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Kesä kului lämpimissä ja sitä kautta myös haasteellisissa keleissä. Karjakerhossa on järjestetty tapahtumaa
perinteiseen tapaan – kesäkuun puolessa välissä pidettiin Junior Handler- leiri Uudentalon Tilalla Liedossa,
jossa Sinikka ja Jukka Tuomisen isännöimällä tilalla viettivät kahden päivän ajan 19 leiriläistä ohjaajineen.
Heinäkuun lopussa oli Ammujaisten vuoro. Näyttely pidettiin ensimmäistä kertaa Tammelassa Mustialan
koulutilalla. Paikka osoittautui loistavaksi ja näyttely sujuikin erittäin hyvin helteestä huolimatta. Yhteistyö
Mustialan kanssa oli helppoa ja joustavaa ja seuraavaa näyttelyä silmällä pitäen jatkolle on näytetty jo
”vihreää valoa”. Näyttely ei olisi rakentunut tälläkään kertaa ilman talkoolaisten ja sponsoreiden tukea, tästä
lämmin kiitos kaikille! Mukana oli jäsenistöä rakentamassa näyttelyaluetta ennen ja jälkeen tapahtuman sekä
monissa eri tehtävissä näyttelypäivien aikana.
Kesän aikana johtokunnalle esiteltiin ajatus Farmi-Ammujaisista, jossa ideana on tuoda tuomari tiloille
arvostelemaan karjanomistajan valitsemat eläimet, jotta niitä ei tarvitse kuljettaa näyttelypaikalle. Tuomari
arvosteli eläimet ja pisteytti ne. Kaikki eläimet myös valokuvattiin sivusta, lehmät lisäksi utarekuvalla takaa.
Lehmät esiteltiin ”kotikunnossa” ilman pesua ja klippausta ja kuvat otettiin eläinten ollessa vapaana. FarmiAmmujaisiin osallistui eläimiä 15 eri karjasta ja tapahtuma on saanut runsaasti positiivista palautetta!
Tulosluettelo kuvineen löytyy Facebookista kerhon sivuilta ja se lisätään myös kerhon www-sivuille. Jatkoa
on myös tälle tapahtumalle toivottu, joten johtokunta ottaa tästä toiveesta kopin.
Kesä on kääntymässä syksyyn ja on aika kokoontua Karjakerhon perinteisten syystapahtumien ääreen.
Tässä kirjeessä on kutsu sekä Karjapäivään Yläneelle sekä syyskokoukseen ja kerhon tuotos-ja
jalostuskilpailujen palkintojenjakoon Saloon. Syyskokous on vaikuttamisen aikaa – johtokunnassa on
erovuorossa vuosittain 3 johtokunnan jäsentä ja lisäksi vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle
vuodelle. Toivomme paikalle runsasta osanottoa sekä aktiivista keskustelua!

TERVETULOA KARJAPÄIVÄÄN MA 1.10.2018 KLO 10:00 ALKAEN
Karjapäivä järjestetään 1.10. Maija ja Marko Sankarin tilalla Pöytyän Yläneellä, osoite Mynämäentie 1228,
21900 YLÄNE. Päivä aloitetaan klo 10:00 kahvituksella Kaidanojan Kartanolla, osoite Vanhainkodintie 12,
21930 Uusikartano. Aamupäivän aikana kuulemme tilaesittelyn, NHK-keskuksen puheenvuoron ja
esitelmän Juulia Ahlholmin vastavalmistuneesta maisterintutkielmasta, jonka aiheena on utarekudoksen
perinnöllinen vaihtelu ja yhteys muihin ominaisuuksiin ayrshirelehmillä. Ennen tilalle siirtymistä syömme
lounaan ja jaamme palkinnot Farmi-Ammujaisissa sijoittuneille karjoille!
Päivän ohjelma
10:00
Kahvi
10:30
Puheenvuoro; NHK-keskus
11:00
Puheenvuoro; Juulia Ahlholm
11:30
Farmi-Ammujaisten palkintojenjako
12:30
Ruokailu
Lounaan jälkeen siirtyminen tilalle
~15:00
Päivä päättyy
Ilmoittautumiset 26.9 mennessä vskarjakerho@gmail.com tai 044-3417974 (Laura)

SYYSKOKOUS & JALOSTUS- JA TUOTOSKILPAILUJEN
PALKINTOJENJAKO WIURILAN KARTANOSSA PERJANTAINA 30.11.
KLO 10:30 ALKAEN
Päivän ohjelma:
10:30
11:00
11:30
12:45
13:15

Alkukahvit
Syyskokous
Puheenvuoro Faba
Tuotos- ja jalostuskilpailujen palkintojenjako
Faban sponsoroima joululounas

Osoite: Viurilantie 126, 24910 Halikko as.
Ilmoittautumiset ja tiedot ruoka-aineallergioista 22.11. mennessä vskarjakerho@gmail.com tai 044-3417974
(Laura)

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Johtokunta kiittää talkooväkeä – onnistuneen näyttelyn
päätyttyä on helpoin hymyillä!

