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Alkulause.
iheen täm än julkaisun syntymiseen on 
antanut Suomen X II yleinen Maatalous- 
näyttely. Itä-Suomen Karjanjalostus- 
yhdistyksen johtokunta on tahtonut tä 
män julkaisun avulla antaa, etupäässä 
valokuviin nojaten, jonkinlaisen kuvan 

Itä-Suomen m aatiaiskanasta sellaisena kuin se ny
kyään on. Sam alla on tuntunut luonnolliselta sovit
taa  julkaisuun myöskin tekstiä, kertomaan Itä-Suo
men m aatiaiskar j an tähänastisesta jalostustyöstä ja  
niistä tekijöistä, jotka yhdessä jalostusyhdistyksen 
kanssa ovat olleet tuota, työtä suorittamassa. Näitä 
lähtöajatuksia noudattaen onkin ju lkaisusta verrattain 
suppean tekstin ohella tu llu t ennen kaikkea kuvakirja, 
johon on muutamia, jalostustyön historian kannalta 
merkityksellisiä kuvia otettu yhdistyksen vanhoistakin 
valokuvavarastoista, m utta jonka kaikki muut kuvat 
ovat kesällä v. 1921 nimenomaan tä tä  tarkoitusta var
ten otettuja.

Kuvat esiintyvät julkaisussa ilman m itään suku- 
taikka paikkakunnaasta järjestystä  ja  kokonaan riippu

m atta kullakin sivulla olevasta tekstistä, sillä ne ovat 
sijoitetut miltei yksinomaan kuvien ulkonaisia sopivai- 
suussuhteita silmällä pitäen, kukin kuva sille paikalleen, 
jossa se on näyttänyt silmään somimmalta ja  samalla 
niin, että kuvien järjestelyssä on syntynyt vaihtelua. 
Näin on katsottu voitavan menetellä ennen kaikkea sen 
vuoksi, että jokaiseen kuvaan liit ty y  oman kokonaisuu
tensa muodostava selitys, joten varsinaisessa tekstissä 
ei tarv ita  juuri laisinkaan tehdä viittauksia kuviin. 
Kuvien selityksissä v iitataan  kyllä  verrattain usein 
tekstiin, m utta on se aina sellaisissa tapauksissa, jolloin 
kuvan selityksessä tulisi useaan kertaan toistamaan jo
takin, aina samalla tavalla  esiintyvää selostusta, joka 
jo tekstissäkin löytyy. Tällaisia ovat varsinkin tunnet
tu ja  sukuja koskevat selvittelyt.

Ju lkaisun kuvat ovat osaksi yhdistyksenkonsulentin, 
agronoomi V. I l m o n i e m e n  ja  osaksi a llekirjo itta
neen ottamia. Tästä, samoin kuin muustakin agronoomi 
Ilmoniemen antam asta arvokkaasta avusta, lausun hä
nelle vilpittömät kiitokseni. Samalla kiitän myöskin 
yhdistyksen assistenttia, L, y  d i a G r ö n l u n d i a
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siitä tervetulleesta lisästä, m itä hän on julkaisun laadin
taan  taulukkojen laskennalla ja  muullakin tavalla  tuo
nut. Ju lkaisun varsinaisen toim ittam istyön on allekir
jo ittanut yhdistyksen sihteerinä joutunut suorittamaan.

Ju lkaisu  ei missään muodossa pyri olemaan tyh jen
tävä. S itä lehteillessä lipuu vain silmien editse toi
saalta p iirteitä itse jalostustyöstä (julkaisun teksti- 
osasto), ja  toisaalta milloin m iltäkin laa jan  alueen kul
m alta esiin astuvia karjata lo ja  ja  Itä-Suomen maatiais-
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karjan  kehittämistuloksia, milloin näyttelyryhm inä, mil
loin yksityisinä eläiminä ja  milloin kokonaisina karjoina 
omissa, jokapäiväisissä kotioloissaan (julkaisun kuva- 
osasto). Jos ju lkaisu sellaisena kykenee katselijaansa 
tutustuttam aan Itä-Suomen m aatiaiskarjaan ja  vähän 
sen jalostustyöhönkin, niin silloin on se tarkoituksensa 
täy ttän yt.

Kuopiossa, toukokuun 1 p:nä 1922.
T a t u  N i s s i n e n .



Itäsuom en Karjanjalostusyhdistys.
(I. S. K.)

Yhdistyksen
perustaminen.

Yhdistyksen
alue.

11 ä-S u o m e n Karj anj alostusyhdistyk- 
sen syntysanat lausuttiin Kuopion y le i
sessä m aatiaiskarjanäyttelyssä v. 1898. 

Saman vuoden syyskuussa oli yhdistyksen perustava 
kokous ja  säännöt vahvistettiin 
seuraavan vuoden huhtikuulla.

Yhdistyksen alueen 
muodostivat Kuo- 
pion, Viipurin ja  

Mikkelin lään it sekä Keski-Suo- 
men m aanviljelysseuran alue Vaa
san läänistä. Tällä alueella toimi 
seuraavat 6 maanviljelysseuraa:
Keski-Suomen, Kuopion, Poh- 
jois-Karjalan, Itä-K arjalan , Vii
purin läänin ja  Mikkelin läänin 
m aanviljelysseurat ja  tu livat ne 
kaikki yhdistyksen jäseniksi.

Yhdistyksen perustamisen j äl- 
keen on sen alueeseen liittyn y t 
seuraavat m aan v ilje ly sseu ra t:
Kajaanin m aanviljelysseura v.
1905, Itä-Hämeen v. 1908, Län
tisen Viipurin läänin v. 1909,
Keski-Pohjanmaan v. 1910 ja  
Oulun läänin Talousseura v. 1915.

Alueeseen liittym inen on tapahtunut niin, että seu
rat ovat ruvenneet yhdistyksen jäseneksi ja  kirjo it
taneet alle sopimuskirjan, jossa m ääritellään sekä seu
ran että yhdistyksen osuus itäsuomalaisen karjan

jalostam istyössä jäseneksi liitty 
neen seuran alueella.

JoYhdistyksen
jäsenet.

Kiuru 1

KIURU 1 synt. v. 1893 Kiuruveden Toiviaiskylässä. Vv:na 
1896—98 omisti sonnin maanviljelysneuvos J. Lagus Iisal
men Peltosalmella ja sen jälkeen eri omistajat Joroisissa. 
Kiurulla on kantakirjassa 7 poikaa ja 9 tytärtä. Kiurun 
sukuisia eläimiä on kaikkiaan v:n 1921 loppuun mennessä 
hyväksytty kantakirjaan 34 sonnia ja 26 lehmää. Tuntu
vimmin suku vaikuttaa nykyisin Peltosalmen karjassa, 
mutta yleensä on se häviämässä. Aikoinaan hyväksyttiin 
Kiuru jälkeläistensä perusteella I:n siitosarvoluokan son

niksi. Kuoli punatautiin v. 1906.

ensim  ä is te n  
sääntöjen mukaan 
olivat oikeutettuja 

yhdistyksen jäseniksi tulemaan 
paitsi maanviljelysseurat, myös
kin siitosyhdistykset ja  yksi
tyiset henkilöt. Sääntöjä on sen 
jälkeen useampaankin otteeseen 
täydennetty. N ykyään voi
massa olevien sääntöjen mukaan 
pääsevät yhdistyksen jäseniksi 
vielä yleiset laitokset, taloudel
liset yhdistykset, osuuskunnat, 
osakeyhtiöt ja  yhteisöjen omis
tam at ja  muut niihin verrat
tavat itsenäisesti hoidetut maa
tilat. Vielä on yhdistyksellä eri
koisia kannattajajäsen iä ja  voi 
yhdistys johtokunnan ehdotuk
sesta kutsua myöskin kunniajäse-
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niä. Jäsenet ovat joko vuosi- ta ikka vakinaisia jäse
niä. Jäsenet yksinomaan ovat oikeutettuja tarjoam aan 
omistamiansa eläim iä yhdistyksen kantakirjaan .

Yhdistyksen jäsenmäärän kehittyminen selviää seu
raa vasta. Jäsen iä oli:

v. 1904 vak. 45 ja vuosi j . 103, yhteensä 148
„ 1905 y y 50 y y 112, y y 162
„ 1906 y y 66 y y 280, 9 y 346
„ 1907 y y 75 y y 333, y y 408
„ 1908 ,, 93 ,, 377, y y 470
„ 1909 y y 102 y y 399, y y 501
„ 1910 y y 143 y y 475, y y 618
„ 1911 y y 165 y y 570, y y 735
„ 1912 y y 188 ,, 688, y y 876
„ 1913 y y 227 yy 934, y y 1161
„ 1914 y y 266 y y 467, y y 733
„ 1915 y y 327 y y 654, y y 981
„ 1916 y y 435 y y 775, y y 1210
„ 1917 y y 469 y y 772, y y 1241
„ 1918 y y 601 y y 729, y y 1330
„ 1919 y> 670 y y 722, y y 1392
„ 1920 y y 993 y y 743, y y 1736
„ 1921 y y 1064 y y 800, y y 1864

J  o yhdistyksen perustamistilaisuudessa hy
väksytty jen  sääntöjen mukaan jä i yhdis
tyksen asioiden hoito erikoiselle johtokun

nalle. Tähän johtokuntaan valitsi yhdistys vuosi
kokouksessaan kolme henkilöä, joista yksi oli yhd istyk
sen esimies ja  sam alla johtokunnan puheenjohtaja, yksi

Yhdistyksen
johtokunta.

varaesimies ja  samalla johtokunnan varapuheenjohtaja 
ja  yksi yhdistyksen rahavarain hoitaja. Johtokunnan 
kokouksissa pöytäkirjanpitäjänä toimi yhdistyksen sih
teeri. Näiden yhdistyksen valitsemien johtokunnan 
jäsenten lisäksi kuului johtokuntaan kunkin jäsenmaan- 
viljelysseuran puolesta yksi henkilö. Vielä sanottiin 
ensimäisten sääntöjen johtokunnan kokoonpanoa koske
vassa pykälässä, että johtokunta voi jäsenseurojen suos
tumuksella kutsua kokouksiinsa jäsenseuran karjanhoi- 
donneuvojan tai karjanpalkitsem islautakunnan puheen
johtajan, jolleivät he jo ennestään kuulu johtokuntaan.

Pääpiirteissään on yhdistyksen johtokunnan kokoon
pano pysynyt samallaisena läpi koko yhdistyksen toimi- 
ajan. N ykyäänkin valitsee johtokunnan jäsenistä osan 
yhdistyksen vuosikokous ja  osan jäsenmaanviljelysseu- 
rat. Yhdistyksen vuosikokous valitsee esimiehen, vara
esimiehen ja  kaksi muuta johtokunnan jäsentä ja  kukin 
jäsenmaanviljelysseura yhden jäsenen. Yhdistyksen 
rahastonhoitaja ei kuulu johtokuntaan. Melkein poik
keuksetta ovat jäsenseurojen valitsemat johtokunnan 
jäsenet olleet seurojen karjanhoitokonsulentteja, joten 
siis johtokunnan kokoukset ovat samalla olleet niiden 
henkilöiden kokouksia, jotka jäsenseurojen alueella kar- 
jan jalostustyötä käytännössäkin johtavat.

Erikoiskysymysten valm istelua varten on johtokunta 
keskuudestaan usein valinnut pienempiä valiokuntia, 
joihin on saatettu  p yytää  jäseniä johtokunnan ulkopuo
leltakin. Näiden tilapäisvaliokuntien työ on aina ollut 
vain valm istavaa ja  ehdottelevaa laatua, ellei johtokunta 
nimenomaan ole antanut jossakin erikoisasiassa valio
kunnalle lopullista päätäntävaltaa. Johtokunnan kes-



kaudestaan valitsema hoitovaliokunta, joka asetetaan juoksevien 
asioiden hoitoa varten, on hyvin kiireellisissä tapauksissa oikeu
tettu  asioista lopullisestikin päättäm ään.

Varsinaisen johtokunnan vahvikkeena on nykyään  voimassa 
olevien sääntöjen mukaan vielä n. s. lisä tty  johtokunta, joka ko
koontuu vain kerran vuodessa käsittelem ään yhdistyksen talous
arviota ja  tulevan vuoden toimintasuunnitelmaa. L isättyyn  johto
kuntaan kuuluu varsinainen johtokunta kokonaisuudessaan ja  sen 
lisäksi vielä yksi kunkin jäsenseuran valitsema »I. S. K :karjan jalos
tukseen käytännöllisesti perehtynyt henkilö» — Itä-Suomen kar-

jan ja lo s tu syh d is tyk -
Jyry 27

JYRY 27 synt. v. 1897 Keiteleen Sulkavanjarven Musta- 
mäessä. Joutui v. 1900 Uudis-Karttulan sonniyhdistyk
selle, missä varsinaisen työnsä suoritti. Oli vielä ennen 
kuolemaansa Lapinlahdella taiteilija E. Halosella. Jyryllä 
on kantakirjassa 4 poikaa ja 13 tytärtä. Vuoden 1921 lop
puun mennessä on jyryläisiä eläimiä hyväksytty kantakir
jaan 50 sonnia ja 57 lehmää. Jyrystä tuli huomattavan 
sonnisuvun kantaisä, ollen Länsi-Karttulan karjat vielä nyt
kin kauttaaltaan jyryläistä pohjaa, sarvellisuus on vain hä
vinnyt. Jyry hyväksyttiin jälkeläistensä perusteella I:n 
siitosarvoluokan sonniksi. Kuoli teurastettuna v. 1908.

sellä on koko toimiai- 
kanaan ollut kunnia lu
kea johtokuntansa jä 
seniksi, sekä m aanvil
jelysseurojen että y h 
d is ty k s e n  v u o s i
kokousten valitsem i
na, karjan jalostukseen innostuneita, lämminhenkisiä ja  maa
tia iskanan  kehittämisessä arvokkaan isänmaallisen tehtävän ha
vainneita kansalaisia, jo tka uhrautuvaisuudella ja  voimiaan säästä
m ättä ovat yhdistyksen hyväksi työskennelleet.

Muistikki 1

MUISTIKKI 1 oli synt. v. 1890 torppari A. Pulkkisella 
Karttulan Suostulla. Sen emä Löytikki oli myöskin valkea, 
mutta erittäin lypsävä lehmä. Muistikista polveutuu monta 
lypsävää eläintä, m. m. Aug. Nuutisen karja Kuopion Malli- 
talolla miltei kokonaan. Muistikin keskim. tuotanto 6:lta 
vuodelta oli 3317 kg maitoa ä 4,19 % ja 138,97 kg rasvaa.

Kantakirjaty ö.
Kantakirjatyö

yleensä.

