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Johtokunnan jäsenten yhteystiedot:
Karjakerhon sähköpostiosoite:

vskarjakerho@gmail.com

Nina Nieminen, Koski TL, puheenjohtaja
Mika Kavander, Sauvo, varapuheenjohtaja
Laura Mikkola, Koski TL,
sihteeri, rahastonhoito, asuntoasiat
Jenna Tamminen, Somero, junnutiimi
Karoliina Koivisto, Lieto, junnutiimi
Sinikka Tuominen, Lieto, junnutiimi
Antti Lähteenmäki, Rusko, kotisivut
Kristiina Kymäläinen, Salo

044 - 285 4186
0400 - 978 729
044 – 341 7974

niemisen.nina@gmail.com
mika.kavander@elisanet.fi
laura.mikkola.lehtiranta@gmail.com

044 – 310 7881
040 - 740 3522
040 – 767 9782
0440 – 382 321
050 – 350 4485

tamminenjenna@gmail.com
koivisto.karo@gmail.com
sinikkawathen@gmail.com
antti.lähteenmaet@gmail.com
kristiina.kymalainen@gmail.com

Uudet johtokunnan jäsenet esittäytyvät:
Olen Karoliina Koivisto, koulutukseltani Agrologi AMK, Liedon Tarvasjoelta. Meillä on yhden robotin
holstein voittoinen karja.
Olen Antti Lähteenmäki, 35-vuotias 3 lapsen isä ja maidontuottaja Ruskolta. Meillä on yhtymän 2 robotin
navetassa tuotettu maitoa nyt reilu 5 vuotta. Neljän osakkaan yhtymän kautta olen voinut keskittyä tiettyihin
asioihin (hedelmällisyys/jalostus, robottien ylläpito, navetan kehittäminen) enemmän kuin monille muille on
mahdollista. Jalostajana olen aika keltanokka ja muutan mieltäni miten sattuu, mutta nykyään risteytän
ainakin 90% osuutta karjastamme. Uskon ja toivon että terveysominaisuuksissa ja varsinkin
hedelmällisyydessä risteytys auttaa sen verran, että parituksissa korostan muita robottilypsyssä tärkeitä
ominaisuuksia kuten sopiva utare, lypsynopeus ja maitomäärä. Emävalinnoissa maitoa tärkeämpää on
robottiaktiivinen luonne ja terveys ja muu helppous. Toki maitoakin pitää tulla.
Olen Sinikka Tuominen Liedosta, olen innolla mukana johtokunnassa uutena jäsenenä. Meillä on yhden
robotin pihattonavetta jossa tuotamme luomumaitoa. Olen kiinnostunut jalostuksesta ja uuden opettelusta.
Olen lupautunut junnutiimiin, joten ota rohkeasti yhteyttä jos sinulla on toiveita tai ideoita.

Jäsenmaksut ja muu toiminta
Jäsenmaksut pysyivät ennallaan; jäsenmaksun suuruus on 35 € / tila ja yhteisöjäsenmaksu 120 € / yritys.
Maksathan jäsenmaksun laskussa olevalle tilille, Karjakerhon vanha Paikallisosuuspankin tili on lopetettu.
Jäsenmaksulla koko viljelijäperhe saa osallistua kerhon monipuolisiin ja yleensä maksuttomiin tapahtumiin.
Yhteisöjäsenmaksulla yrityksen kaikki työntekijät ovat tervetulleita mukaan kerhon toimintaan. Tässä
kirjeessä kerrotun toiminnan lisäksi järjestämme mm. syksyisen karjapäivän sekä syyskokouksen
loppuvuodesta. Lisäksi muistamme navetanrakentajia ja jäsentemme satatonnareita sekä palkitsemme
alueen parhaita karjoja kerhon omissa tuotos- ja jalostuskilpailuissa. Mielenkiintoista toimintaa siis löytyy
kaiken ikäisille perheenjäsenille! Muistattehan, että ilmoitatte johtokunnalle uusista satatonnareista,
sillä emme saa automaattisesti tietoa mistään muualta. Sulanmaan aikaan juhlittavat lehmät palkitaan
perinteisesti puuntaimella, muuna aikana joko lahjakortilla tai pienellä lahjalla.
Tämä vuoden ensimmäinen kirje postitetaan kaikille keinosiemennyspalveluja käyttäville maatalousyrittäjille.
Maksamalla oheisen jäsenmaksun saat myös kevään ja syksyn tiedotteet sekä mahdollisuuden osallistua
runsaaseen ja suurelta osin maksuttomaan toimintaamme.

