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nsimmäinen ”akvaarioni”
oli viisilitrainen Riihimäen lasitölkki.
Pohjahiekka haettiin jostain hiekkalaatikolta ja alkupääomaksi sain ystävältäni Tuijalta
miljoonakalan poikasia.
Kantena oli muovikelmu, johon oli lyijykynän terällä pistelty reikiä.
Eipä aikaakaan, kun miljoonakalat olivat lisääntyneet tölkissä niin, että niille piti hankkia isompi säiliö. Seuraajassa,
20 litran muoviakvaariossa, oli
jo harrastamisen makua. Valona
oli pöytälamppu.
Pian taas kalapopulaatio kasvoi ja piti siirtyä isompaan, nyt
63 litran kehysakvaarioon. Myyjän suosituksesta tuohon hankittiin alkeellinen suodatin ja kuplia syytävä hapetin.
Miljoonakalat kukoistivat, samoin platyt. Kultakalat huiskuttelivat vuosikausia pyrstöjään ja
matokala luikerteli luonnonkivien seassa.
Tärkeintä akvaarion hoidossa
tuolloin, yli 30 vuotta sitten, oli
hapettaa vettä ämpärissä vuorokausi ennen akvaarioon laittoa.

Kun nautoja siirretään hevosen avulla,
karjapaimenkliseet kannattaa unohtaa
NEENA KUUKASJÄRVI

Aivan ensimmäiseksi kannattaa
unohtaa lännenelokuvista tutut karjapaimenkliseet: vauhtia
ja vaarallisia tilanteita ei ole luvassa, kun lähdetään opettelemaan hevosen kanssa karjatyöskentelyä.
– Tärkeintä on, että asiat sujuvat rauhallisesti, näin koko tilanne pysyy hallinnassa, ohjeistaa amerikkalainen karjapaimen ja hevostaitokouluttaja Ed
Dabney.
Dabney vieraili kuluvan syksyn aikana jo kolmatta kertaa
opettamassa karjatyön alkeita
suomalaisille ratsastajille.
– Sekä nauta että hevonen ovat
saalis- ja pakoeläimiä. On hyvin
tärkeää, että ihminen hahmottaa tilanteen, eikä luo kummallekaan eläimelle liian suurta painetta.

Karjakurssille tarjosi puitteet
Sabina ja Sture Eden luomumaitotila Överpurmossa Pohjanmaalla.
90 lehmän tilalta löytyi juuri sopiva parinkymmenen pään
lauma aikuisia lehmiä, joille karjapaimenharjoittelijoiden ilmestyminen kotilaitumelle ei ollut
liian iso pala purtavaksi.
– Uskoisin itselleni olevan hyötyä siitä, että tunnen nämä lehmät, olen tehnyt nautojen parissa työtä ja tunnen niiden lajinmukaisen käytöksen, puntaroi itsekin hevosineen kurssilla
mukana ollut tilan emäntä Sabina Ede.
Neljän päivän kurssilla aloitettiin aivan perusteista - lehmät
saivat ottaa tuntumaa hevosiin ja
hevoset lehmiin.
– Maalaisjärki on hyvä apu
karjatöitä aloitellessa, mutta ehkä täysin aloittelevan ratsastajan ei kannata kokemattoman
hevosen kanssa ryhtyä siirtelemään nautoja omin päin. Jos hevosen saa tässä puuhassa kerran
säikäytettyä, niin jatko käy aina

Ede Lantbrukin luomumaitotilan emäntä Sabina Ede otti tuntumaa
nautojen käsittelyyn vaihteeksi hevosen selästä. Karjakurssin kouluttajana oli Ed Dabney.
vain vaikeammaksi, Ed Dabney
muistutti.
Kurssilla oli mukana kymmenen ratsukkoa, joista osa jo aiemmin Dabneyn opissa olleita
ja osa aivan ensikertalaisia.
Suurin osa hevosista edusti
amerikkalaisia karjarotuja. Mukana oli quartereita ja painteja
sekä suomenhevonen ja arabi.
– Kyllä hevosten erilaisen
taustan huomaa heti. Rodut, joita on pitkään jalostettu karjatyöhön, ovat ilman muuta hommaan jo puolivalmiita. Sisäänrakennettu karjavaisto herää aika
helposti, kun hevoset pääsevät
työhön kiinni, Ed Dabney kertoi.
Neljän hehtaarin laitumella
oli tilaa aloittaa karjan siirtelyn
perusteista. Nauta ei siirry hevosen tieltä summittaisesti, vaan
sopivasti paineistettuna sen liikkeen suuntaa voi myös ohjata.