Maanviljelyshallituksen karjanpalkitsem isia varten an
tamissa ohjesäännöissä oli m äärätty, että kunkin maan
viljelysseuran oli pidettävä kantakirjaa palkituista 

eläimistä. Tuo työ oli kumminkin toistaiseksi jäänyt seuroilta suo
rittam atta  ja  sai jäädä nyt ainaiseksi, sillä Karjanjalostusyhdistys
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otti kantakirjanpidon omakseen, yhdistäen sen y h 
deksi, koko toiminta-alueensa käsittäväksi »Itä-Suo
men Kantakirjaksi». Työ ei tosin varojen puutteen 
vuoksi — yhdistyk
selle ei annettu val- 
tioapua — päässyt 
r ip eästi alkamaan, 
mutta suunta oli 
kuitenkin m äärätty.
Toukok. v. 1900 laa
dittiin suunnitelma 
tä llä  pohjalla pidet
täväksi kantakirjaksi 
j a seuraa vana vuonna 
ju laistiin kantakirjan 
ensimäinen nide, kä
sittäen 49 sonnia.
S o n n ien  kantakir- 
jaanotto tapahtui 
näyttelyissä, joissa 
k an tak ir  j alautakun- 
nan m u o d o s t iv a t  
kaikkien jäsenseuro
jen karjanhoitokon- 
sulentit. K antakirja- 
työnensimäisenäpää- 
määränä oli yleisen 
rotutyypin vakiinnuttaminen. Siinä pidettiin ohjeena 
sitä verrattain väljää  lausumaa, joka itäsuomalaisen 
maatiaiseläimen ulkomuodosta oli Kuopion näyttelyn 
yhteydessä syntynyt: »Keskikokoinen, m atalajalkainen,

hienorakenteinen, hallavanpunanen ta i hallavanpunai- 
senkirjava ja  selvästi lypsy tyylinen, sekä etu- että 
takaruum iiltaan suhteellisesti keh ittynyt eläin.» Niin

tärkeistä seikoista, 
kun nykyään ovat 
nupous ja  kyyttöys, 
ei silloin puhuttu sa
naakaan.

Tämän 
lausu
man 

v ä ljyys  
kuvastuukin niiden 
so n n ien  ulkomuo
dossa, jotka hyväk
syttiin  kantakirjaan 
ensimäisenä kanta- 
kirjatyön viisivuotis
kautena vv. 1900— 
1904. Tuolla a ja lla  
hyväksyttiin  kanta- 
k irjaan 232 sonnia ja  
oli niistä sarvellisia 
66 % ja  nupoja 34 
%, kyyttö jä  79 %, 
puninkirjavia 11 %, 
punasia 3 % ja  va l

keita 7 %. Seuraavalla viisivuotiskaudella tapah
tu i kumminkin verrattain nopeasti muutos, niin että 
sen viisivuotiskauden viimeisenä vuonna eli v. 1909 oli
vat kaikki kantakirjaan hyväksytyt sonnit jo nupoja ja

Tahvo 4

TAHVO 4 synt. v. 1894 Nurmeksen Ylikylässä, toimi v:sta 1900 lähtien Gustaf Cederberg 
& Kumppilla Joensuun Penttilässä. Tahvolla on kantakirjassa 3 poikaa ja 8 tytärtä. Tahvo 
on toiseksi suurimman itäsuomalaisen sonnisuvun kanta-isä. Kts. siv. 58 selostusta

Tahvo 4:n suvusta.
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kyyttö jä . Ennen v. 1909 oli kantakirjaan hyväksytty 
410 sonnia, niiden joukossa kaikkien, nykyään huomat
tavampien sukujen kanta-isät.

Seuraavina vuosina jatku i sonnien kantakirjaanotto 
pääpiirteissään samoja periaatteita noudattaen. Kaikki 
hyväksytyt sonnit olivat kyyttö jä  ja  nupoja eli kuten 
yhä vakiintuneemmin ruvettiin sanomaan: nupokyyttöjä. 
Polveutumiseen ja  emän sekä yleensäkin suvun tuotan
toon alettiin vähitellen panna yhä suurempaa arvoa, si
käli kuin tarkastusyhdistystoim innan yleistyminen teki 
täm än mahdolliseksi. Tyyppivaatim uksiakin jossain 
määrin tiukennettiin. V. 1914 laadittiin  ne säännökset, 
jo ita nykyään sonnien kantakirjaanotossa noudate
taan. Tärkeintä niissä on se, että kantakirjasonnien 
tä y ty y  isänsä puolelta polveutua jostakin jo ennestään 
kantakirjassa olevasta sonnista ja  että emän tulee olla 
tyypillinen kantakirjalehmä, jonka rasvaprosentti on 
vähintään 4. Sonnia, jonka säkäkorkeus on vähemmän 
kuin 105 cm, ei yleensä hyväksytä kantakirjaan. Van
hempia sonneja saatetaan jälkeläistensä perusteella hy
väksyä kantakirjaan, vaikkapa niiden emä ei kaikkia ase
tettu ja  vaatim uksia täyttäisikään . Samoihin aikoihin 
alettiin sonnejakin ottaa kantakirjaan yhä enemmän 
karjanomistajien kotona, jolloin kantakirjaan oton suo
rittaa  jalostusyhdistyksen edustaja yhdessä paikallisen 
konsulentin kanssa. Viime aikoina, jolloin eläinten kul
jetuskustannukset ovat olleet tavattoman kalliit ja  niin 
ollen niiden näyttelyihin kuljettaminen tukalaa, onkin 
useimmat sonnit hyväksytty  kantakirjaan omistajainsa 
kotona. Vuosittain on sonneja kantakirjaan hyväk
sy tty  seuraavat m äärät:

Vuonna 1900
1901 

„ 1902
„ 1903
„ 1904

1905
1906 

„ 1907
„ 1908

1909
1910 

„ 1911
„ 1912

1913
1914
1915 

„ 1916
„ 1917
„ 1918

1919 
„ 1920

1921

49 sonnia
41 „

87 ”
58 „
78 „
14 „
22 „
64 „

143 „
73 „

112 „ 
142 „
193 „
189 „
225 „
262 „ 
157 „
131 „
172 „
132 „ 
161 „

Yhd. toimiaikana yhteensä 2505 sonnia

Maanviljelysseuroittain jakaantuvat kantakirjaan hy
väksytyt sonnit seuraavasti:

Pohjois-Karjalan 
Kuopion 
Mikkelin läänin 
Keski-Suomen 
Itä-K arjalan

mvs..............  654 sonnia
.................... 732 „
„ ........ 226 „

........ 269 „

........ 164 „

26,1 % 
29,2 „ 
9,0 „ 

10,7 „ 
6,5 „



Kajaanin mvs. ... __ 135 sonnia 5,4 %
Viipurin läänin .... 144 „ 5,7 „
Itä-Hämeen .... 76 „ 3,0 „
Keski-Pohjanmaan ,, .... 57 „

CCcvf

Läntisen Viipurin 1. ... 10 „ 0,5 „
Oulun 1. Talousseuran ............ ... 29 „ 1,2 „
Ulkop. yhd. alueen ............... . 9 „ 0,4 „

Y h te e n s ä  2505 sonnia 100,0

Lehmien kan
takirjaan ot

taminen.

Yhdistyk
sen ensi- 
m ä is is s ä  

kantakirjani teissä ei 
ole laisinkaan lehmiä. 
Asetuttiin näes alun
pitäen sille oikealle 
kannalle, että kaikilla 
kantakirjalehm illä pi
tää  olla tunnetut tuo
tantotiedot. Tarkas- 
tu syh d is ty s to im in ta  
oli silloin vasta aivan 
alullaan, eikä muulla
kaan tavalla  hankit
tu ja  täydellisiä tuo
tantotietoja ollut ole
massa: sen vuoksi oli 
lehmäin kantakirjaan- 
otosta p idättäydyttä
vä. Vuodelta 1904 oli 
jo sen verran tuotan-

Oiva 8

OIVA 8 synt. v. 1897 Liperin Ruokolahden Lotmassa, Paavo Kinnusen 
luona. Oiva 8 on suurimman itäsuomalaisen sonnisuvun kanta-isä. 

Kts. siv. 51 selostusta Oiva 8:n suvusta.

totietoja, että voitiin niiden nojalla hyväksyä kantakir
jaan 41 lehmää ja  oli niistä 11 nupoa ja  30 sarvellista. 
K yyttö jä oli niissä 22 ja  muita värejä 19. Kannattaa 
mainita, että näiden ensimäisten lehmien parhaiden 
vuosituotantojen keskimäärä oli 2640 kg maitoa ä 3,94 
% rasvaa, ollen siis tuotanto rasvakiloissa lausuttuna 
104,0 kg. Pitkäksi aikaa vakiutuikin lehmien päätuo- 
tantovaatimukseksi 100 voikilon vuosituotanto. Voi

kilot laskettiin sillä ta 
valla, että rasvakilo- 
määrä kerrottiin lu
vulla 1,13. Vuodelta 
1912 julaistussa kan
takirjassa on ensimäi- 
sen kerran rasvakilot 
voikiloiksi muuttamat
tomina ja  seuraavan 
vuoden kantakirjassa 
jo 100 rasvakilon tuo
tanto ehdottomana 
t uotanto vaatimuksena. 
Tämän päävaatimuk- 
sen ohella on kanta- 
k ir  j a an p ää syeh to n a  
vaadittu lehmältä vä
hintäin 3,6 %:n rasva- 
maitoisuutta ja  muu
ten niin kannattavaa 
tuotantoa, että 100 
ry :ä  on antanut joko 
130 kg maitoa taikka

— 10 —



6 kg rasvaa. Sota-ajan aiheuttamissa poikkeuksellisissa 
oloissa tehtiin näistä tuotantovaatimuksista seuraavat 
lievennykset: Vuoden 1917 tuotannolla lehmiä kanta- 
kirjaan otettaessa sai kantakirja lautakunta harkintansa 
mukaan merkitä kantakirjaan sellaisenkin lehmän, jolla 
ei ollut tä y ttä  100 kg voirasvaa. Tätä helpoitusta so
vellutettiin vain noin kymmeneen lehmään. Vuoden 
1918 ja  1919 tuotannolla lehmiä kantakirjaan hyväksyt
täessä oli vaad ittava vähintäin 85 ja  vuoden 1920 tuo
tannolla vähintäin 90 kg voirasvaa. Näitäkään alen
nuksia ei sovellutettu sellaisissa paikoissa, joissa ruo
kinta oli voitu p itää säännöllisiä oloja vastaavana. 
Kaikkina näinä »armovuosina» oli 100 ry: n tuotanto 
oleva vähintäin 6 kg voirasvaa ja  sovellutettiin alen
nettua vaatim usta vain tyy^pillisiin eläimiin. Lehmiä 
kantakirjaan hyväksyttäessä on tuotannolla aina ollut 
ratkaiseva merkitys. Vielä tänäkin päivänä pääsee 
kantakirjaan sarvellinen kyyttö  ja  puninkirjava, sekä 
sarvellinen että nupo lehmä, jos sillä on hyvä ruumiin
rakenne ja  vähintäin kaksi elossa olevaa tyyp illistä 
jälkeläistä. Tällaisten lehmien luku ei ole kuitenkaan 
suuri. Esim. viimeksi ilmestyneessä kantakirjaniteessä, 
käsittävä v. 1921 kantakirjaan hyväksytyt eläimet, on 
kaikkiaan lehmiä 1013 ja  niistä sarvellisia kyyttö jä  37, 
puninkirjavia nupoja 6 ja  sarvellisia puninkirjavia 1.

Vuosittain on lehmiä kantakirjaan hyväksytty seu
raavat määrät:

Vuonna 1905 .................................... 41 lehmää
„ 1906 ...................................  47
„ 1907 ...................................  42 „

Vuonna 1908 ................................... 67 lehmää
)  y 1909 ...................................• 91 „
y y 1910 .................................... 102
y y 1911 ................................... ■ 144 „
y y 1912 ................................... 240 „
y y 1913 ................................... . 288 „
y y 1914 ................................... . 605 ,.
y y 1915 ................................... 594 „
y y 1916 ................................... 305 „
y y 1917 ................................... 737 „
y y 1918 ................................... 593 „
y y 1919 ................................... 434 „
y y 1920 ................................... 479 „
y y 1921 ................................... 1013 „

Yhdistyksen toimiaikana yhteensä 5764 lehmää

M aanviljelysseuroinain jakaantuvat kantakirjaan hy
väksytyt lehmät seuraavasti:
Pohjois-Karjalan mvs........ ......  2396 lehmää 41.6 %
Kuopion ,, __ ......  1620 „ 28,1 „
Mikkelin läänin ,, __ ......  393 „ 6,8 „
Keski-Suomen ,, ...... ...... 438 „ 7,6 „
Itä-Kari alan ,, ...... ...... 397 „ 6,9 „
Kajaanin ,, ...... ...... 198 „ 3,4 „
Viipurin 1. ,, ...... ...... 187 „ 3,2 „
Itä-Hämeen ,, ...... ...... 41 „ 0,7 „
Keski-Pohjanmaan ,, ...... ...... 17 „ 0,3 „
Läntisen Viipurin 1. ,, ...... ...... 32 „ 0,6 „
Oulun 1. Talousseuran ......... ...... 19 „ 0,3 „
Ulkop. vhd. alueen ...... ........ ...... 26 „ 0,5 „

Yhteensä 5764 lehmää 100,0 %



Kilpailut.
Luotettavien, mahdollisimman täydel
listen ja  alueen eri puolia kuvastavien 
tuotantotietojen puute oli yhdistyksen 

alkuaikoina eräs alkavan toiminnan suurimmista hai
toista. Tnota pois
taakseen päätti yh 
distyksen johtokun
ta  jo v. 1904 ryhdyt
täväksi toimiin ylei
sen tuotantokilpai- 
lun järjestämiseksi.
Kilpailun j är j estä
minen tapahtui yh
teistoiminnassa jä 
senseurojen kanssa 
ja  niiden avustuk
sella. Varsinainen 
kilpailuvuosi oli v 
1905. Kilpailuun 
kuului sekä tarkas- 
tusyhdistyksissä et
tä  niiden ulkopuo
lella olevia karjoja.
Niissäkin karjoissa, 
jotka eivät kuulu
neet tarkastusyh- 
distyksiin, pidettiin 
seurojen toimesta 
kerran kuukaudessa

samallainen tarkastustoimi tus kuin tarkastuskarjakot ta 
loissaan pitivät, joten kaikki kilpailun yhteydessä saa
vutetut numerot oli pidettävä niin oikeina kuin niitä 
yleensä oli mahdollista p itää. Tämä kilpailu oli oi

keastaan suurenmoi
nen. Käsittihän se 
viiden m aanviljelys
seuran alueelta 157 
karjaa ja  niissä yht. 
3150 lehmää. K ilpai
lun tarkastustyön 
suorittajina toimi 
kokonaista 10 kar
jakkoa. Tämä k il
pailu teki mahdolli
seksi sen, että v. 1906 
pidetyssä X I : s s ä 
yleisessä Maanvilje- 
lysnäyttelyssä Kuo
piossa kykeni I. S. 
K karj a esiintymään 
nii nkin lukuisan a (yli 
400 eläintä) ja  tä y 
dellisillä tuotanto- 
tiedoilla varustet
tuna. Tähän otettu 
taulukko kuvastaa 
kilpailussa saavutet
tu ja  tuloksia:

Tuotantokilpailu 
v. 1905.

