.  

 

Pidättyvän rauhallinen liikkuminen antaa aikaa havainnointiin molemmin puolin. Pelkäävän tai 

reippaasti toimivan ihmisen liikkeet lisäävät naudan epäluuloja. Naudan näköjärjestelmä on 

virittynyt huomaamaan erityisen helposti pieniäkin äkillisiä liikkeitä. Uuteen ihmiseen 

tutustuessaan nauta on altis pelästymään liikkeestä. Sormen pään nopea heilahdus saattaa riittää 

puhumattakaan reippaasta kävelystä tai käden ojentamisesta kohti lähestyvää uteliasta eläintä.  

 

Tarvitaan myös karjasilmää. Lauman ja yksittäisten eläinten tarkkailu sekä etäältä että eläinten 

joukossa rauhallisesti vaellellen totuttaa lukemaan eläinten käytöstä. Samalla myös eläimet 

oppivat tuntemaan ihmisen. Huomiota kannattaa kiinnittää erityisesti pään asentoihin, silmien 

ilmeisiin, hännän heilutukseen ja liikkeisiin. Eläinten välisten hierarkiasuhteiden tunteminen on 

myös tärkeää.  

 

Naudalla on erittäin hyvä muisti niin hyvässä kuin pahassa. Yksikin kohtaamisyrityksessä 

sattunut tapaus, jonka nauta kokee epämiellyttäväksi, saattaa pilata kesyyntymisen etenemisen 

pitkäksi aikaa. Toisaalta miellyttävät kokemukset pysyvät myös hyvin muistissa ja yksikin 

onnistunut miellyttävä rapsutus saattaa riittää naudan pelon täydelliseen haihtumiseen.  
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Kohtaamisessa paras apuväline on rauhallinen olemus, hidas eteneminen ja puhe. Naudoilla on 

erittäin tarkka kuulo, jonka paras alue on virittynyt korkeammille taajuuksille kuin ihmisellä. 

Kaikkia kovia ääniä kannattaa välttää. Älä koskaan huuda. Hitaalla ja matalalla jatkuvalla 

puheella tuntuu olevan eläintä rauhoittava vaikutus. Nauta näyttää keskittyvän kuuntelemaan 

matalaa ja hidasta puhetta, joka on ilmeisesti kuuloalueen raja-alueilla heikompaa ja vähemmän 

häiritsevää kuin normaali puhe ja korkeat äänet.  

 

 
Kuva 2. Keppi apuna  15.8.2006©Hannukka Asunta  

 

Hyvin käyttökelpoinen apuväline on n. 35 cm pitkä sormen paksuinen keppi. Sillä voi rapsuttaa 

eläintä paremmin kuin sormilla. Keppiin imeytyy tällöin haju, joka ei poistu pesussakaan. Arka 

eläin haistelee uteliaammin kepin kärkeä kuin sormia ja päästää myös helpommin ihmisen kepin 

etäisyydelle kuin käsikontaktiin. Sarvien ja niiden tyven kevyt koputtelu kepillä rauhoittaa arkaa 

eläintä ihmeellisesti ja on osoittautunut selittämättömän rauhoittavaksi ja tehokkaaksi 

kesytysavuksi. Keppi on myös hyvä ja riittävä turvatyökalu tuntemattomien tai hyvin kesyjen 

eläinten parissa yksin liikuttaessa.  

 

Ihokontaktiin päästyä paras apuväline naudan miellyttämisessä on harvapiikkinen tukeva kampa. 

Käyttökelpoinen on esimerkiksi eläintarvikeliikkeistä saatava pitkäkarvaisten koirien 
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kampaukseen suunniteltu heinäharavan mallinen kampa, jossa voi olla yksi tai kaksi piikkiriviä. 

Parhaat rapsutuskohdat oppii tarkkailemalla, mistä eläimet nuolevat toisiaan. Keskeisiä kohtia 

ovat pää ja siinä sarvien ja korvien tyvet, posket silmien alta, silmäkulmat ja leuanalus. Erityisen 

haluttu rapsutuspaikka on kaulan alapuoli, mutta myös yläpuolen sarvien takaa etulapojen väliin 

saa kammata seisten naudan edessä nojaten sen otsaan joko polvilla tai vatsalla. Takapäässä 

häntä, hännän tyvi ja takalapojen päälliset sekä takajalkojen sisäpinnat ovat otollisia paikkoja. 