Kyllä neljän päivän aikana näkee jo huomattavaa kehitystä,
niin ratsastajissa kuin hevosissakin, Ed Dabney arvioi.
– Jos nyt ihan totta puhutaan,
karjapaimeniahan tässä ei ole
tarkoitus kouluttaa, vaan opettaa ihmisille uutta niin hevosesta, ratsastamisesta kuin hevosen käsittelytaidoistakin. Tämä
on varmasti jokaiselle ratsukolle

Leikkaus tuo laatua
kissan elämään
NEENA KUUKASJÄRVI

Harvalla rutiinioperaatiolla on
niin paljon myönteisiä vaikutuksia kuin kissan leikkauttamisella. Niin lemmikin kuin
sen omistajan elämän saa helpommaksi, kun kissan leikkaus
hoidetaan ajallaan.
Vanhat luulot siitä, että kollin tulisi olla aikuistunut ennen leikkaamista tai että naaraan pitäisi saada yhdet pennut, eivät pidä paikkaansa.
Kollin voi kastroida ennen 10
kuukauden ikää, ja naaraan
voi steriloida tätäkin nuorempana.

Kissa muuttuu leikkauksen
jälkeen entistä mukavammaksi lemmikiksi. Kun hormonitoiminta tasoittuu, energiaa jää
tyttö- tai poikaystävien haikailun sijaan lemmikkinä olemiseen.

Riittävän varhain leikattu
kolli ei ehdi keksiä merkkailemista, ja leikkauksen myötä tapa häviää myös vanhemmalta
kissalta.
Leikatun ulkokissan reviiri pienenee eikä veri vedä tappelemaan vieraiden kissojen
kanssa. Leikatusta kissasta saa
myös paremman hiirestäjän,
koska aikaa ja kärsivällisyyttä
jää saalistamiseen.
Kissojen leikkaukset ovat
varsin yksinkertaisia operaatioita. Yleensä potilas on toipunut jo seuraavana päivänä. Leikkaushaavat paranevat
kollilla muutamassa päivässä,
naaraalla reilussa viikossa.
Leikatulla naaraalla on myös
pienempi riski sairastua kohtutulehduksiin ja nisä- tai kohtusyöpään. Myös kolleilla kasvainten riski pienenee.

Jos hevosen saa tässä
puuhassa kerran
säikäytettyä, niin
jatko käy aina vain
vaikeammaksi.

Jossakin vaiheessa akvaarioinnostus kuivui, kunnes muutama
vuosi sitten innostuin hankkimaan 180 litran altaan.
Jotta siinä kukaan pystyisi
asumaan, tarvittiin erikoislamppu, lämmitin ja valtavan laatikon kokoinen suodatin, paketti testitikkuja veden koostumuksen tarkkailuun ja kypsytysainetta, jota piti käyttää viikko,
ennen kuin kalat saivat luvan
muuttaa.
Nostalgian innoittamana halusin saada akvaariooni taas
miljoonakaloja.
Myyjän kulmakarvat nousivat. ”Millainen vesi asuinalueella on?”
Ööö, hanavesi?
Myyjä valisti, että viljellyt
miljoonakalat ovat nykyään
hankalia ja vaativia lemmikkejä.
Samoin kultakalat.
Tetraparvi sopisi minun veteeni.

Ed Dabney

uutta ja erilaista, ja karjan kanssa töitä tehdessä löytyy kuin automaattisesti päämäärä ja tavoite, joka ehkä joskus maneesissa ympyrää kiertäessä tuppaa
unohtumaan. Ennen kaikkea
opettelemme yhteistyötä hevosen kanssa, Dabney sanoi.
Kurssipäivien kuluessa pääsivät niin ratsastajat kuin kuunteluoppilaatkin todistamaan sitä,
miten hevosen alkuperäiseen
työhönsä ja riittävän pitkiin työpäiviin reagoi.
Turha touhuaminen jäi pois
kuin itsestään, ja ennen pitkää
nähtiin rauhassa rinnatusten
torkkuvia hevosia, jotka omaa
vuoroaan odotellessa ottivat lepohetkestä kaiken irti.
Aivan kuin lännenelokuvissa.
Lisätietoja
karjakursseista:
www.ranch-horsemanship.fi

Vaikka amerikkalaiset hevosrodut soveltuvat karjatyöhön parhaiten, homma onnistuu myös arabin kanssa. Axel Hellsten ja arabiruuna Mahdan köydenkäyttöharjoituksessa. KUVAT: NEENA KUUKASJÄRVI

Hauki on vielä kala, mutta moderni akvaarioasukki kehitetty luonnonoikuksi, jolla kalliita
vempeleitä saadaan kaupaksi.