Polle III 216.

POLLE III 216 on Pollen suvun huomattavin sonni. Suvun kanta-isä on Polle 9, synt. v. 1897 
Kiihtelysvaaran Paloisilla , toimi sitten Lehmon s. y:llä Kontiolahdella. Sillä on kantakirjassa 4 poi
kaa ja yksi niistä on Polle III 216, synt. v. 1902 Kontiolahden Lehmossa. Polle III on varsi
naisen työnsä suorittanut Viitasaaren Suovanlahdella, minne tuotiin yhdistyssonniksi v. 1906. 

Polle teurastettiin v. 1914. Pollen suvun eläimiä on kantakirjassa 48 sonnia ja 50 lehmää.
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Maanvilj.seuran alue
j* Lehmäluku Taloudellinen keski

määrä
Tuotannollinen

määrä
keski-

¥ 1 Karj.*  kohti Yhteensä Maitoa
kg

Voirasvaa Maitoa
kg

Voirasvaar%~7 kg 0/
/0 kg

Itä-Karjalan . . . . 15 15,2 228 ! 18630 4,24 79,o 1979,6 4,21 83,3
Keski-Suomen . . . 17 15,9 270 1563,5 3,95 61 >8 1618,6 3,92 63,4
K u o p io n .................... 33 I  20,6 691 1894,0 4,10 77,7 2033,o 4,20 85,4
Mikkelin läänin . . . 23 25,2 579 15O3,0 4,29 I 84,5 1639,i 4,37 71,6Poli j.-Kar jalan . . . 69 2O,0 1382 1683,o 4,03 ! Ö7,8 1869,4 4,01 75,o !

Keskimäärin 157 20,i S 3150 1696,! 4,12 | 89,9 ■ 1827,4 | 4,14 75,7

Yhdistyksen kehoituksesta jatko ivat seurat tä tä  k ilpailua seuraa
vanakin vuonna.

Ukko 18

Oras 401

ORAS 401 on huomattavin Jorma 270:n pojista. Jorman suku on itäkarjalai- 
nen sonnisuku, ollen nytkin esim. Kurkijoen Koulutilan, ja varsinkin Sortavalan 
Niemelän ja Jaakkiman Kopsan karjoissa huomattavana aineksena. Jorman 

sukuisia eläimiä on kantakirjaan hyväksytty 25 sonnia ja 15 lehmää.

UKKO 18 synt. v. 1898 Kuusjärven Sysmässä, missä yh- 
distyssonnina toimi kuolemaansa v. 1904 asti. Ukolla on 
kantakirjassa 8 poikaa ja 4 tytärtä. Kaikkiaan on Ukon 
sukuisia eläimiä hyväksytty kantakirjaan 73 sonnia ja 

51 lehmää. Suku on I. S. K:n rasvamaitoisin.

Jo edellä kerrottua tuotantokilpailua 
suunniteltaessa oli ollut ajatuksena 
maaperän valmistaminen yleiselle, koko 

alueen käsittävälle s i i t o s k e s k u s t a k i l p a i l u l l e .  
Kilpailuohjelman alussa sanotaan: »Kilpailun tar
koituksena on tehdä tunnetuksi ja  edelleen kehit
tää  tunnettuja karjakantoja, jo tta ne voisivat toi
mia siitoskeskustoina ja  niistä olisi saatavana ylei
seen jalostukseen mahdollisimman varmoja siitoseläi
miä.»

Kilpailu oli 2-vuotinen ja  alkoi se v:n 1907 alussa. 
Kilpailuun hyväksyttiin  lopullisesti 18 karjaa ja  oli niistä 
Kuopion maanviljelysseuran alueelta 6, Keski-Suomen 
3, Mikkelin 1, Viipurin 1, Itä-K arjalan 2 ja  Pohjois-Kar-

Ensimäinen siitos- 
keskustakilpailu.

— 13



Pomi II 98

POMI II 98 on Pomi 25:n suvun mainehikkain edustaja. Pomi II 98:11a on kantakirjassa 16 poikaa 
ja 24 tytärtä. Pomin sukuisia eläimiä on kantakirjassa 401 sonnia ja 813 lehmää. Kts. siv. 66 selostusta

Poniin suvusta.

ja lan  maanviljelysseuran alueelta 5 karjaa. K arjoista py
syi kilpailussa loppuun asti 14. Kilpailussa saavu
tettujen tuotantotulosten valaisemiseksi liitämme tähän 
seuraavat numerot:

Ensimäisenä kilpailuvuonna oli kaikkien kilpailutalo- 
jen taloudellinen keskimäärä 455,2 lehmästä 1952,1 
kg maitoa ä 4,08 % ja  79,57 kg rasvaa, 100 ry:n an

taessa 135,1 kg maitoa ja  5,56 kg ras
vaa. Toisena kilpailuvuonna oli sama 
keskimäärä 461,6 lehmästä 2077,0 
kg maitoa ä 4,06 % ja  84,29 kg ras
vaa, 100 ry:n antaessa 141,0 kg mai
toa ja  5,72 kg rasvaa. Eri rehujen 
suhdetta ruokinnassa osoittavat seu
raa vat prosenttimäärät: Ensimäisenä 
kilpailuvuonna väkirehua 23,0 %,
korsirehua 42,9 %, tuoretta rehua 
7,6 % ja  laidunta 26,5 %, toisena 
kilpailuvuonna väkirehua 25,9 %, 
korsirehua 44,8 %, tuoretta rehua 
5,0 % ja  laidunta 24,3 %. Kor
keimmat tuotantotulokset olivat 
maanv. J . Tahvanaisen karja lla , Kiih
telysvaaran H am m aslahdella, ollen 
16,4 lehmän keskimäärä rasvakil. lau
suttuna 111,67 kg.

Kilpailun perusteella annettiin 
siitoskeskusta-arvo seuraaville kar
joille:

Penttilän karja, os. Joensuu,omis
taa  G. Cederberg & C:o. 

Kuusenjuuren karja, os. Hammaslahti, omistaa Juho 
Tahvanainen.

Hakulilan karja , os. K arttula, omist. Velj. K art
tunen.

Peltosalmen karja , os. Peltosalmi omistaa J . Eagus. 
Näin valitut siitoskeskustat eivät kuitenkaan saaneet 

häiriytym ättä ja tkaa  suuriarvoista tehtäväänsä, sillä

— 14



Teuvo 112,

TEUVO 112 synt. v. 1899 Rutakon Inganmäessä. Teuvon emä oli Riiju, puninkirjava nupo, hienoraken- 
teinen ja lypsytyylinen lehmä. Kantakirjaan päästyään joutui Teuvo Västinniemen s. y:ile Muuru- 
vedelle ja oli siellä kuolemaansa asti v. 1915. Teuvolla on kantakirjassa 30 poikaa ja 13 tytärtä. Hy
väksyttiin jälkeläistensä perusteella I:n siitosarvoluokan sonniksi. Teuvon sukuisia eläimiä on hy

väksytty kantakirjaan 157 sonnia ja 142 lehmää. Kts. siv. 73 lausuntoa Teuvon suvusta.

jo v. 1911 tä y ty i Peltosalmen karja lta , 
siinä ilmenneen tarttuvan luomistaudin 
vuoksi, peruuttaa siitoskeskusta-arvo ja  
samoin oli tehtävä samasta syystä v.
1913 Penttilän karjalle. Kolahdus oli 
ankara, sillä molemmat karja t olivat 
koko alueen suurimpia ja  sellaisina olisi
vat kyenneet levittäm ään siitosainesta 
hyvinkin m erkittävällä tavalla . J  älelle 
jä i siis vain H akulila ja  Kuusenjuuri, 
joista onkin sinä aikana, jolloinka ne 
ovat olleet siitoskeskustoina, m yyty  sii- 
tostarkoituksessa vasikoina taikka van
hempina eläiminä y li 100 päätä eri puo
lille yhdistyksen aluetta.

Yleensä tuot annon ke
hittäm istä varten ja  
samalla valmistukse

na Suomen XILeen yleiseen maatalous
näyttelyyn , joka oli aijottu pidettäväksi 
v. 1914, pani yhdistys toimeen yleisen, 
koko aluettaan käsittävän t u o t a n t o k i l p a i t u n  vuo
sina 1912 ja  1913. Yleisen näyttelyn  pitäminen siirty i 
kumminkin tietymättömään tulevaisuuteen, m utta k il
pailu pidettiin ja  sai se olla valmistuksena yhdistyksen 
omaan yleiseen näyttelyyn, joka pidettiin Kuopiossa. 
Kilpailuun kuului Kuopion maanviljelysseuran alueelta 
31 karjaa, Pohjois-Karjalan 16, Itä-K arjalan 8, Keski- 
Suomen 11, Viipurin 1.5, Mikkelin 1.4, Kajaanin 3 ja  Itä- 
Hämeen maanviljelysseuran alueelta 1 karja eli siis kaik
kiaan 79 karjaa, ollen niissä edellisenä vuonna kaikkiaan

1598,4 ja  jälkimäisenä vuonna 1576,2 lehmää. K ilpai
lussa saavutettiin seuraavat taloudelliset keskimääräiset 
tulokset: v. 1912 — 2207,8 kg maitoa ä 4,17 % ja  91,65 
kg rasvaa,rehuyksikkömäärän ollessa 1625,7 ja  100 ry:n 
tuottaessa 135,8 kg maitoa ja  5,65 kg rasvaa. V. 1913 — 
2223,9 kg maitoa ä 4,18 % ja  92,88 kg rasvaa, rehuyk
sikkömäärän ollessa 1562,2 ja  100 ry:n tuottaessa 142,4 
kg maitoa ja  5,95 kg rasvaa.

Samaa kilpailua jatkettiin  vielä vuosina 1914 ja  
1915, mutta sinä aikana, varsinkin kilpailun toisena

Tuotantokilpailu vv. 
1912— 1913 ja  1914 

— 1915.
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vuonna hermostutti v. 1914 alkanut maailmansota ih
misten mieliä siihen määrin, että entinen ripeä, tu levai
suuteen luottava yrittäm isen halu alkoi vähetä ja  la 
m auttaa niin ollen 
myöskin osanottoa 
tähän kilpailuun. En- 
simäiset oireet siitä 
karjatalouden alas
päin menosta, joka 
seuraa ville vuosille on 
tunnuksellista ja  joka 
saavutti suurimman 
laskunsa vv:na 1918 
—1919, ovat jo tä l
löin havaittavissa.
J  otkut yksityiset kil- 
pailijat kykenivät 
saavuttam aan vielä 
h y v iä k in  tuloksia, 
m utta yleensä oli 
suunta pysähtyvä ja  
monessa tapauksessa 
jo laskeva.

Näissä kilpailuissa 
ja  niiden arvostelussa 
ei tu ijotettu yksin
omaan korkeaan tuo
tantoon, vaan siinä samalla otettiin huomioon kar
jan  kasvattaminen, rotupuhtaus, tyyp illisyys ja ruo
kinnan kannattavaisuus, siis yleensä samoja näkökoh
tia  kuin jo aijemmin olleessa siitoskeskustakilpailussa.

Aivan erikoinen arvonsa näillä kilpailuilla oli siinä 
suhteessa, että niiden tarkastuksen yhteydessä tehtiin 
voimakasta työtä niiden puutteellisuuksien ja  epätasai

suuksien poistami
seksi, joita juuri niinä 
vuosina nopeasti le
venevässä tarkastus- 
yhdistysto im innassa 
vielä runsaasti oli.

Edel
lisessä 
on jo

tu llu t mainituksi se 
heikko asema, johon 
karjatalous m aail
mansodan myöhäi- 
sempinä vuosina ja  
varsinkin Suomen s i
sällissodan aikana ja  
sen j älkeisenä vuonna 
m aassam m e aivan 
yleisesti joutui. Kar
jojen tuotanto aleni 
keskimäärin useilla 
sadoilla kiloilla ja  tä 
män seurauksena oli 
myöskin kantakirja- 

vaatim uksia tilapäisesti huojennettava kuten jo on 
mainittukin. Vaarallisimmin täm ä ankea aika vai
kutti kumminkin siinä muodossa, että m aanvilje
lijä  oli kadottamaisillaan koko karjataloususkonsa.

Hintsi 3C5

HINTSI 305 synt. v. 1903 Kiihtelysvaaran Hammaslahdella J. Puustisen luona. Oli kanta- 
kirjaan päästessään v. 1905 Kiihtelysvaaran Keskijärven s. y:llä, joutui sieltä takaisin Ham- 
maslalidelle ollen siellä eri omistajilla, kunnes sen v. 1909 osti maanvilj. L. Jalkanen Jo
roisiin missä kuoli punatautiin v. 1912. Hintsillä on kantakirjassa 22 poikaa ja 50 ty
tärtä. Hintsin sukuisia eläimiä on kaikkiaan hyväksytty kantakirjaan 108 sonnia ja 183 

lehmää. Kts. siv. 74 lausuntoa Hintsin suvusta.

Karjakilpailu vv. 
1920-1921.
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Moni, ennen uuras karjatalousm ies, oli heittänyt kirveensä jä r 
veen.

Tästä lam aannustilasta pois päästäksemme ja  samalla valm is
tautuakseen yleiseen v. 1922 pidettävään M aatalousnäyttelyyn sekä 
saadakseen samalla siitoskeskustakysymyksen ajanmukaiselle kan
nalle järjestetyksi, päätti yhdistyksen johtokunta, yhdessä jäsenseuro
jen kanssa, panna toimeen yleisen koko alueen käsittävän k a r  j a - 
k i l p a i l u n .  Kilpailu alkoi vuoden 1920 alussa. Aluksi oli ta r
koitus lopettaa kilpailu vuoden 1921 lopussa, mutta sittemmin on

yhdistyksen johtokunta

Riija 78.