Kampaaminen mistä hyvänsä paikasta näyttää miellyttävän nautoja. Kampaaminen saa mielellään 

olla ihmismielessä hyvinkin kovakouraista. 

 

 
Kuva 3. Kampaaminen miellyttää  30.8.2007©Matti Mäkelä  
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Naudan kohtaaminen 

 

Aran naudan kohtaaminen on suoritettava aluksi täysin eläimen ehdoin. Tarvitaan rauhallisuutta 

ja aikaa. Eläintä ei pidä painostaa ja kiirehtiminen on pahasta. Yksinään laumasta erillään olevaa 

arkaa eläintä ei kannata lähestyä tutustumistarkoituksessa. Aluksi kannattaa antaa naudan 

vähitellen tottua ihmisen oleskeluun lähipiirissä ja puheeseen. Jo kesyjen eläinten käytös antaa 

aralle mallia ihmisen vaarattomuudesta ja laumassa olo lisää sen turvallisuuden tunnetta.  

 

Kun eläin alkaa osoittaa uteliaisuutta ihmistä kohtaan, on aika ottaa seuraava askel ja lähestyä 

eläintä varovasti. Suoraan edestä ja takaa lähestyminen on epäedullista. Nauta ei pysty 

arvioimaan hyvin lähietäisyyksiä suoraan edestä ja takana on näön kannalta kokonaan kuollut 

kulma. Takapään lähellä on myös syytä varoa aran eläimen napakkaa potkua. Paras suunta on 

kulkea kohti eläimen päätä vinosti etupuolelta. Aluksi voi kulkusuunnan valita siten, että näyttää 

kuin aikoisi mennä ohi joko pään etupuolelta tai sivulta. Eläimen huomiota on hyvä pitää yllä 

jatkuvalla rauhallisella puheella. On syytä tarkkailla eläimen päätä ja silmiä ja reaktioita 

ylipäänsä. Jos nauta osoittaa peräytymisen merkkejä nostamalla päätään korkealle ja ottamalla 

pienenkin askeleen taaksepäin, on syytä pysähtyä ja jopa peräytyä. Ensimmäisillä kerroilla pitää 

edetä varovasti ja jättää yrityksen toistaminen seuraavaan kertaan. 

 

Jos nauta ottaa itse aloitteen tullakseen haistelemaan lähestyjää, on ehdottoman tärkeää ensi 

kontakteissa olla aivan liikkumatta. Pienikin äkillinen liike koetaan uhkaavaksi. Nauta haluaa 

aina varmistaa kaiken uuden haistamalla sitä. Pysyvää kunnollista suhdetta ihmiseen ei synny 

ennen perusteellista kohteen haistelua. Tämän vuoksi eläimen pään lähestyminen on 

välttämätöntä. Pelästyminen haisteluvaiheessa saattaa siirtää seuraavan yrityksen pitkälle 

tulevaisuuteen, sillä epämiellyttävien kokemusten muisto säilyy pitkään. 

 

 
Kuva 4. Suhteita on syntynyt  19.9.2007©Matti Mäkelä  
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Alustavan hajukontaktin voi saada kepin avulla. Vaikka eläin ei vielä uskalla tulla aivan viereen, 

se mielellään nuuhkii kepin päätä. Tällöin kepillä voi myös yrittää rapsutella turvan ympäristöä ja 

otsaa sekä naputella varovasti sarvia ja sarvien tyviä. Parhaassa tapauksessa tällöin pääsee kepillä 

rapsuttamaan sarvien takaa ja moni eläin on silloin heti rauhallinen. Keppi toimii selvästi 

paremmin kuin pelkkä käsi. Nauta, joka ei uskalla tulla haistamaan ojennetun käden sormia antaa 

kuitenkin usein työntää hitaasti kepin kärjen turpansa luo. Ilmeisesti kepissä oleva toisten 

eläinten haju kiihottaa uteliaisuutta ja eläin ottaa askeleen haistaakseen keppiä perusteellisesti.  

 

Kontaktin voi saada alkuun myös lahjomalla tai muussa vastaavassa tilanteessa, jossa nauta on 

keskittynyt johonkin makupalaan eikä malta luopua siitä. Tarjoamalla aralle eläimelle jauhoja, 

perunan tai omenan lohkoja tai muita herkkuja voi yrittää lähestyä sitä ja rapsuttaa eläintä sen 

syödessä. Imevä vasikka on myös otollinen kohde, jos emä sallii vieressä hyörimisen. 

