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Arvoisa Farmarin karjanäyttelyyn osallistuja 
 

 

Tervetuloa tekemään vuoden suurinta karjatapahtumaa. Tässä kirjeessä kerromme teille näyttelyyn 

liittyvistä järjestelyistä. 

 

Vastuullisuus on kotieläinkentällä yksi esiin nostettava teema, joka näkyy näyttelykävijöille koti-

eläinkentän toiminnassa ja olosuhteissa. Vastuullinen toiminta ilmenee kotieläinkentällä hyvinvoi-

vina eläiminä ja iloisina yrittäjinä ja työntekijöinä. 

 

Tässä muutamia nostoja, vastuullisesta toiminnasta kotieläinkentällä: 

- Rakentaminen 

o rakennetaan kotimaisesta puusta ja hyödynnetään raviradalla olemassa olevia raken-

nelmia, käytetään parsirakenteita ja tarvikkeita mitkä kiertävät näyttelystä toiseen 

o näyttelyn jälkeen pidetään huutokauppa, jossa myydään esim. ylimääräinen kuorike 

hyötykäyttöön kaupunkipuutarhoille ja puutavaran purkutähde jatkokäyttöön 

o lanta, kuivikkeet ja maito päätyvät ravinteiksi biokaasulaitoksen/pellon kautta 

- Eläinten hyvinvointi 

o teidän eläimenne on totutettu käsittelyyn ja teillä on hyvä ammattitaito eläinten käsit-

telyyn 

o te eläinten omistajat ja me näyttelyn järjestäjät haluamme pitää arvokkaista eläimistä 

hyvää huolta, jotta eläimet voivat palata takaisin karjaanne hyvinvoivina: ruokinta, 

olosuhteet 

o näyttelyyn tulee terveitä eläimiä, ja noudatamme ETT:n ja Ruokaviraston ohjeita. 

Näyttelyn aikana eläimistä pidetään hyvää huolta, hoitava eläinlääkäri koko ajan saa-

tavilla 

o pyritään rakentamaan eläinten kulkureitit mahdollisimman hygieenisesti ja eläimille 

stressittömiksi, yleinen hygienia hyvällä tasolla 

- Ihmiset 

o kotieläinkentällä työskenteleville on määritelty selkeät työroolit ja vastuut 

o opiskelijat on perehdytetty toimintaan ja heitä ohjataan ja opastetaan, on tuki ja turva 

lähellä 

o teistä eläinten omistajista pyritään pitämään huolta: majoitusalueet, ruokailut, huolto-

tilat 

o esittelemme ylpeänä ammattitaitoamme ja upeita hyvinvoivia eläimiä  

 
1. Eläinten terveysvaatimukset 

Eläinten terveysvaatimuksista tarkemmin ETT sivuilta Näyttelyeläinten terveysvaatimukset 

https://www.ett.fi/elainnayttelyt/ 

 

- Näyttelyyn eläimiä lähettävä tila kuuluu Nasevaan ja täyttää terveydenhuollon kansallisen tason vaa-

timukset. Näyttelyyn tuotavilta eläimiltä edellytetään eläinlääkärin allekirjoittamaa Nasevan säh-

köistä terveystodistusta liitteineen. Jos tila ei kuulu Nasevaan, edellytetään ETU-Nautakarjan 

terveystodistus.  

 

- Näyttelyeläin tutkitaan salmonellan varalta enintään 30 vrk ennen näyttelyä joko yksilö- tai yhteis-

näyttein (max. 20 nautaa/yhteisnäyte). Tutkimukset on hyvä olla tehtynä 31.5 -22.6.2022 välisenä 

https://www.ett.fi/elainnayttelyt/


             LYPSYKARJANÄYTELY  
 

 
 

 

 

ProAgria Tapahtumat Oy Huhtalantie 2   https://www.farmari.net/sv 

  60220 SEINÄJOKI   etunimi.sukunimi@proagria.fi 

aikana, jotta negatiiviset tulokset ovat varmasti näyttelyn eläinlääkärin tiedossa ennen näyttelyä. Kar-

janomistaja voi itse ottaa salmonellanäytteet ja toimittaa ne tutkittavaksi elintarvike- ja ympäristöla-

boratorioon. Tutkimustulos kirjataan Nasevaan (merkittävä lähetteeseen).  

 

- Näyttelyyn eläimiä lähettävä tila kuuluu M. bovis -vastustusohjelmaan ja täyttää vastustusohjelman 

A-tason vaatimukset.  

 

Karjanomistajat vastaavat tutkimus- ja eläinlääkärikustannuksista. 

2. Kuljetukset ja vakuutukset 

Karjanomistajat huolehtivat näyttelyyn ilmoittamiensa eläinten kuljetuksista ja vakuutuksista.  

 

3. Eläinten hoito 

Kukin karjanomistaja hoitaa ja lypsää eläimensä itse. Yöllä paikalla on yövartiointi ja eläinten hoitajia.  

 

Eläinten ruokintaa varten on Farmarin puolesta tavanomaista ja luomu säilörehua, kuivaa heinää sekä vä-

kirehuja. Jotta pystymme varaamaan luomurehuja riittävän määrän, ilmoitatteko 30.5. mennessä Niina 

Saastamoiselle, p.  puh 040 735 9912, jos tilanne eläimet ovat luomutuotannossa. Eläimet juotetaan vesi-

letkuilla täytettävistä astioista.  