KUJA 78 on Hintsi 305:n pojan, Into 352:n emä. Innon 
haaraan lukeutuvissa hintsiläisissä onkin tämän johdosta 
sarvisurkastumat verrattain yleisiä. Riija oli aikalaisistaan 
runsaslypsyisin maatiaislehmä. Olihan sen tuotanto v. 1905 
4660 kg maitoa ä 4,36 % ja 203,18 kg rasvaa Keskim. 3:lta 
vuodelta oli 3298 kg maitoa ä 4,73 % ja 155,96 kg rasvaa. 
Riija oli synt. v. 1899 ja teurastettiin hedelmättömyyden 
vuoksi 1908. Riijan omisti maanvilj. J. Tahvanainen, 

Hammaslahti.

Lystikki 120

LYSTIKKI 120 on Hintsi 305:n emä. Synt. v. 1898 Ham- 
maslahden Turulassa, oli muutamia vuosia J. Tahvanaisella 
ja joutui v. 1909 Tuusniemelle. Tarkastusnumeroita löytyy 
Lystikistä vain 3:lta vuodelta. Paras vuosituotanto viita 

1907 oli 3314 kg maitoa ä 3,96 % ja 131,23 kg rasvaa.

päättänyt pitää k ilpai
lun jatkuvana, jolloin 
aina kahden vuoden 
kuluttua pidetään n. s. 
päätetarkastus, jonka 
perusteella kilpailevat 
karjat arvostellaan eri
asteisiin ansioarvoluok- 
kiin. Korkeimman luo
kan muodostavat I luo
kan siitoskeskustat,
sitten seuraavat II luokan siitoskeskustat ja  niiden jälkeen III luo
kan siitoskeskustat. Näiden jälkeen tulevat I luokan, II luokan ja  
III luokan karjatalot.

Kilpailuun kutsuttiin valm istavasti 140 karjaa, mutta ensimäisen 
kilpailuvuoden loputtua, joka vuosi olikin jonkinlainen valmistus- 
vuosi, karsittiin karjo ja pois niin, että toisen kilpailuvuoden alussa 
oli kilpailevien karjojen luku enää vain 108. Niistä toisen vuoden ku
luessa luopui 4, joten päätetarkastus on pidetty 104 karjassa. Eri 
maanviljelysseurojen kesken ovat kilpailevat karjat jakautuneet seu
raavasti:
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Itä-Hämeen 
Itä-K arjalan 
K ajaanin 
Keski-Suonien 
Kuopion 
Mikkelin 1.

maanvilj.seur. alueelta 2 karjaa 
5
7

14 „
26 „
8 „

Pohjois-Karjalan maanvilj.-seur. alueelta 
Viipurin 1.
Yhdistyksen alueen ulkopuolelta ...............

33 karjaa 
9 „
1  „

Uljas 137

ULJAS 137 synt. v. 1898 Haapapuron maanviljelyskoululla Nurmeksessa.
&  Kumppdle Joensuun Penttilään, missä toimi kuolemaansa asti v. 1913. 
Tahvon suvun ansiokkain edustaja. Sillä on kantakirjassa 23 poikaa ja 53 tytärtä.

Uljaasta ja sen jälkeläisistä.

Joutui v. 1903 G. Cederberg 
Uljas on Tahvo 4:n poika ja 

Kts. siv. 59 selostusta

Yhteensä 104 karjaa

Tänä vuonna suoritetun ensimäisen päätetarkastuk- 
sen perusteella on kyetty  antamaan
II karjalle II luokan ja  12 karjalle
III luokan s i i  t o s k e s k u s t a -  
a r v o  ja  näiden lisäksi 13 karjalle 
I luokan, 30 karjalle II luokan ja  23 
karjalle III luokan k a r j a t a l o -  
a r v o. Kilpailussa on siis 89 karjalle 
annettu jonkinlainen ansioarvo, toisin 
sanoen tunnustettu sellaiseksi kar
jaksi, että siitoseläinten ja  elo vasikoi
den tarv itsija t voivat luottamuksella 
kään tyä näiden karj oj en puoleen. Seu- 
raavat numerotiedot valaisevat tä tä  
suurisuuntaista kilpailua:

Toisen luokan siitoskeskusta-arvon 
saavuttaneiden karjojen yhteinen leh- 
mäluku v. 1921 oli 178,9 ja  on niiden 
keskimääräinen taloudellinen vuosi
tulos: 3014 kg maitoa ä 4,23 % ja  
127,6 kg rasvaa, rehunkulutuksen ol
lessa 1848 ry:ä.

Kolmannen luokan siitoskeskusta- 
arvon saavnttaneiden karjojen yhtei
nen lehmäluku v. 1921 oli 264,7 ja  
on niiden keskimääräinen taloudelli-
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Ito 318

ITO 316 synt. v. 1904 A. O. Miettisen luona Muuruve- 
dellä. Joutui v. 1907 Soinin kylän s. y:lle Virroille, 
missä toimi v:een 1915, jolloin se teurastettiin. Ito 
on yksi Pomi 25:n suvun huomattavimpia sonneja. 
Ito 316:n isä on Pomi 25:n poika Pomi II 98 ja emä 
Pomi 25:n tytär Lehikki 284, on siis verrattain ah

taan sukusiitoksen tulos.

nen vuositulos: 2559 kg maitoa ä 4,28 
% ja  109,6 kg rasvaa, rehunkulutuk- 
sen ollessa 1689 ry:ä.

Ensimäisen luokan karjataloj en vas
taavat numerot ovat: lehmäluku 285,1 
ja  tuotanto 2492 kg maitoa ä 4,17 
% ja  104,0 kg rasvaa sekä 1635 ry:ä.
Toisen luokan karjatalot: lehmiä 592,0 
ja  tuotanto 2232 kg maitoa ä 4,19% 
ja  93,6 kg rasvaa sekä 1553 ry:ä.
Kolmannen luokan karjatalot: lehmiä 
401,1 ja  tuotanto 2219 kg maitoa ä 4,16 % ja  92,2 kg 
rasvaa sekä 1538 ry:ä. — Toisen luokan siitoskeskus- 
toista on Pohjois-Karjalan maanviljelysseuran alueella 7, 
Kuopion maanviljelysseuran alueella 3, ja  Kajaanin 
maanviljelysseuran alueella 1.

Kolmannen luokan siitoskeskustoista on Pohjois- 
K arjalan maanviljelysseuran alueella 6, Kuopion maan
viljelysseuran alueella 2, Keski-Suomen m aanviljelys
seuran alueella 2, Kajaanin ja  Itä-K arjalan maan
viljelysseurojen alueilla 1.
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Näyttelyt.
T. . .. . Aikaisemmin on jo mainittu, että sonnien Kantakirja- _ ■ .

näyttelyt. kantakirjaan ottaminen tapahtui pitkät 
a ja t yksinomaan jäsenniaanviljelysseuro- 

jen järjestäm issä kantakirjanäyttelyissä. Nämä » I t ä -  
S u o m e n  K a n t a k i r j a n ä v t t e l y t »  yhdessä 
niitä valm istavien jälkeläisnäyttelyjen kanssa ovat olleet 
niinä tekijöinä, joiden avulla on itäsuomalaisen karjan  
ulkomuoto vakiinnutettu siksi, m itä se nykyään on. 
V. 1904 laadittiin  jäsenseurojen ja  yhdistyksen keskinäi
siä suhteita määrittelemään erikoiset sopimuskirjat, 
joissa m. m. nimenomaan sanottiin, että jäsenseurat si
toutuvat joka kolmas vuosi järjestäm ään alueellaan 
»Itä-Suomen K antakirjanäyttelyn» nimellä sonninäytte-

lyn edellä käypine jälkeläisnäyttelyineen. Näissä kanta
k irjanäyttelyissä oli tavallisesti seuraavat viisi luok
kaa :

1 1. K antakirjaan hyväksytty jä  sonneja, joiden jälke
läisistä on jälkeläisnäyttelyssä annettu arvostelu.

I I 1. Sonneja y li 2 v. (varsinaiset kantakirjatarjokit).
I I I 1. Sonneja 1—2 v.
I V 1. K antakirjaan hyväksytty jen  sonnien jälkeläisiä 

(esitettiin ryhmänä: 1 sonni ja  vähintäin 2 hiehoa).
V I. Sonnien emiä (piti olla tuotantotiedot).

Palkintolautakuntana kantakirjanäyttelyissä olivat 
kaikki jäsenseurojen karjanhoitokonsulentit ja  puheen
johtajana I. S. K:n sihteeri.
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Epäsäännöllisten aikojen tu ltua ja  yleensä sen vuoksi, 
että matkojen ja  ajan kalleuden tähden alkoi eläinten 
näyttelyih in kuljettaminen olla hankalaa, ovat varsinai
set, määrävuosien jälkeen säännöllisesti uusiutuvat jä 
senseurojen toimeenpanemat kantak irjanäytte lyt alku
peräisessä muodossaan vähentyneet. Seurat ky llä  vie
läkin pitempien aikojen jälkeen panevat toimeen näyt
telyitä, m utta ovat ne usein täydellisempiä karjanäytte- 
ly itä  niissä esiintyvine lehmäosastoineen, taikka taas 
joskus entistään vieläkin yksinkertaisempia, jotakuta 
p itä jää ta i vähän suurempaa kulmakuntaa käsittäviä, 
sonnien kantakirj aanmerkitsemistilaisuuksia.

On tullut jo mainituksi, että valmis
tuksena seurojen järjestäm ille kanta- 

k irjanäyttelyille pidettiin alueella löytyvistä vanhem
mista sonneista n. s. j ä l k e l ä i s n ä y t t e l y i t ä .  
Näissä näyttelyissä valittiin  ne ryhm ät, jotka isäson- 
neilla oli sitten kantakirjanäyttelyssä esillä ja  näissä

näyttelyissä luokiteltiin vanhat sonnit jättäm iensä jä l
keläisten perusteella erilaisiin siitosarvoluokkiin kuulu
viksi. Tässä viimeksi mainitussa tarkoituksessa pide
tään vielä nytkin jälkeläisnäyttelyitä  katsom atta ollen
kaan siihen, seuraako niitä jotakin suurempaa näytte lyä 
taikka ei. V. 1917 hyväksytyllä  ohjesäännöllä on jäl- 
keläisnäyttelyt ja  niissä annettavat sonnien siitosarvot 
yksityiskohtiaan myöten m ääritelty ja  on niissä huomat
tava m. m. seuraavaa: Isäsonnin on näyttelyvuonna tä y 
tettävä vähintäin 5 vuotta ja  on sille täy tyn y t syntyä 
ainakin 50 sellaista jälkeläistä, joiden tyyp istä  on astu- 
tusluetteloon perustuva selvitys. Korkeimpaan siitos- 
arvoluokkaan voi sonni tu lla arvostelluksi vasta sitten, 
kun sen lehmäjälkeläisistä on olemassa tuotantotietoja. 
Yleensä korkeampaa luokkaa varten vaaditaan ei ainoas
taan laadultaan parempia, m utta myöskin luvultaan 
enemmän jälkeläisiä. Ensimäiset jä lkeläisnäytte lyt pi
dettiin v. 1904 ja  on n iitä sen jälkeen p idetty joka

Jälkeläisnäyttelyt.

Uljaalaisia sonneja Joen
suun näyttelyssä v. 1921.
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Haapalahden Uudenpaikan karjatarhasta v. 1921

Haapalahden Uudenpaikan karja on pomilaista ja polveutuu Rippa 531:stä. Karjan omistaa K. Väänänen, Kuopio, Kehvo 
ja on se saanut I. S. K:n karjakilpailussa II:n luokan karjatalo-arvon. Karjan keskim. tuotanto v. 1921 oli 27,9 lehmästä 

2269 kg maitoa ä 4,34 0/ ja 98,4 kg rasvaa, rehun kulutuksen ollessa 1533 ry:ä.

_ 2 2 _



Tarvaalan kculutilan vasikat Saarijärvellä v. 1921

Vasikoiden isä on Hessu 1261. Kts. selostusta Poniin suvusta.

— 23 —



Papa 2513

Synt. v. 1919. Omist. Paavo Laitinen, Nurmes, Salmenkylä, Laitila. Isä 
Lalle 1808, ii Kuosi 1279 ja sen isä Pomo 313 (kts. siv. 59 selostusta Uljas 
137:n suvusta). Emä Palmikki 5828, emänisä Kuosi 1279 ja ee Palmu 1279. 
Esiintyy Laitilan karjaryhmässä XII:ssa yleisessä Maatalousnäyttelyssä

v. 1922.

vuosi. Jä lkeläisnäytte ly jen  perusteella on arvosteltu 
16 sonnia I:n siitosarvoluokan sonniksi, 179 sonnia II:n 
ja 271 sonnia III:n siitosarvoluokan sonniksi. K aik
k iaan on siis 466 sonnin siitosarvoluokka tu llu t mää
ritellyksi. — Jä lkeläisnäytte lyt ovat aina olleet paikka
kunnan karjaväen kokouksia, joissa arvostelun ohella 
on esitelmienkin muodossa varsinkin nuoren karjan  hoi
toa ja  jalostusopin aakkosia opetettu.

— 24

Suomen XI:s yleinen Maanviljelys- 
näytte ly Kuopiossa v. 1906 oli ensi- 
mäinen yleisluontoinen tilaisuus, 

missä Itä-Suomen m aatiaiskarja on esiintynyt. Sii
hen asti ei monellakaan ollut vielä ollut varsinaista 
käsitystä siitä, mitä m aatiaiskarja yleensä ja  Itä-Suo
men m aatiaiskarja erikoisesti on ja  voi olla. Tässä 
näyttelyssä astui tähän asti lapsenkengissään arkana 
ensi askeleensa ottanut m aatiaiskarjajalostus, Itä-

Jehu 2269

Synt. v. 1916. Omist. Paavo Kinnunen, Liperi, Ruokolahti, Lotma. Isä 
Jahu 1610, ii Malli 1009, iii Rippe 2039 ja sen isä Oiva III 281 (kts. selos
tusta Oiva 8:n suvusta). Emä Raita 3510, emänisä Arpa 863, ee Ruusu 
520, sen isä Oiva 8. Raita 3510:n tuotanto v. 1917 oli 2,478 kg ä 5,28 % 
ja 131,1 kg rasvaa; 1,828 ry:ä. Ruusu 520:n tuotanto v. 1913 oli 2,969 kg 
maitoa ä 4,59 % ja 136,3 kg rasvaa; 1,878 ry:ä. Esiintyy Lotman karja- 

ryhmässä XII:ssa yleisessä Maatalousnäyttelyissä v. 1922.

XI:s yleinen Maan- 
viljelysnäyttely.