Kosketteluun totuttuaan nauta suorittaa pian perusteellisen haistelututkinnan ja suhde on luotu. 

 

Lahjontaan käytettävän herkun tulee kuitenkin olla naudalle ennestään tuttu ja houkutteleva. 

Esimerkiksi leivän tarjoaminen eläimelle, joka ei ole päässyt leivän makuun, ei yleensä johda 

haluttuun tulokseen. Utelias eläin saattaa nuuhkaista uutta tuttavuutta ja nuolaista sitä sekä jopa 

ottaa leipäpalan suuhunsa, mutta sylkee sen sitten pois. Tämän jälkeen pala ei kelpaa enää 

kenellekään, sillä syljen haju saa kaikki eläimet hyljeksimään palasta. Eräille yksilöille jo leivän 

haju aiheuttaa voimakkaan torjumisreaktion, vaikka sallisivatkin tarjoajan käden ilman leipää 

rapsuttavan turpaansa. Vasta muutaman leipäpalan väkisin syöttäminen muuttaa mielen herkun 

suhteen. Erityisesti pienet vasikat ovat epäluuloisia ja leivän makuun pääsy vaatii yleensä parin 

palan väkisin syöttämisen. Sen jälkeen useimmat ovat kyllä hyvin persoja herkulle, mutta 

muutamat eivät opi siitä pitämään.  

 

Suhteen syventäminen 

 

Kun nauta on voittanut ihmispelkonsa ja sallii ihmisen koskettelun, nautaa voi totuttaa haluttuihin 

toimenpiteisiin. Miellyttävän kampaamisen ohella on helppo kaivella sen korvia, tutkia silmiä ja 

suuta, koputella ja väännellä sarvista, tarkastella peräaukkoja, kohottaa häntää, koetella utareita ja 

kiveksiä sekä kaivella turkkia vaikkapa väiveitä etsien sekä saada se siirtymään paikaltaan 

sarvesta kääntämällä tai omalla keholla työntämällä tai vaikkapa takapuolella tönimällä.  

 

Jos naudan mielenkiinto herpaantuu tai se näyttää kokevan käsittelyn jonkin vaiheen 

epämiellyttäväksi, sitä voi nyt helposti lepytellä. Miellyttävä kampaaminen tai pienen 

herkkupalan tarjoaminen taskusta samalla siellä olevaa muovipussia rapistellen saa sen 

unohtamaan edellisen epämiellyttävän tapahtuman. Pian pelkkä taskusta kuuluva vaimea 

muovipussin rapina riittää naudan mielenkiinnon herättämiseen. 

 

Kaikella koettelulla ei tarvitse olla selvää tarkoitusta. Naudan ymmärtämistä auttaa myös sen 

sietokyvyn varovainen koettelu lisäämällä vähitellen toimenpiteen voimakkuutta ja 

kovakouraisuutta. Kaikki naudat näyttävät tottuvan hyvin nopeasti kaikenlaisiin ihokontakteihin 

ja sallivat ne. Monet suorastaan hakeutuvat seuraan ja oppivat näyttämään haluamansa 

rapsutuskohdan tarjoamalla sitä käsiteltäväksi. Kun nauta rapsuttaa itseään sarvellaan, kannattaa 

välittömästi avustaa sitä omalla kepillään tarmokkaasti samasta kohdasta. Jos samalla hokee 

päättäväisesti jotain sanontaa, vaikkapa "näytä mistä pitää rapsuttaa", ei tarvita kuin muutama 
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kerta ja pelkkä hokema "näytä mistä pitää rapsuttaa" saa aikaan sarvella näyttämisen. Sitten nauta 

saattaa tulla oma-aloitteisesti viereen ja näyttää sarvellaan halutun rapsutuskohdan. 

 

 
Kuva 5. Koettelua  8.11.2005©Matti Mäkelä  

 

Jos rapsutuksen kerjäämisestä alkaa tulla riesa, naudan voi opettaa myös tietämään muita 

komentoja. Saan olla hyvin rauhassa, jos sanon vain päättäväisesti "loppu" lopettaessani 

rapsutuksen. Useimmat oppivat sen muutamasta kerrasta pelkällä pois kävelyllä, mutta 

innokkaimpia perästä seuraajia on pitänyt opettaa kovakouraisemmin syöksymällä kohti ja 

heristämällä keppiä samalla "loppua" hokien. Kaikille on sanoma mennyt nopeasti perille. 