 

Lehmät lypsetään näyttelyssä kannukoneilla. Jokaisen eläinpaikan yhteydessä on sähkö, joten lehmät voi-

daan lypsää omassa paikassa. Ottakaa omat kannukoneet mukaan, järjestäjän puolesta tulee 2-3 kannuko-

netta.   

 

4. Parret, karsinat sekä pesu- ja trimmauspaikat 

Näyttelyparsissa on kuivikkeena olki, jonka alla on purupelletti ja kuorike. Parsiin eläimille omat kytkyet 

mukaan! Parret ja vasikoiden karsinat on rakennettu kahteen telttakatokseen.  

 

Hereford eläinten karsinat ovat valjastuskatoksissa 2,5 m x 4,370 m, joissa kuivikkeena pohjalla kuorike 

ja päällä purupelletti sekä olki. 

 

Pesupaikalla on kylmä vesi. Pesupaikalla on merkitty alueet lypsy- ja lihakarjarodun eläimille. 

 

Lypsykarjaeläinten trimmauspaikat ovat telttakatoksen päädyssä ja valjastuskatoksessa. Hereford eläimille 

trimmauspaikka on valjastuskatoksessa.  

 

5. Karjanomistajien majoitus, majoitusalue ja sosiaaliset tilat 

Tallikahvion sosiaaliset tilat, wc ja suihku, ovat karjanomistajien käytössä. Pyrimme saamaan niitä lisää 

alueella olevista halleista. Ruokailumahdollisuus on ns. nopeassa linjastossa henkilökunnan kanssa.   

 

Matkailuautoille ja teltoille on varattu paikkoja näyttelyalueen sisältä läheltä eläimiä rajoitettu määrä ja ne 

täytetään varausjärjestyksessä. Varatkaa paikka Minna Pirkkalaiselta p. 040 717 8660. 

 

Muut majoitusmahdollisuudet:  

Nuoriso-opiston asunnot Paukkulassa https://paukkula.fi/palvelut/majoitus-paukkulassa/ (jos ei löydy 

huoneita, kysy Minnalta onko vielä jäljellä Farmarin kiintiötä). 

Omakotitalo 3 km Mikkelin Pitkäjärveltä. 3 mk, oh, keittiö, sauna, kaikki käytössä AirB&B-tyyliin. Pedit 

makkareissa 2x2 hlöä ja 1x1 hlö, siskonpedeille saa tulla lisää. karikauppinen50@gmail,com tai puh. 

0445015551 

Mökkimajoitusta Kangasniemellä https://hiidenniemi.johku.com/fi_FI 

 

 

https://paukkula.fi/palvelut/majoitus-paukkulassa/
https://hiidenniemi.johku.com/fi_FI
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6. Näyttelyn aikataulu ja eläinten liikkuminen  

Näyttely on avoinna to 30.6. klo 10-18 pe 1.7. klo 10-18 la 2.7. klo 10-17. Eläimien tulee olla näyttelyalu-

eella ennen porttien avaamista, eikä eläimiä saa viedä näyttelystä pois ennen porttien sulkemista. Näistä 

aikatauluista tarkemmin seuraavassa kirjeessä.  

 

Nautakarjakehän aikataulu: 

   

to 30.6.2022 klo 10-18 

klo 10:15 Hereford vuosinäyttely sekä Junior ja Senior Showmanship 

klo 14:15 Suomenkarja  

klo 15:00 Junior Showmanship 

 

Young Breeders -klippaus klo 10:00 katoksessa 

 

pe 1.7. klo 10-18 

klo 10:15 Young Breeders, showmanship  

klo 11:00 Brown Swiss 

klo 11:45 Jersey 

klo 13:00 Holstein vuosinäyttely - hiehot 

klo 15:00 Holstein vuosinäyttely - lehmät 

 

la 2.7. klo 10-17  

klo 10:30 Ayrshire vuosinäyttely – hiehot 

klo 13:00 Ayrshire vuosinäyttely – lehmät 

klo 15:30 Showmanship 

 

Huom! Muutokset aikatauluihin vielä mahdollisia. 

 

7. Huomioitavaa – eläintietojen ja osallistumisten ilmoittaminen 

Eläintiedot sekä osallistuminen Showmanship ja Young Breeders kilpailuihin tulee ilmoittaa viimeistään 

perjantaina 27.5.2022 tämän linkin kautta  https://link.webropolsurveys.com/S/F40D35BCB0B683AA. 

HUOM! Käytämme suoraan ilmoittamianne tietoja niin näyttelyluettelossa kuin eläintauluissakin. Voitte 

kertoa jotain muutakin eläimistänne kohdassa: Oma nosto eläimestä. Tietoja voi täydentää useassa erässä 

eli kyselyn saa talletettua ja jatkaa myöhemmin.  

 

 

Seuratkaa Farmarin informaatiota nettisivuiltamme ja sosiaalisesta mediasta, www.farmari.net. Nämä ohjeet-

kin löytyvät myös Farmarin nettisivuilta kohdasta: Näytteilleasettajille > Eläinten tuojille. 
 

Lähetämme teille lisää informaatiota karjanäyttelystä, kun asiat etenevät.  

 

Tehdään yhdessä hyvä karjanäyttely! 

 

Näyttelyterveisin 

 

  Sari Morri            Minna Pirkkalainen Niina Saastamoinen  

 puh. 043-8268643               puh 040 717 8660 puh 040 735 9912 

https://link.webropolsurveys.com/S/F40D35BCB0B683AA
http://www.farmari.net/