Suomen m aatiaiskarjan muodossa, suuren yleisön ja  
maan mahtimiesten arvosteltavaksi. Kestikö se tuon 
arvostelun? Kesti kunnialla, voitti ystäviä, loi maatiais- 
karja-uskoa sinnekin, missä sitä ei vielä siihen tullessa 
ollut ollut ja  antoi sillä tavalla  sysäyksen maatiaiskar- 
jajalostukselle muissakin osissa maatamme. »Niin tasai
set olivat ryhmät, niin korkeat lehmien tuotantonume-

Tepon-Tahvo 1413

Synt. v. 1913. Omist. Velj. Karttunen, Karttula, Hakulila. Isä Teponpoika 
870, ii Teppo 558 ja sen isä Tuuro 376 (kts. selostusta Oiva 8:n suvusta). Emä 
Hymy 2957, emänisä Jukanpoika 630, ee Hyvä 621, sen isä Mattu 414 
ja sen isä Poku 120, Hyvä 621 :n emä oli Helu 159. Hymy 2957:n tuotanto 
v. 1916 oli 3,257 kg maitoa ä 4,08 % ja 132,9 kg rasvaa; 1,702 rv:ä. Hyvä 
621 :n tuotanto v. 1913 oli 3,844 kg maitoa ä 4,14 % ja 159,2 kg rasvaa. Helu 
159:n tuotanto v. 1912 oli 3,828 kg maitoa ä 4,38 % ja 167,7 kg rasvaa; 1,828 
ry:ä. Helun keskim. tuotanto 12 vuodelta on 3,170 kg maitoa ä 4,35 % ja 138,1 
kg rasvaa. Tepon-Tahvo on hyväksytty II:n siitosarvoluokan sonniksi. 
Esiintyy Hakulilan karjaryhmässä ja omine jälkeläisineen XII:ssa yleisessä 

Maatalousnäyttelyssä v. 1922.
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»Pohjois-Savon rykmentistä.»

Saku 949, synt. v. 1911, omist. maanvilj. D. J. Huttunen, Kuopio, Kehvo.
Kts. selostusta Pomin suvusta.

rot ja  niin varmaa perinnöllisyyttä osoittivat sonnien 
jälkeläisryhm ät, että pahimmankin m aatiaiskarja-asian 
epäilijän tä y ty i vaijeta.»

Kuopion suuren näyttelyn karja-osastojen arvoste
lussa toteutettiin uudenaikaisia, nytkin vielä käytän 
nössä olevia arvosteluperiaatteita siten, että eläimiä ei 
arvosteltu yksinomaan ulkomuodon perusteella, vaan 
otettiin siinä huomioon monet muutkin seikat, ennen 
kaikkea tuotanto. Tuossa näyttelyssä esiintyneistä tuo
tantonumeroista mainittakoon seuraavat: I:n palkinnon



Savisaaren karja laitumella

Savisaaren juurikasvimaata ja korjattua ohraa

Savisaaren navetta ja pirtti

Savisaaren tila on parin km päässä Kuopiosta ja viljelee sitä maanvilj. Paavo 
Silvasti. Karja on Karjatalousopiston havaintokarjana ja on se saanut I. S. 

K:n karjakilpailussa III:n luokan karjatalo-arvon.

saaneella Sak. Hytösen Vesannolta omistamalla karja- 
ryhmällä, käsittävä 3 lehmää, oli 2,681 kg maitoa ä 
4,35 % ja  116,5 kg rasvaa; toiminimi G. Cederberg & 
K:nin omistamalla karjaryhm ällä, käsittävä 6 lehmää, 
oli 2566 kg maitoa ä 4,05 % ja  103,9 kg rasvaa. Tämä
kin ryhmä sai I palkinnon. Y ksityisistä tuotantoleh- 
mistä oli parhain tuotanto J . Tahvanaisen R iijalla, 
4660 kg maitoa ä 4,36 % ja  203,2 kg rasvaa. Numeroi
den luettelemiseen pitemmältä ei ole tässä syytä . Nyt 
16 vuoden jälkeen näyttävät ryhmien tuotantonumerot 
pikemmin heikoilta kuin hyviltä, mutta silloin niiden 
kohdalla pysähdyttiin, niitä ihmeteltiin ja  niillä voi
tettiin.



Jumpo 2089
Synt. v 1917. Omist. Emil Liimatainen, Viitasaari, Suovanlahti, Pirttiin. Pomilais-uljaalainen.

Valo 2486
Synt. v. 1919. Omist. Liperin Ruokolahden sonniyhdistys. Oivalainen. Esiintyy Ruokolahden s. y:n karjaryhmässä XII:ssa yleisessä Maatalousnäytt. v. 1922.

Rena 2586
Synt. v. 1919. Omist. Juho Kinnunen, Liperi. Ruokolahti. Oivalainen. Esiintyy karjaryhmässä XII:ssa yleisessä Maatalousnäyttelyssä v. 1922.
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Ylkä 2289
Synt. v. 1916. Omist. asessori E. V. Sopanen, Kangaslampi, Joutsenlahti. Pomilais-uljaalainen.



Niemelän karja

Omist. maisteri Osk. Nissinen, Sortavala, Niemelä. Karja on etupäässä Jorma 270:n sukua, saanut I. S. K:n karjakilpailussa
II:n luokan karjatalo-arvon.
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Karjaryhmä

Omist. Paavo Kinnunen, Liperi, Ruokolahti, Lotma. Ryhmän eläimet ovat sonni Jehu 2269 ja lehmät Alku 4815, Ihana 527 
ja Ilma 3498. Ryhmän keskim. tuotanto v. 1921 oli 3174 kg maitoa ä 4,5 % ja 142,4 kg rasvaa; 1799 ry:ä. Kaikki ryhmän eläi

met ovat Oiva 8:n sukua. Ryhmä esiintyy XII:ssa yleisessä Maatalousnäyttelyssä v. 1922.

Pöljänsalmen karja. Omist. Eero Ruotsalainen, Kuopio, Pöljänsalmi. Karja on osaksi Onni 114:n ja osaksi Poku 120:n sukuista. 
Saanut I. S. K:n karjakilpailussa II:n luokan karjatalo-arvon. Taloud. keskim. v. 1921 oli 31,0 lehmästä 2059 kg maitoa ä 1,08 %

ja 84,1 kg rasvaa; 1438 ry:ä.
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Pienikki 1988 Lilla 1970

Synt. v. 1909. Omist. Tob. Ikonen, Jyväskylä, Aijasaho. Kantakirjassa 
tytär Pienikki 4871. Pienikki 1988:n tuotanto v. 1921 oli 3349 kg mai

toa k  4,1 % ja 137,0 kg rasvaa; 1793 ry:ä.
Synt. v. 1910. Omist. Antti Tahvanainen, Hammaslahti. Liilalla on kanta
kirjassa poika Jymy 2553 ja tyttäret Lilja 4942 ja Arpa 5338. Liilan tuo 
tanto v. 1916 oli 2962 kg maitoa k  4,78 % ja 141,54 kg rasvaa; 1753 rv:ä.

Liljan tuotanto v. 1921 oli 4010 
kg maitoa k 4,4 0 0 ja 175,2 kg 
rasvaa; 2186 ry:ä. Liljan omis

taa M. Engelberg, Valtimo.

Yleiskuva Jääsken karjanäyt- 
telystä v. 1921
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Onerva 2697 Hellikki 3011

Synt. v. 1912. Omist. Mikko Lappalainen, Liperi, Ruokolahti, Kallela. 
Onerva on oivalainen, Oikku 459:n tytär. Tuotanto v. 1921 oli 4250 kgmaitca 
ä 4,G % ja 196,7 kg rasvaa; 2337 ry:ä. Onerva esiintyy XILssa yleisessä 

Maatalousnäyttelyssä v. 1922 Ruokolahden s. y:n karjaryhmässä.

Synt. v. 1912. Omist. Juho Hyvölä, Ähtäri. Isä Armo 335 ja emä Lellikki 
945, on siis uljaalainen. Tuotanto v. 1921 oli 4371 kg maitoa ä 3,9 % ja 170,8 
kg rasvaa; 2254 rv:ä. Hellikki esiintyy XILssa yleisessä Maatalousnäytte

lyssä v. 1922 omistajansa karjaryhmässä.
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#

Seppälän Koulutilan rakennuksia ja karjaa Kajaanissa

Kehvola

Yleiskuva maanvilj. D. J. 
Huttusen talosta Kuopion 

Keh voita.

— 33

Onni Vainion talo ja karjaa Ähtärissä
Saanut I. S. K:n karjakilpailussa I luokan karjatalo-arvon. Karjan talou
dellinen keskim. v. 1921 oli3102 k» maitoaä4,0 % ja 123,5k^rasvaa; 1802 ry:ä.



että yhdistykselle ja  sen kanssa yh
dessä työskenteleville m aanviljelys
seuroille myönnettäisiin entistä suu
rempi avustus yleisistä varoista kar
janjalostusta varten.»

N äyttely pidettiin kesäkuun 29 ja  
30 sekä heinäkuun 1 p:nä. N äytte
lyyn  oli ilmoitettu 359 eläintä ja  saa
pui niistä y li 300. N äyttelyn ohjelma 
oli kokonaan toisenlainen kuin seu
rojen järjestäm issä Itä-Suomen kanta- 
kirjanäyttelyissä. N äyttelyn I:n ja  
samalla huomattavimman luokan 
muodostivat näytteillepannut karja- 
ryhm ät ja  niissä varsinkin yksityisten 
omistamat karjaryhm ät. Siihen asti

Saariniemen karja

Omist. Aarne Cederberg, Liperi, Saariniemi.

Ensimäinen yhdistyksen varsinaisesti järjes
täm ä oma näytte ly oli v. 1910 pidetty I t ä -  
S u o m e n  m a a t i a i s k a r j a n ä y t t e l y  

Kouvolassa. Johtokunnan pöytäkirjan mukaan tarkoitettiin 
Kouvolan näyttelyllä: »Karjahengen levittäm istä yhä syvem
mälle karjanomistajapiireihin, menekin hankkim ista I. S. K:n 
karjalle sekä omassa piirissä että ulkopuolella maamme rajo
jenkin, näyttää  suurelle yleisölle tuloksia ja  eläinryhmiä siitos- 
keskusta-arvon saavuttaneista karjoista, esittää kehitystä, mikä 
kantakirjatyön vaikutuksesta on havaittavissa Itä-Suom enkar
jassa sekä lopuksi yleisen mielipiteen turvin vaikuttaa niin,

Kouvolan näyttely 
v. 1910.

Ellikki 1581

Omist. Santeri Uusi-Jaakkola, Ähtäri. Kts. siv. 59 selost. Uljaan suvusta.
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ennen kuulumattoman korkea tuotanto oli J . Tahvanai
sen omistamalla karjaryhm ällä, käsittävä lehmät Ranssi 
118, Lempi 138 ja  Sisko 139 ja  sonnina Tarmo 557. 
Ryhmän keskimääräinen tuotanto oli 3,848 kg maitoa 
ä 3,88 % ja  149,6 kg rasvaa, rehun kulutuksen ollessa 
1949 ry:ä. Yhdenmukaisuudellaan ja  yleensä hurmaa
valla  näyttelyasullaan voitti G. Cederberg & K:nin 
karjaryhm ä yleisön jakam attoman suosion. Ryhmän 
tuotanto oli 2558 kg maitoa ä 4,08 % ja  104,5 kg 
rasvaa, rehunkulutuksen ollessa 1776 ry:ä. Ryhmän 
sonnina oli U ljas 137 ja  lehminä Ulla 115, Sunter 116, 
Sirkka 232 ja  Sulina 72. Tuotannoltaan parempi, m utta 
yhdenmukaisuudeltaan ei niin täydellinen, oli Velj. Kart-

Pohjoissavolainen Iypsymökki

Kuopion pitäjän Laivonsaaressa. Lypsynäyte

Pohjois-Karjalan mestarilypsäjät antamassa iypsvnäytettä Joensuun näytte
lyssä v. 1921.

tusten, K arttulan Hakulilasta, omistama ryhmä. Ryhmän tuo
tanto oli 2625 kg maitoa ä 4,21 % ja  110 kg ra s iaa . Ryhmän 
sonnina oli Manu 521 ja  lehminä Helu 159, Ystävä 158, K yiter 
161 ja  Y tys 459. Viimeksi m ainittu lehmä esiin tyy vielä 12 
vuotta myöhemmin XILssa yleisessä M aatalousnäyttelyssä 
siitoslehmien luokassa, ollen silloin jo 18:11a ikävuodellaan. 
K atajaista on Suomen katajaisen kansan kotoinen karjakanta.!

K aikkiaan oli näyttelyn karja-osasto jaettu  seitsemään 
luokkaan. Niistä III luokka, käsittävä vanhempia sonneja 
jälkeläisineen, oli näyttelyn parhaimpia. Osastossa kilpaili lä 
hes 30 isäsonnia osoittaen epäilijöillekin, että maatiaiseläinten



n

Juho Jäppisen karjaa

Vuoksenniska, Jäppilänniemi, Hannuksela. II:n luokan karjatalo.

perinnöllisyys saattaa olla erinomainen. Korkeim
man palkinnon sai U ljas 137 komealla jälkeläisryhm äl- 
lään ja  yleensä jo senkin perusteella, että näyttelyssä 
oli siitä polveutuvia eläim iä 45. Siellä v ietti riemu- 
juhliaan Velj. Korhosten, K arttulan Sipilästä, omistama 
sonni V alta 516, siellä Oiva III 281 ja  Pomi II 98, 
monia muita mainitsemattakaan.

Aivan erikoinen oli VII luokka, käsittäen ryhmänä 
yhden viidennen osan kunkin maanviljelysseuran alueella 
toim ivista sonnivhdistyssonneista. Voittajaksi pääsi 
Keski-Suomen maanviljelysseura ja  melkein sen veroinen 
oli Kajaanin maanviljelysseura. Kumpaisenkin näiden

maanviljelysseurojen sonniyhdistyssonnit olivat järjes
tään toisten maanviljelysseurojen alueelta ostettuja 
valioeläimiä. Nyt toistakymmenen vuoden jälkeen on 
hauska todeta, että molemmissa näissä piireissä, joissa 
kotoinen lehmäaines kykeni vain kovin heikosti jalostus
työssä vaikuttavana tekijänä esiintymään, lö ytyy  kui
tenkin karjoja, jotka menestyksellä kykenevät kilpaile
maan vanhojen karjaseutujen eläinten kanssa ja  jotka 
järjestään juontavat juurensa niistä sonneista, jotka 
Kouvolan näyttelyssä niin ansiokkaalla tavalla  esiintyi
vät. H yvä ohje siitoseläinten ostajille vielä tänäkin 
päivänä: ostaa parasta saatavana olevaa, vaikka se 
sillä kertaa onkin vähän kalliimpaa.

Juholan karja

Omist. Matti Rouhiainen, Räisälä, Siirlahti. III:n luokan karjatalo. Talou
dellinen keskim. v. 1921 oli 2644 kg maitoa ä 4,43 % ja 117,3 kg rasvaa;

1679 rv:ä.