 

Ääntä voi käyttää monilla tavoilla apuna. Kun hiehoja piti etsiä isosta metsälaitumesta 

tuntikausia, opetin ne tulemaan portille pajupilliin viheltämällä. Tarvittiin vain kolme kertaa ja 

omenaämpäri. Kaksi kertaa vaelsin pitkin metsää hiehoja etsien ja pilliin puhaltaen. Eläimet 

löydettyäni johdatin ne portille ämpärin avulla ja pilliin puhaltaen. Kolmannella kerralla tarvitsi 

vain puhaltaa pilliin portilla ja odottaa omenien kanssa paikalle laukkaavia hiehoja. Sitten vain 

vahvistettiin reaktiota satunnaisilla omenien tarjoamisilla. Seuraavana kesänä hiehojen ollessa jo 

lehmälaumassa pilliin puhallus sai ne heti tulemaan luokse ja juoksu tarttui koko laumaan. Niinpä 

ne oli sitten helppo siirtää laidunlohkolta toiselle pelkän pillin avulla. 

 

Naudat kannattaa totuttaa myös siihen, että ihmisen paikalle ilmestyminen ei merkitse mitään. 

Tällöin niitä on helppo tarkkailla joukossa vaeltaen ja katsoen vaikkapa mitä kasveja ne 

laiduntaessaan syövät. Märehtivä nauta nauttii selvästi pelkästä seurasta ja haluaa seistä aivan 

vieressä. Ajan myötä muutamien kanssa syntyy sanaton yhteisymmärrys, jota voi verrata 

vuosikausien tuttavuuteen kotikoiran kanssa. 
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Tutun ihmisen naudat tunnistavat jo kaukaa riippumatta vaatetuksen väristä tai kahinasta. Myös 

täysin pimeässä tunnistus toimii ilman puhetta. Ratkaisevaa näyttää olevan lähestyvän hahmon 

liikehdintä ja kokonaisvaikutelma sekä askelten äänet ja lopulta hajut. Tähän päätelmään olen 

tullut useiden erilaisten lähestymiskokeilujen ja hiipimisten kautta, myös yön pimeydessä. 

Varminta on kuitenkin puhua rauhallisesti eläimiä lähestyttäessä. 

 

 
Kuva 6. Tuttu lähestyjä  13.5.2007©Matti Mäkelä  

 

Pelotonta ihmissuhdetta voi hyödyntää monin tavoin. Itse olen kokeillut ilman naudan kiinniottoa 

avoimella laitumella lauman seassa muun muassa korvamerkkien laittamista pudonneen tilalle 

vanhaan reikään, siitossonnin sorkkien leikkaamista, köyden kiinnittämistä syntyvän vasikan 

jalkoihin vetoavun antamiseksi, vasikan avustamista imemään, lehmän lypsämistä, loislääkkeen 

kaatamista eläimen selkään, haavojen pesemistä, silmävoiteen levittämistä vasikan silmiin, 

päässä olleen syylän hirttämistä villalangalla, riimun laittamista lehmälle ja vasikalle ensimmäistä 

kertaa ja kuljetuksen yhteydessä sonnin päähän jääneen riimun poisottoa. 

 

Vasikan kesyttäminen 
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Helpoin tapa luoda pysyvä läheinen suhde nautaan on aloittaa vastasyntyneestä vasikasta. 

Vasikan kehityksessä on alussa kaksi toisistaan poikkeavaa käyttäytymisvaihetta. Heti syntymän 

jälkeen vasikka on erossa muusta laumasta emänsä seurassa ja luo oppimisen kautta pysyvät 

sosiaaliset suhteet emään. Emän käydessä ruokailemassa vasikka makaa hiljaa piilossa ja yrittää 

painautua näkymättömäksi pakenematta vieraan lähestyessä. Muutaman päivän kuluttua vasikka 

on riittävästi leimautunut emäänsä ja pääsee mukaan laumaan. Tällöin sen selviämiselle on 

tärkeää paeta kaikkea outoa.  

 

Kesyyntymisen kannalta ensimmäiset päivät ovat tärkeimmät. Jos silloin on mahdollista antaa 

vasikalle päivittäin kerran pari muutaman minuutin haju-koskettelu-äänikylpy, se leimautuu 

emän lisäksi lievästi käsittelijään ja tottuu tähän ilman pelkoreaktiota. Käsittelyssä jäljitellään 

emän toimintaa ja totutetaan vasikkaa ihmisen hajuun, nuolemista jäljittelevään hierovaan 

kosketteluun ja ääneen. Samat elementit ovat keskeisiä myös vasikan leimautumisessa emään. 