Kevätkokous
Kevätkokous järjestetään perjantaina 23.3.2018 klo 10:30 alkaen Yläneen Luontokapinetissa
(osoite: Hovilanmäentie 2, 31900 Pöytyä. www.luontokapinetti.fi). Kevätkokouksessa käsitellään edellisen
vuoden tilinpäätös sekä keskustellaan Hirvikosken asunnon myymisestä. Kokouksen jälkeen kuulemme
eläinlääkäri Jutta Ahtiaisen puheenvuoron terveydenhuoltoasioista, mm. tarttuvat taudit, lääkkeenluovutus ja
Naseva.
Päivän aikataulu:
10:30
11:00
12:00
13:00

Kahvi ja suolainen pala
Vuosikokous
ELL Jutta Ahtiainen: Nautojen terveydenhuolto
Lounas

Lounaan jälkeen jäsenistöllä on mahdollisuus osallistua ohjatulle kierrokselle
Luontokapinetissa!

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!
Grilli-ilta
Grilli-ilta järjestetään 25.5.2018. Varaa päivä kalenteriin, tarkempaa infoa seuraavassa jäsenkirjeessä!
Ammujaiset 25.-27.7.2018
Ammujaiset pidetään nyt ensimmäistä kertaa Mustialan koulutilalla, Tammelassa. Luvassa on
kolmipäiväinen tapahtuma, joista näyttelypäiviä on kaksi. Näyttely ponnistetaan pystyyn tuttuun tapaan
talkoovoimin ja mahtavalla yhteishengellä! Tule mukaan järjestämään uutta näyttelyperinnettä kanssamme
Mustialaan joko eläimien kanssa tai olemalla mukana talkooringissä!
Aikataulu:

ke 25.7.
Karjanomistajien ja eläinten saapuminen klo 12-18
to 26.7
Ayrshire hieho- ja lehmäluokat, Junior Handler
pe 27.7.
Holstein hieho- ja lehmäluokat, Showmanship
Suomenkarjan hieho- ja lehmäluokat sijoitetaan ilmoittautumismäärän
perusteella joko torstaille tai perjantaille.

Hiehojen rakenneluokkiin voivat osallistua eläimet, jotka ovat syntyneet viimeistään 28.2.2018, lehmäluokat
jaotellaan poikimakerroittain. Junior Handler-luokkien eläimen tulee olla syntynyt viimeistään 31.3.2018.
Eläinpaikkavaraukset tulee tehdä 27.5. mennessä. Virallinen kutsu löytyy osoitteesta www.vskarjakerho.com
Ammujaisissa noudatetaan ETT:n eläinnäyttelyohjeistusta, jonka mukaan karjan täytyy olla vapaa
salmonellasta, pälvisilsasta, tarttuvista sorkkataudeista sekä täyttää Mycoplasma Boviksen
vastustusohjelman osalta A-taso.
Ammujaiset suurena karjanäyttelynä vaatii onnistuakseen paljon hyvää yhteishenkeä ja talkoovoimaa. Apua
tarvitaan niin suunniteluun ja etukäteisvalmisteluihin, kuin rakentamiseen ja näyttelypäivien toimintoihin.
Jokaiselle halukkaalle löytyy varmasti jotain tekemistä hyvässä seurassa, ilmoittaudu mukaan!

Lämpimästi tervetuloa mukaan vilkkaan
toimintavuotemme moniin tapahtumiin!
Nina, Laura ja muu johtokunta