Ihania lan karja

Omist. M. ja A. Peltonen, 
Vuoksenniska. Karja on tah- 
volais-ukkolaista. Saanut I:n 
luokan karja talo-arvon. Ta
loudellinen keskimäärä v.1921 
oli 2174 kg maitoa ä 4,20 % 
ja 91,3 kg rasvaa; 1541 ry:ä.

Hakulilan vasikat

Vasikoiden isä on Tepon- 
Tahvo 1413. Omist. Velj.Kart

tunen, Karttula, Hakulila.
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Sipilän karjaa
Omist. Velj. Korhonen, Karttula, Tervonsalmi, Sipilä. Karja on 

Jyry 27:n sukua, lähinnä Valta 51G:n jälkeläisiä.

Sipilän karjaa

Kts. selitystä ylempänä.

Pohjois-Savon tietop. karjanhoitokoulu ja Liisankorven karjaa

Omist. maisteri Väinö Ignatius, Iisalmi, Runni. Karja saanut II:n luokan karja- 
talo-arvon. Karja on Pauli 176:n sukua, nuoremmat eläimet pokulais-pomilaisia.

Ketunpesien karjaa laitumella
Omist. C. J. Cederbergin perill. Joensuu. Karja on Uljas 137:n sukua. Saanut 
II:n luokan karjatalo-arvon. Tajoud. keskim. v. 1921 oli 18,2 lehmästä 2454 

kg maitoa ä 4,(X5 % ja 99,3 kg rasvaa; 1544 ry:ä.
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Aijasahon karja

Omist. Tob. Ikonen, Jyväskylä, Aijasaho.
loud. keskim. v. 1921 oli Karja on enimmäkseen Tahvo l:n sukua, saanut I:n luokan karjatalo-arvon. 

26,8 lehmästä 2857 kg maitoa ä 4,20 % ja 120,0 kg rasvaa; 1657 ry:ä. Ta-
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Anttilan karja

Omist. Mikko Lappalainen, 
Liperi, Ruokolahti, Ant
tila. Karja on Oiva 8:n 
sukua. Saanut III:n luo
kan siitoskeskusta-arvon. 
Taloud. keskim. v. 1921 
oli 18,2 lehmästä 2529 
kg maitoa ä 4,70 % ja 119,3 

kg rasvaa; 1002 ry:ä.

Saitan talo

Omist. Paavo Maukonen, 
Karttula, Lyvtikkälä, Suit
ta. Karja on Iisakki 2:n 
ja Poku 120:n sukua. Ta
loud. keskim. v. 1921 oli 
28,5 lehmästä 2208 kg 
maitoa ä 4,11 % ja 93,2 

kg rasvaa; 1501 rv:ä.
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Tiukulan kantalehmiä

Omist. Mikko Engelberg, 
Valtimo, Tiukula. Kuvassa 
olevat lehmät ovat Kyyttö 
4935, Rusina 4929, Ensa 
5834ja Yötikki4934. Karja 
on oivalais-hintsiläistä ja 
saanut III:n luokan siitos- 
keskusta-arvon. Taloudel
linen keskim. v. 1921 oli 
18,3 lehmästä 3219 kg mai
toa ä 4,40 % la 142.0 kg 

rasvaa; 1945 ry:ä.
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Jälkeenkin päin asiaa ajatellen on myönnettävä, että 
Kouvolan näytte ly on niitä parhaimpia saavutuksia, 
m itä I. S. K :lla suurin piirtein katsoen menestyksellisen 
toimintansa aikana on ollut. N äyttely osoitti sekä eläin
ten yhdenmukaisuudella että huomattavan korkeilla 
tuotantonumeroilla, m ikä arvokas aines on Itä-Suomen 
m aatiaiskarjassa tämän maan karjanjalostustyölle ja  
se osoitti vieläkin enemmän: osoitti sitovammin kuin 
neljä vuotta aikaisemmin pidetty yleinen näytte ly  oli 
sitä kyennyt tekemään, että kotoisessa m aatiaiskarja- 
aineksessa yleensäkin on se pohja, jolla täm än maan 
karjatalous tulee tulevaisuudessa lepäämään. Se osoitti 
näyttelyssä käyneille verrattain lukuisille ulkomaalaisille, 
että itäsuomalaisessa m aatiaiskarjassa on mahdollisuuk
sia, jo ita voidaan k äy ttää  hyväksi vastaavissa ulkomaa- 
laisissakin oloissa karjanparannuspuuhiin ryhdyttäessä. 
Ennen kaikkea Kouvolan näyttelyn  ansiona onkin pidet
tävä sitä, että lähinnä seuraavina vuosina kysyttiin

Kuopion näyttely 
v. 1914.

I. S. K:sonneja niinkin runsaasti Venäjälle, varsinkin Au
nuksen kuvernementtiin. Kahtena seuraavana vuonna 
m yytiin näes Venäjälle lähes 50 siitossonnia.

Kouvolan näyttelyllä  oli yleensä saavutettu se, m itä 
oli tarkoitettukin.

Sitten kun yhdistyksen johtokunta oli 
päässyt varmuuteen siitä, että vuodeksi 
1914 aij otusta yleisestä m aatalousnäyt

telystä ei tulekaan mitään, päätti se pidettäväksi oman 
yleisen Itä-Suomen m aatiaiskarjanäyttelyn Kuopiossa 
juuri m ainittuna vuonna. Keväällä 1913 ju laistiin ylei
nen näytte ly kutsu ja  sitä seurannut näyttelyn ohjelma. 
Ohjelma oli pääpiirteissään samallainen kuin Kouvolan 
näyttelyssä, ainoastaan maanviljelysseurojen sonniyhdis- 
tyssonniryhmät olivat poissa. Tuotantotietoihin näh
den oli vaatim uksia tiukennettu siten, että karjaryh- 
missä oli I:sestä ja  ILsesta palkinnosta kilpailtaessa 
esitettävä ryhmän kaikista lehmistä tuotantonumerot

Karjaryhmä Peltosalmelta ja 
karjanhoitajien asunto

Omist. L. O. Hirvensalo, Ii
salmi, Peltosalmi. Karjan 
useissa eläimissä on viejä Kiuru 
I:n verta. Ryhmän ensimäi- 
senä oleva sonni on Luotto 
2182. Peltosalmen karja on 
saanut I. S. K:n karjakilpai- 
lussa I:n luokan karjatalo- 
arvon. Taloudellinen keski
määrä 44,5 lehmästä v. 1921 
oli 2350 kg maitoa ä 3,99 % 
ja 93.7 kg rasvaa; 1652 ry:ä.
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Juha 2238 Meno 1920

Omist. O. V. Timonen, Nurmes, Jokikylä. Tahvo 4:n sukua. Esiintyy XII:ssa 
yleisessä Maatalousnäyttelyssä v. 1922.

Synt. 1915. Omist. Juantehdas OY., Muuruvesi. Teuvolainen. Sonnin emä 
Ehto 2587, sen tuotanto v. 1921 oli 3505 kg maitoa ä 4,17 % ja 158,9 kg ras

vaa; 1963 ry:ä.

Karjaryhmä Kurki
joelta

Omist. Kurkijoen Kou
lutila. Ryhmän eläi
met: sonni Neuvo 2277 
ja lehmät Pulmu 6049, 
Omena 4132, Neppe, 
Kukkeri 5176 ja Leiku- 
na 6046. Ryhmän kes- 
kim.v. 1921 oli 3017 kg 
maitoa ä 4,12 % ja 124,3 

kg rasvaa; 1898 ry:ä.
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vähintäin kahdelta peräkkäisvuodelta. Samoin 
oli II:ssa luokassa, käsittävä sonnit jälkeläisi- 
neen, vaatim uksia kovennettu niin, että I:stä 
ja  II:sta palkintoa varten tuli jälkeläisten olla 
yli kahden vuoden vanhoja ja  I:stä palkintoa var
ten oli isäsonnin oltava arvosteltu I:een ta i ai
nakin II:een siitosarvoluokkaan.

N äyttelyyn ilm oitettiin 274 eläintä ja  saa
pui niistä 258. K arjaryhm ät olivat täm änkin 
näyttelyn huomattavimpana osana. Korkeim
mat tuotantonumerot olivat H. Vatasen K iih
telysvaaran N iittylahdelta ryhm ällä, käsittävä 
lehmät Mulikki 212, H yvä 539 ja  Heimari 540. 
Sonnina oli Nero 822. Ryhmän keskimääräi
nen tuotanto v. 1913 oli 3738 kg maitoa 
ä 4,05 % ja  151,6 kg rasvaa, rehunkulutuk- 
sen ollessa 1924 ry:ä. Ryhmä sai I:n pal
kinnon.

Hakulilan karja

Omist. Velj. Karttunen, Karttula, Lyytikkälä. Karja on pokulaista ja nuorempi polvi 
pokulais-oivalaista, saanut I. S. K:n karjakilpailussa II:n luokan siitoskeskusta-arvon. 
Taloud. keskimäärä v. 1921 oli 21,6 lehmästä 274? kg maitoa ä 4,21 % ja 115,7 kg

rasvaa; 1705 ry:ä. Karjasta 
tulee 12 eläintä XII:een 
yleiseen Maatalousnäytte
lyyn, kilpaillen eri luo

kissa.

Hakuilla

Omist. Velj. Karttunen, 
Karttula, Lyytikkälä.
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Soma 1763>

Synt. v. 1909. Omist. Velj. Karttunen, Karttula, Hakulila. Isä Manu 521 
ja ii Mattu 414 ja sen isä Poku 120. Tuotanto v. 1915 oli 3477 kg maitoa ä 
4,48 °/0 ja 155,9 kg r asvaa; 2011 ry:ä. Kymmenen vuoden keskimäärä on 
2774 kg maitoa ä 4,03 °/q ja 111,9 kg rasvaa; 1705 ry:ä. Esiintyy Hakulilan 

karjaryhmässä XII:ssa yleisessä Maatalousnäyttelyssä v. 1922.

Eläinten hyvän rakenteen, ehyen tyyp in  ja  ryh
män hyvän yhdenmukaisuuden perusteella pääsi I:lle 
palkinnolle myöskin I. Väänäsen ryhmä Kuopion Eevä- 
lahdesta, vaikka ryhmän tuotanto olikin edellistä paljon 
alhaisempi. Ryhmä käsitti sonnin Pomin-Oku 497 ja  
lehmät Mansikki 677, Sievä 418 ja  Siro 676. Ryhmän 
keskimääräinen tuotanto v. 1913 oli 2827 kg maitoa ä 
4,46 % ja  126,0 kg rasvaa, rehunkulutuksen ollessa 
1719 ry:ä.”
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Erinomaiset tuotannot olisivat olleet vielä Seppälän 
Maamies- j a Karjakkokoulun Kaj äänistä ryhmällä, m utta 
sen vuoksi, että ryhmän arvokas sonni Pomi II 98 oli 
vähää ennen näytte lyä  joutunut pois elävien kirjoista, 
ei ryhm ää voitu tuoda näyttelyyn. Ryhmään oli va
littu  lehmät Tähikki 338, Tokka 321, Hilke 341 ja  Ilpo- 
tar 662. Ryhmän keskimääräinen tuotanto v. 1913 oli 
3070 kg maitoa ä 4,47 % ja  137,3 kg rasvaa, rehun 
kulutuksen ollessa 1815 ry:ä.

Oiva 461

Synt. v. 1907. Omist. Velj. Karttunen, Karttula, Hakulila. Isä Mattu 414, 
ii Poku 120. Tuotanto v. 1913 oli 4050 kg maitoa ä 4,22 %  ja 171,11 kg 
rasvaa; 1969 ry:ä. Kymmenen vuoden keskimäärä on 3251 kg maitoa ä 4,06 
% ja 131,9 kg rasvaa; 1714 ry:ä. Esiintyy Hakulilan karjaryhmässä XII:ssa 

yleisessä Maatalousnäyttelyssä v. 1922.
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Kumpulanmäen navetta ja  karjanhoitajien asunto
Omist. maisteri Väinö Ignatius, Iisalmi

Otavan Koulutilan navetta ja  sikala

Kumpulanmäen navetan sisäkuva

Vielä tulkoon tässä mainituksi J . Tahvanaisen Ham- 
maslahdelta ryhmä ja  sen kauniit tuotantonumerot, 
vaikka ryhm ä muuten epätasaisuutensa vuoksi ei pääs
sytkään korkeimmille palkinnoille. Ryhmään kuului 
sonni Innon-Muisto 1171 ja  lehmät Sulo 347, Saala 770 
ja  Sisko 139. Ryhmän keskimääräinen tuotanto v. 1913 
oli 3228 kg maitoa ä 4,13 % ja  133,5 kg rasvaa, rehun- 
kulutuksen ollessa 1807 ry:ä.

Kuopion näytte ly olikin ennen kaikkea todistus Itä- 
Suomen m aatiaiskarjan tuotannollisesta kehityskykyi- 
syydestä, osoittaen samalla näyttelyssä olleiden eläinten 
yhdenmukaisuudella, että ulkomuotoonkin nähden oli 
kehitys vauhdikkaasti kulkenut eteenpäin. Kuopion
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Sievä 3758

Synt. v. 1912. Eri omistajilla oltuaan joutui v. 1921 maanvilj. John Ceder- 
bergille Hammaslahdelle, mutta kuoli punatautiin. Tuotanto v. 1917 oli 2590,1 

kg maitoa ä 4,48 % ja 115,88 kg rasvaa; 1693 ry:ä. Uljaalainen.

näyttelyn aikoina elettiin vielä siinä käsityksessä — 
näytte ly oli kesäkuun 19—21 p:nä —, että seuraavan 
kerran kokoonnutaan kaiken todennäköisyyden mukaan 
jo v. 1916 ja  silloin Suomen XII:ssa yleisessä Maatalous- 
näyttelyssä. Tämä käsitys osottautui osittain virheel
liseksi. Itä-Suomen karj aväen yleinen kokoontuminen ta 
pahtuu tosiaankin Suomen XILssa yleisessä Maatalous- 
näyttelyssä, m utta tapahtuu se vasta v. 1922. Tässä 
välillä  on sattunut asioita, joista kirjoitetaan kirjo ja 
enemmän kuin tässä julkaisussa on kirjaim ia, on sattu

nut asioita, jotka ovat myllertäneet kokonaisten maiden 
ja  laajojen valtakuntien asiat niin perin juurin uuteen 
uskoon, että minkäänlaisella profetan äly llä  ei vielä 
Kuopion näyttelyn aikana olisi kukaan voinut tä tä  
8:ssa vuodessa tapahtunutta maailman muutosta en
nustaa.