Imettäminen vahvistaa vasikan suhteen emään niin kiinteästi, ettei ole vaaraa liian voimakkaan 

ihmissuhteen kehittymisestä. 

 

 
Kuva 7. Haju-koskettelu-äänikylpy  10.5.2006©Matti Mäkelä  

 

Vastasyntyneen vasikan tultua nuolluksi ja sen imettyä ensimmäisen kerran ja paneuduttua 

makuulle on ensimmäisen käsittelyn aika. Vasikan turpa otetaan kämmenien muodostamaan 

kuoppaan ja peukaloilla hierotaan poskia silmien alta ja sormilla leuan alta samalla toistaen 
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sopivia sanoja, vaikkapa vasikan nimeä matalalla rauhallisella äänellä. Muutaman minuutin 

käsittely riittää. Päälakea voi myös hieroa vähän kepillä ja koputtaa samalla varovasti kepillä. 

Sarvien tyvet ovat myös otollisia hieronnan kohteita. Samalla kannattaa tarkkailla vasikan 

ilmeitä. On helppo nähdä, mitkä toiminnot sitä miellyttävät.  

 

Sama käsittely toistetaan päivittäin, alussa 2-3 kertaa, myöhemmin riittää kerta vuorokaudessa ja 

välipäiviäkin voi tulla. Jos vasikka sallii, käsittelyä voi yrittää myös seisovaan vasikkaan, mutta 

väistävää vasikkaa ei pidä yrittää jahdata, ettei se opi pakenemaan. Yksikin vasikan mielestä 

epämiellyttävä kokemus pitkittää kesyyntymistä huomattavasti tehden sen epäluuloiseksi. 

 

Mikäli emä sallii, vasikkaa kannattaa kosketella ja rapsuttaa myös sen ollessa imemässä. Samalla 

kannattaa äännellä samaan tahtiin kuin emäkin tekee. Vasikka oppii äänen ja läsnäolon osana 

luonnollista ympäristöä, jos mukana olo ei haittaa emää. Mikäli emä on ihmistä torjuva tai 

hyökkäävä, käsittely pitää yrittää antaa vasikan ollessa piilossa ja emän poissa ollessa. Tällöin 

laumaan tuotu vasikka on yleensä aluksi arka, mutta oppii vähitellen kuitenkin luottamaan 

ihmiseen toisten vasikoiden antaman mallin mukaan ja emän hyökkäävyyden laannuttua. Kaikki 

vasikat kyllä kesyyntyvät parissa kuukaudessa ja pitkään arimpana ollut voi yhtäkkiä olla kesyin. 

 

Voiko nauta olla liian kesy? 
 

Liiallinen kesyyntyminen nähdään vaarana, kun eläin ei pelkää ihmistä ja uskaltaa hyökätä tämän 

kimppuun. Tähän sisältyy ajatus eläinten hallitsemisesta niiden pelon avulla - pelokas eläin ei 

uskalla hyökätä vaan pakenee. Pelokaskin eläin voi kuitenkin joskus hyökätä raivoisasti eikä 

tilanne ole hallinnassa. Kesyttämisen tavoitteena on helppo ja hallittu eläinten käsittely. Se 

tarkoittaa myös kesyn eläimen hallitsemista. Tähän päästään automaattisesti, koska opitaan 

ymmärtämään paremmin kesyn eläimen käyttäytymistä ja voidaan myös opettaa sitä halutulla 

tavalla.  

 

Mielestäni kesyydestä ei ole mitään haittaa. Aikaa vievien kontaktien otto ei tietysti sovi kaikille 

tiloille ja kaikille hoitajille. Tilanteen mukaan on harkittava kesytykseen uhratut panokset ja 

niistä saatava hyöty. Ylämaankarjan uteliaisuus, nopea oppimiskyky ja rauhallinen luonne 

mahdollistavat kokemusteni perusteella melko vähilläkin hyvin harkituilla kesytystoimilla hyvät 

tulokset. Seurusteluun uhrattu aika saadaan moninkertaisena takaisin eläinten käsittelyn 

helppoutena ja sujuvuutena. 
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Ilmestynyt teoksessa 

Suomen Highland Cattle Club Vuosikirja 2008, s. 28-35 

Painetussa versiossa kuvien sijoittelua on muutettu taiton yhteydessä ja kuvatekstit puuttuvat. 