Huolellisuus on tallin paras vakuutus
tupakoinnista ja avotulen teosta
annettuja ohjeita noudatetaan.
Tallin alkusammutusvälineistön sijainti pitää osoittaa
selvästi, ja välineistön käytön
pitää olla tuttua ainakin henkilökunnalle. Alkusammutusvälineistö tulee tarkastuttaa kahden vuoden välein. Hätätapauksessa esimerkiksi hevosten
pesuletku on käypä alkusammutin, jos letku ylettyy tallin
joka nurkkaan.

NEENA KUUKASJÄRVI

Tulipalo tallissa on kauhuskenaario, jota kukaan hevosihminen ei toivo. Talleissa ja niiden
ympäristössä on kuitenkin palon riski olemassa. Paloturvallisuusriskiä lisäävät rehut, kuivikkeet, loimet ja muu kuiva ja
herkästi palava materiaali sekä
erilaiset sähkö- ja moottorikäyttöiset laitteet.
Tallipalojen keskeisimpiä syttymissyitä ovat sähkö- ja lämmityslaitteiden kunnossapidon laiminlyönti sekä varomaton tulen
käsittely, kuten tupakointi tai
huolimaton roskien poltto.

Tärkeintä tallien paloturvallisuudesta huolehtimisessa on
ennaltaehkäisy. Siistit sisä- ja
ulkoalueet sekä järjestyksessä oleva kalusto helpottavat arkielämää. Ne myös lisäävät turvallisuutta onnettomuuden sattuessa. Tärkeää on, että tilat,
uloskäynnit ja hätäpoistumistiet

Hevoset, tallin

Alkusammutuskalusto on turha, jos sitä ei osata käyttää. Hevosagro-hankkeen paloturvallisuuskoulutuksessa käydään läpi teorian lisäksi käytännön sammutusharjoituksia. KUVA: NEENA KUUKASJÄRVI
sekä ilmanvaihtokoneen ja sähkötaulun pääkatkaisijat on merkitty.
Lisäksi sekä henkilökunnan

että asiakkaiden on tunnettava
näiden reitit ja sijainnit.
Paloturvallisuus alkaa arjen
pienistä teoista: pidä valaisin-

ten lamput ja suojakuvut kunnossa, huolehdi, että kaikki tallissa käytettävät sähkölaitteet
ovat toimivia ja varmista, että

henkilökunta
ja asiakkaat on hyvä perehdyttää toimintaan palon tai muun
hätätapauksen sattuessa. Hevonen ei hätääntyessään välttämättä halua jättää karsinaansa,
joten on tärkeää totuttaa hevonen kulkemaan myös hätäpoistumisreittejä pitkin ja myös vieraiden ihmisten taluttamana.
Evakuoimissuunnitelmassa pitää ratkaista, mihin tallista ulos viedyt hevoset sijoite-

taan: riittääkö kaikille tarhoja,
laidunta, toista rakennusta tai
kiinnityspaikkaa riittävän kaukana palopaikasta?
Tallissa riimut ja riimunnarut
tulee olla hevosen oman oven
edessä vieraammankin ihmisen löydettävissä. Nailonvalmisteinen riimu voi olla palon sattuessa käyttökelvoton.

Tallin turvallisuusasiat
on
hyvä kirjata pelastussuunnitelmaan. Sen tekemiseen velvoittavat sekä Suomen pelastuslaki
sekä pelastusasetus. Palveluntarjoajilla, esimerkiksi ratsastustalleilla, tulee olla myös ajan tasalla oleva turvallisuussuunnitelma.
Pelastussuunnitelman voi
tehdä itse, mutta se pitää hyväksyttää pelastusviranomaisella ennen käyttöönottoa.
Lisätietoja tallien paloturvallisuudesta: www.suurelainpelastus.fi