Kuopion näyttelyn osoittamat karjataloudelliset saa
vutukset jä ivät pitkäksi aikaa vuorenhuipuksi, jonka y li 
oli kerran ta iva lta  kuljettaessa noustu, mutta joka nyt 
jä i yhä enemmän ja  enemmän taaksepäin. Kuopion 
näyttelyn jälkeen alkavat ne vuodet, jolloinka oli

Pyrre 1690

Synt. v. 1908. Omist. Herman Janhonen, Hankasalmi, Niemisjärvi. Tuotanto 
v. 1921 oli 3329 kg maitoa ä 3,80 %  ja 126,5 kg rasvaa; 2141 ry:ä.

■



Ystävä 158

Omist. Velj. Karttunen, Karttula, Hakulila. Ystävä on Ytys 459:n emä.

Ytys 459

Synt. v. 1905. Omist. Velj. Karttunen, Karttula, Hakuilla. Isä 
Poku 120, emä Ystävä 158. Tuotanto v. 1913 oli 3065,7 kg mai
toa ä 4,14 % ja 128,16 kg rasvaa; 1627 ry:ä. Kymmenen vuoden 
keskimäärä on 2733 kg maitoa ä 4,04 % ja 110,3 kg rasvaa; 
1573 ry:ä. Ytyksen jälkeläisiä on kantakirjassa: sonnit Manun- 
Poika 1160, Tiitus 2069 ja Tahvo 2619 sekä lehmät Yötikki 3862 
ja Ynnä 6000.— Ytys oli toisella vuodella olevana hiehona ilmoi
tettu jo XI:een yleiseen maanviljelysnäyttelyyn v. 1906, ryhmä 
ei kuitenkaan ollut näyttelyssä. Nyt 16 vuoden kuluttua esiin
tyy Ytys vielä XII:ssa yleisessä Maatalousnäyttelyssä siitoslehmien 

luokassa.

rohjettava ottaa vastaan yleinen tuotannon alenemi
nen, karjataloudeilisen yhteistoiminnan lamaantuminen 
ja  kaiken karjataloudellisen yritteliäisyyden herpautu- 
minen. Ne olivat vaikeita vuosia. J a  sittenkin kohoo 
mieli kiitokseen kulunutta aikaa ajatellessa, kiitokseen

siitä, että maailmaa hävittävät voimat ovat sittenkin 
maatamme niin hellien kohdelleet, että edes jo v. 1922 
voimme m. m. nupokyyttömme kuljettaa kokoon omalta 
osaltaan todistamaan siitä kehitysasteesta, m illä maamme 
maatalous tä llä  hetkellä on.
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Huomattavimpia itäsuomalaisia sonnisukuja.
Ennen vuotta 1916 syntyneisiin sonneihin näh
den ei ole kantakirjaan otettaessa ollut m itään 

ehdotonta vaatim usta niiden tunnetusta polveutumisesta. Sonni 
on saattanut päästä omalla ulkomuodollaan kantakirjaan . Leh
miin nähden on vielä tänäkin päivänä asian laita niin, että  vaa
ditun tuotannon antanut ja  hyväksyttävän ulkomuodon omaava 
eläin pääsee kantakirjaan katsom atta ollenkaan siihen, onko sen 
suku tunnettu taikka ei. Tällaisesta »vapaamielisyydestä» huo
lim atta on käytännössä kumminkin käynyt niin, että varsin
kin kantakirjasonneista verrattomasti suurin osa kuuluu joten
kin harvoihin sonnisukuihin silläkin la illa asiaa tarkastellen, 
että kaikki aikojen kuluessa kantakirjaan hyväksytyt sonnit

Suvuista yleensä.

Osteri 4679 Synt. v. 1910. Omist. Her
man Murtoniemi, Ähtäri, Pe
ränne. Uljaalainen. Tuotanto 
v. 1921 oli 4382 kg maitoa 
ä 3,8 % ja 164,5 kg rasvaa; 

2006 ry:ä.

Hakulilan kantalehmiä

Omist. Velj. Karttunen. Kart
tula, Lyytikkälä. Lehmät 
ovat Soma 1763, Oiva 461 ja 

Ytys 459.
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Kehvolan karja ja  navetta

Omist. D. J. Huttunen, Kuo
pio, Kehvo. Karja on pomi- 
laista, etupäässä Saku 949:n 
tvttäriä. Saanut I. S. K:n 
karjakilpailussa Hm luokan 
siitoskeskusta-arvon. Karjan 
taloud. keskimäärä v. 1921 
oli 24,5 lehmästä 2685 kg 
maitoa ä 4,22 <y0 ja 113,3 kg 

rasvaa; 1781 ry:ä.

ovat luvussa. Vuoden 1916 jälkeen syntyneet kanta- 
kirjasonnit kuuluvat poikkeuksetta johonkin sukuun, 
sillä silloin sonnikantakirja suljettiin, t. s. asetettiin eh
dottomaksi vaatimukseksi sonnin kantakirjaan pääsylle, 
että se ainakin isänsä puolelta polveutuu ennestään jo 
kantakirjassa olevasta sonnista.

Vuoden 1921 loppuun mennessä on kantakirjaan hy
väksytty  2,505 sonnia ja  kuuluu niistä 18:aan sonni- 
sukuun 2,291 sonnia eli 91,5 %, ja  jo 10:een sonnisukuun 
kuuluu niistä 82,6 % ja  edelleen 3:een suurimpaan sonni- 
sukuun tasan 60 %. Itä-Suomen kantakirjasonneista 
puhuttaessa on siis hyvinkin syy tä  pysähtyä tarkkaile
maan myöskin sonnin sukua. Lehmien vanhoihin sukui

hin kuuluminen ei ole läheskään niin yleistä. Kuuluihan 
vuoden 1921 lopussa 5,764:stä kantakirjalehm ästä vain 
2,237 edellä mainittuihin 18:aan sonnisukuun, ollen se 
38,9 % kantakirjalehmien koko määrästä. Kymme
neen suurimpaan sukuun kuuluu kaikista kantakirja- 
lehmistä tasan 36,0 % ja  kolmeen kaikkein suurimpaan 
sukuun 24,6 %. Lehmissäkin näkyy se sama ilmiö, 
mikä sonneissakin, että sikäli kuin ne vanhoihin sukui
hin kuuluvat, kuuluvat ne melkein kauttaaltaan  jo 
kymmenkuntaan sellaiseen sukuun ja  hyvin suureksi 
osaksi jo kolmeen sellaiseen. Nämä kolme sukua, joihin 
eläimet niin yksituumaisesti kuuluvat ovat Oiva 8:n, 
Tahvo 4:n ja  Pomi 25:n suvut. vSeuraava taulukko an-
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taa  tarkemman kuvan kantakirjaeläinten eri 
jakautum isesta:

Kaikkien kantakirjaeläinten jakautuminen eri sukujen kesken 
vuoden 1921 lopussa.

Suvun kanta-isä
Eläimiä Sonneja Lehmiä

| luvul
taan % luvul- 0/. /0 taan ;

luvul- 0/
4 /°taan

Oiva 8 ........................................... 1248 15,! 669 26,, 579 1 0 .0Tahvo 4 ....................................... : 967 11,7 434 17,3 533 9 .2Pomi 25 ....................................... 714 8,6 401 16,0 313 5.4
Teuvo 112 ................................... 299 3,c 157 6,s 142 2.5Hintsi 305 ................................... 291 3*5 108 4,3 183 3,2
Poku 120 ................................... 217 2’6 94 3,8 123 2,1Ukko 1 8  ....................................... 124 U 73 51 ° ,9
Jyry 27 ....................................... 107 ha 50 2,0 57 i-oPolle 9 ........................................... 98 1>2 48 1,9 50 0’9' Mauno 178 ................................... 82 1.0 34 1,4 48 0-8Iisakki 2 ....................................... 66 0,8 50 2,0 16 0 ,3

Kiuru 1 ....................................... 60 0.7 34 1,4 26 0,5Kimingin-Paavo 74 ................... 54 0,7 37 ; 1,4 17 0 ,3

Pekka 173 ................................... 45 °>5 24 : 0,9 21 0,4: Aaro 16 ....................................... 44 0.B 19 0,8 25 0,4Panu 19 ....................................... 40 °>5 19 0,8 21 0,4
Jorma 270 .................................. 40 0>5 25 ; 1,0 15 0,3
Pauli 176 ................................... 32 0.4 : 15 ! 0,6 17 0,3Muihin sukuihin tai suvuttomia 3741 45,2 214 8,-

5Ö '
3527 6 I .1

Yhteensä 8269 100,0  i 2505 100,0 5764 1 0 0 , o

Oiva 8:n suku. Suurin itäsuomalainen sonnisuku on Oiva 
8:n suku. Vuoden 1921 loppuun mennessä 

on siihen sukuun kuuluvia eläimiä m erkitty kantakir
jaan 1248, mikä on 15,! % kantakirjaan m erkittyjen 
eläinten koko määrästä. Sonneja näistä' oli 669 eli 
26,7 % kaikkien kantakirjasonnien luvusta ja  leh

miä 579 ollen se 10 % kaikkien kantakirjalehmien 
luvusta.

Suvun kanta-isä Oiva oli syntynyt v. 1897 Liperin 
Ruokolahden Lotinassa m aanvilj. Paavo Kinnusen luona. 
Tiedot Oivan vanhemmista ovat jossain määrin epä
varmat. Toisten tietojen mukaan — sellaisina ovat ne 
I. S. K:n kantakirjassa — on Oivan isä eräs Urho-niminen, 
sarvellinen kyyttö  sonni Liperin Lamminniemeltä 
ja  emä Kukka-niminen, nupokyyttö lehmä Ruokolah
den Lotmasta. Toisten tietojen mukaan oli Oivan isä 
eräs vähäinen Purkka-niminen, nupokyyttö sonni ja  
emä Pomeranssi eli Pomero, sittemmin kantakirjassa 
numerolla 24. Tämä Pomero oli taas äsken mainitun 
Kukan ja  Lamminniemen Urhon jälkeläinen. Kukan 
emä oli Lystikki, hallava punakyyttö sarvellinen lehmä, 
joka oli tuotu Ruokolahden Pumppulaan Joensuun Mu- 
talasta ja  oli aikaisemmin ostettu Joensuun torilta teu
raskarjasta. Molemmille näille tiedoille on yhteistä se, 
että tavalla  taikka toisella mennään toisaalta Lammin
niemen sarvelliseen ja  tummakarvaiseen Urhoon ja  toi
saalta hallavaan nupokyyttöön Kukkaan. Molemmat 
seikkoja, jotka sopii muistaa vielä nytkin Oivan sukuis
ten eläinten väriä tarkasteltaessa. Suvussa esiintyy 
näes yh tä rintaa toisaalta kauneimman hallavia ja  toi
saalta hyvinkin tummia ja  varsinkin pääpuolestaan mil
tei mustaan meneviä yksilöitä. Varsinkin sonneissa 
saattaa täm ä tummuus voimakkaana esiintyä.

Ensimäisen kerran esiintyi Oiva Pohjois-Karjalan 
maanviljelysseuran järjestäm issä karjanpalkitsemisissa 
Liperin Lamminniemellä v. 1899 ja  sai silloin III palkin
non. Tämä näytte ly  pelasti Oivan jalostustyölle, sillä



Vallattomia nuorukaisia

Oivalaisia vuoden vanhoja sonneja Joensuun näyttelyssä v. 1921.

ilman sitä olisi se ulkonaisen vähäpätöisyytensä vuoksi jä ä 
nyt kaikiksi ajoiksi huomaamattomaksi. Sonni oli näes 
harvinaisen pieni, ollen neljännellä vuodella ollessaan, jol
loin merkittiin kantakirjaan, vain 97 cm korkea! Väriltään 
oli se verrattain tumma ja  väritykseltään hyvin valko- 
valta. Rakenteeltaan syvä ja  pinnaltaan pehmeä eläin. 
Merkittiin kantakirjaan Joensuun kantakirjanäyttelyssä v. 
1900 ja  sai numerokseen 8. Kolmen vuoden päästä kruunat
tiin se Pohjois-Karjalan arvokkaimmaksi sonniksi, saaden 
silloin Joensuun näyttelyn kunniapalkinnon. Seuraavana 
vuonna oli se Sortavalan näyttelyssä, sai siellä I palkinnon 
ja  joutui Itä-K arjalan maanviljelysseuran omaksi. S itä ennen 
oli sen omistanut Liperin Ruokolahden sonniyhdistys ja  sitä

Kemppaalan karjatarhasta

Omist. Einar Korhonen, Viitasaari, 
Suovanlahti. Oivalainen karja, saa

nut Ii n luokan karjatalo-arvon.

— 52 —



ennen maanvilj. Mooses Kinnunen, Ruokolahti, Paavola. 
Itä-K arjalan m aanviljelysseuralla ollessaan oli Oiva 
sijoitettuna lehtori A. Th. Genetzin m aatilalle Uukunie- 
men Vieremälle ja  joutui ennen kuolemaansa lehtori Ge
netzin omaksi. — Oiva 8 kuoli keuhkokatarriin v. 1906, 
pääsem ättä samana vuonna pidettyyn XI:een yleiseen 
Maanvilj elysnäy ttely y n .

Oiva 8 ei ole ainoastaan suuren suvun kanta-isä, vaan 
se on siinäkin suhteessa huom attava, että sillä itsellään 
oli jo runsaasti kantakirjaan kelvollisia jälkeläisiä. Oiva 
8:n pojista on 24 ja  ty ttäris tä  33 kantakirjassa. Huo
m attavim m at pojat ovat Kunto 274, Oiva III 281 ja  
Kuitto 499.

K u n t o  274:llä on kantakirjassa 12 poikaa ja  15 t y 
tärtä. Kunnon pojalla Kisa 726:11a on kantakirjassa 
3 poikaa ja  4 ty tä rtä  ja  toisella pojalla Voipa 2212:11a 
on kantakirjassa 4 poikaa ja  6 ty tärtä . Voipa 2212:n 
pojalla Veka 862:11a on taas 3 poikaa ja  10 ty tä rtä  kanta- 
kirjassa.

O i v a  III 281:llä on kantakirjassa 17 poikaa ja  30 
ty tärtä . Oiva III:n pojista mainittakoon Oikku 459, 
Tenu 463, Taneli 464 ja  Muki 897. Oikulla on kanta- 
kirjassa 27 poikaa ja  28 ty tä rtä  ja  Oikun pojalla Nero 
822:11a 4 poikaa ja  6 ty tä rtä  ja  vielä sen pojalla Tanu 
1453:11a 8 poikaa ja  3 ty tärtä . Tenu 463:11a on kanta- 
kirjassa 2 poikaa ja  2 ty tä rtä  ja  sen pojalla Urkko 818:11a 
8 poikaa ja  12 ty tärtä  ja  Urkon pojalla Reino 1176:11a 
8 poikaa ja  5 ty tärtä . Taneli 464:llä on kantakirjassa 
2 poikaa ja  11 ty tä rtä  ja  sen pojalla Tanu 808:11a 8 poikaa 
ja  2 ty tärtä . Tanu 808:n pojista ovat vielä huom atta
via suvunjatkajia olleet Tatu 1239, Tatu 1266 ja  Tessu

1465. Tatu 1239:llä on kantakirjassa 3 poikaa ja  3 t y 
tärtä , Tatu 1266:11a 4 poikaa ja  3 ty tä rtä  ja  Tessu 1465:llä 
9 poikaa ja  1 ty tär. Muki 897:llä on kantakirjassa 7 
poikaa ja  11 tytärtä .

K u i t t o  499:llä on kantakirjassa 9 poikaa ja  3 
ty tärtä . Kuiton pojista ovat huomattavimmat Oivan- 
Urho 875 ja  Teppo 939. Edellisellä on kantakirjassa 10 
poikaa ja  18 ty tä rtä  ja  jälkim äisellä 3 poikaa ja  5 ty tärtä .

Esimerkkinä niistä tuotanto-ominaisuuksista, jo ita 
Oiva 8 saattoi jo omiin tyttäriin sä jä ttää , mainittakoon 
tässä Mesikki 361. Seuraava taulukko osoittaa sen 
tuotannot vv. 1909—1920.

Vuonna Maitoa kg. Rasvaa kg. Rasvaa
1909 2,204 100,72 4,57

1910 2,842 117,68 4,14

1911 3,167 136,65 4,31

1912 3,375 135,01 4,00

1913 4,516 195,06 4,32

1914 4,702 202,45 4,31

1915 4,637 197,82 4,28
1916 2,025 99,38 4,91

1917 3,009 139,82 4,63

1918 2,971 136,5G 4,60

1919 2,381 107,88 4,53

1920 3,344 150,88 4,54

Keskim. 12 v :lta 3,264 143,32 4,39

Mesikin jälkeläisiä on kantakirjassa sonni Messu 1822 
ja  lehmät Mesikki 2707 synt. 1910, M ielitty 4420 synt. 
1913, M yrtti 4424 synt. 1916 ja  Mesikki II 5863 synt.



Harjulan navetan sisäkuva Omist. O/Y J. Kuokkanen, Liperi.

Leinolan navetta Omist. Aaro Leinonen, Alapitkä, Naarvanlahti.

Lotma

Omist. Paavo Kinnunen, Liperi, Ruokolahti. Taustalla navetta.

1917. Kolmen viimeksi mainitun lehmän keskim ääräi
nen tuotanto v. 1921 oli 3361 kg maitoa ä 4,S1 % ja  
145,8 kg rasvaa. Messun ty ttäris tä  on kantakirjassa 
vasta Kauno 4861 synt. 1917 ja  on sen viimevuo
tinen tuotanto 3829 kg maitoa ä 4,4 % ja  167,0 kg ras
vaa. Mielityn ty ttäris tä  on kantakirjassa Mielikki 
5864 synt. 1916. Sen tuotanto v. 1921 oli 3211 kg mai
toa ä 4,3 % ja  138,4 kg rasvaa. K aikilla näillä eläi
m illä on siis erinomaiset rasvaprosentit ja  k iitettävän 
korkea maitomäärä.

Seuraava yhteelmä osoittaa kaikkien niiden oi- 
valaisten kantakirjalehmien luvun ja  keskimääräisen 
tuotannon, joista on saatu tietoja, vuosina 1912—1920.



K e sk im ä ä r ä is e t  tu lo k se t
Leiimii- Kas vaa Rehun- 100 ry antanutVuosi luku Maitoa !_________________kuIutus L

kg rv Maitoa Rasvaa°/o kg i y. kg kg
1912 40 2387,9 4>38 104’41 1600,9 149,, 6-o21913 108 2616, 1 4’34 " h v , 1660,3 157,; ° ’901914 123 2478,0 4’36 108,13 1630,4 152,0 6’631915 121 2392,, 4’3G 104,3i 1595,4 150,0 j  6’541916 214 2491,9 4’38 109,i 6 1732,6 1-13,8 6’301917 201 2243,2 4,35 97,4? 1587,4 141>3 ! 6’141918 172 1924,4 4'31 82’91 | 1363,8 141,1 6,081919 207 1927,^ 4’40 84>83 1364,6 141,3 6,21 I
1920 349 2330,8 | 4’40 102,6;) 1547,4 150,6 6’63 !

Keski m. | 1535 | 2280,0 | 4’37 ! " ’71 1 1553,q | 146,4 | 6,40

E sitetty vhteelmä osoittaa, että oivalaiset lehmät 
ovat tasaisesti rasvamaitoisia ja  riittävällä  ruokinnalla 
myöskin kohtuullisen maitomäärän antavia. Sam alla 
yhteelmä kuvaa sitä karjatalouden alennustilaa, joka 
saavutti syvimmän laskunsa vuosina 1918 ja  1919. Yh-

teelmässä näinä vuosina näkyvä verrattain pieni lehmien 
luku osoittaa tarkastusyhdistystoim innan lam aantu
mista ja  pienet ry:m äärät, niitä seuraavine pienine tuo
tantoineen, puhuvat säännöstely ajasta ja  väkirehujen 
saannin vaikeudesta kyllin  selvää kieltä. Tiedot v :lta  
1921 eivät ole vielä tarkkaan kerääntyneet, mutta ovat 
ne, sikäli kun niitä on saapunut, huom attavasti parem
mat kuin v. 1920.

Oivan sukuiset eläimet ovat ruumiin kooltaan Itä- 
Suonien m aatiaiskarjan pienimpiä eläimiä, m utta syvyy 
deltään sekä ruumiin ja  ennen kaikkea rintakehän levey
deltään suhteellisesti avaroita. Eräitä oivalaisia son
neja on tu llu t kantakirjatarjonnassa vuosittain h y ljä t
täväksi sen vuoksi, etteivät ne ole täyttäneet sonnien 
kantakirjaan pääsyn ehtona olevaa säkäkorkeuden mi- 
nim imittaa 105 cm. Kanta-isän ja  useiden sen poikien- 
kin valkovaltaisuudesta huolimatta on suku myöhem
pinä aikoina alkanut osoittaa yhä suurempaa pysyväi- 
syyttä  tyyp in  eheyteenkin nähden.

Lehmäryhmä

Omist. Antti Tahvanainen,
Hammaslahti, Ohvana.
Ryhmän lehmät ovat Kil
pa 5866, Lilli 4870 ja Run
sas 4869. Ryhmän keski
määräinen tuotanto v. 1921 
oli 4084 kg maitoa ä 4,07 % 
ja 166,5 kg rasvaa; 2096 
ry:ä. Ohvanan karja on 
etupäässä Hintsi 305:n su
kua, saanut II:n luokan sii- 
toskeskusta-arvon. Talou
dellinen keskimäärä v. 1921 oli 13,2 lehmästä 3,600 kg maitoa ä 4,0 % ja 143,0 kg rasvaa; 1955 rv:ä. Lilli ja Runsas esiintyvät XITissa yleisessä Maatalousnäyttelyssä v. 1922.



Kuusenjuuren karja

Omist. Juho Tahvanainen, Kiihtelysvaara, Hammaslahti. Karja on etupäässä Hintsi 305:n sukua. Saanut I. S. K:n karja- 
kilpailussa II:n luokan siitoskeskusta-arvon. Karjan taloudellinen keskimäärä v. 1921 oli 13,6 lehmästä 4047 kg maitoa ä 
4,0 % ja 162,6 kg rasvaa; 2159 ry:ä. Äärimäisenä vasemmalla oleva valkovalta lehmä on Pomer 2793. Sen tuotanto v. 1921 
oli 5455 kg maitoa ä 3,8 % ja 209,9 kg rasvaa; 2533 ry:ä. Samassa karjassa on Pomeiin tytär Pulmu 4884, svnt. v. 1916; sen tuo

tanto v. 1921 oli 4468 kg maitoa ä 4,1 % ja 184,0 kg rasvaa: 2249 ry:ä.
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Siion talo

Oinist. Uuno Korhonen, 
Viitasaari, Suovanlahti. 
Talon karja on Polle 9:n 
sukua. Saanut III:n luo

kan karjatalo-arvon.

Unelma 3019

Synt. v. 1912. Omist. Kaarlo Hurme, Saarijärvi.
Puhtaimpana oivalaisalueena on vielä tänäkin päivänä 

Piperi ja  varsinkin kiperin Ruokolahti, mutta on sukua 
levinnyt muihinkin osiin Pohjois-Karjalaa. Mikkelin lää
nin jalostustyön alaisena ollut karja  varsinkin Savon
linnan puolessa on kauttaaltaan  oivalaista. Y ksityisiä 
oivalaisia sonneja on joutunut työskentelemään kaikilla 
puolilla jalostusvhdistyksen aluetta, vähimmän kummin
kin Pohjois-Savossa ja  Kajaanin maanviljelysseuran 
alueella.

Oivalaisten sopivaisuudesta risteyttämiseen toisten itä 
suomalaisten sonnisukujen kanssa ei ole vielä tarpeeksi pal
jon tietoja, m utta tähänastiset kokemukset näyttävät 
v iittaa van siihen suuntaan, että Oiva 8:n suku on so
pimatonta risteyttäm iseen esim. Tahvo 4:n suvun kanssa, 
mutta sen sijaan tulokset esim. Hintsi 305:n suvun kanssa 
ovat olleet lupaavampia.
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Karjaryhmä

Omist. Velj. Pulkkinen, Nurmes, Ylikylä, Viitaniemi. Koko karja on Tahvo 
4:n sukua ja on se saanut I. S. K:n karjakilpailussa II:n luokan siitoskeskusta- 
arvon. Karjan taloud. keskimäärä 18,0 lehmästä v. 1921 oli 2,540 kg maitoa 
ä 4,3 % ja 108,0 kg rasvaa; 1,667 ry:ä. Ryhmän eläimet ovat sonni Mehu 
2377 ja lehmät Muoti 4359, Tusina 4362, Eija 4356, Hertta 4357 ja Annikki 
4965. Ryhmän keskim. tuotanto v. 1921 oli 3,477 kg maitoa ä 4,3 % ja 
149,5 kg rasvaa; 1,978 ry:ä. — Ryhmä esiintyy XII:ssa yleisessä Maatalous-

näyttelyssä v. 1922.

Tahvo 4-n suku Toiseksi suurin itäsuomalainen sonni-
-------------------  suku on Tahvo 4:n suku. Vuoden 1921
loppuun mennessä on siihen sukuun kuuluvia eläimiä 
m erkitty kantakirjaan 967, mikä on 11,7 % kanta- 
k irjaan m erkittyjen eläinten koko määrästä. Sonneja 
näistä oli 434 eli 17,s % kaikkien kantakirjasonnien lu

vusta ja  lehmiä 533,ollen se 9,2 % kaikkien kantakirja- 
lehmien luvusta.

Suvun kanta-isä Tahvo, nahkasarvi, kapeakyyttö  
sonni, oli syntynyt v. 1894 Nurmeksen Y likylässä. Sieltä 
sonni joutui v. 1897 Nurmeksen maanviljelyspiirikun- 
nalle, jo lta sen osti Gustaf Cederberg & Kumpp. Joen
suun Penttilään v. 1900. Bnsimäisen kerran esiin tyy 
Tahvo Pohjois-Karjalan maanviljelysseuran jär jestä 
missä karjanpalkitsem isissa Nurmeksessa v. 1897, saaden 
siellä I palkinnon. Seuraavana vuonna Kuopion y le i
sessä m aatiaiskarjanäyttelyssä saa Tahvo III palk. ja

Lehmäryhmä

Omist. U. V. Suutala, Virrat. Ryhmän lehmät ovat: Sirkka 4187, Hyöty 
2263, Lahja ja Kukka 6490.
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kantakirjanäyttelyssä Joensuussa v. 1900 I palkinnon. 
Sam alla Tahvo hyväksyttiin  kantakirjaan n:olle 4. 
Vuonna 1903 sai se Joensuun näyttelyssä kunniapalkin
non. Tahvo teurastettiin v. 1905.

Tahvo 4:llä itsellään ei ollut vielä kovinkaan monta 
jälkeläistä kantakirjassa, ainoastaan 3 poikaa ja  8 ty 
tärtä. Nämä pojat ovat U ljas 137, Taito 157 ja  Tahvon- 
Poika 289. Taito 157:llä on taas kantakirjassa 3 sonnia 
ja  3 lehmää ja  Tahvon-Poika 289:llä 7 sonnia ja  9 leh
mää. Tahvo 4:n suvusta on oikeastaan kuitenkin teh-

Kar j aryhmä

Omist. Otto Tuppurainen, Pielisjärvi, Jamali, Suonpää. Karja on oivalaista 
ja saanut I. S. K:n karjakilpailussa III:n luokan siitoskeskusta-arvon. Koko 
karjan taloudellinen keskim. v. 1921 oli 12 lehmästä 3,502 kg maitoa ä 4,2 % 
ja 146,9 kg rasvaa; 2,157 ry:ä. — Ryhmän eläimet ovat sonni Reilu 2117 ja leh
mät Hyöty 3644, Heluna 5024 ja Hyry 5843. Keskim. tuotanto v. 1921 oli 
4,193 kg maitoa ä 4,1 % ja 171,9 kg rasvaa; 2,508 ry:ä. Ryhmän eläimet esiin

tyvät Xllrssa yleisessä Maatalousnäyttelyssä v.1922.

Lehmäryhmä

Omist. Matti Vänskä, Kiihtelysvaara, Keskijärvi. Koko karja on Tahvo 
4:n sukua ja on se saanut lll:n  luokan siitoskeskusta-arvon. Ryhmän leh
mät ovat Annikki 2463, Lilla 4719 ja Ihveri 4720. Ryhmän keskim. tuo
tanto v. 1921 oli 3,558 kg maitoa ä 4,2 % ja 150,8 kg rasvaa; 2,105 ry:ä. 
Koko karjan taloud. keskim. 11,4 lehmästä v. 1921 oli 2,912 kg maitoa ä 4,1 
% ja 120,4 kg rasvaa; 1,825 ry:ä. — Ryhmä esiintyy XILssa yleisessä Maa

talousnäyttelyssä v. 1922.

iryt suvun sen poika U ljas 137, jopa siinä määrin, että 
jokapäiväisessä puheessa puhutaankin usein vain U ljaan 
suvusta ja  uljaalaisista lehmistä, sivuuttam alla suvun 
varsinainen kanta-isä.

U l j a s  137 oli syn tynyt v. 1898 Nurmeksessa H aa
papuron maanviljelyskoululla. Sieltä osti sonnin vasik
kana maanvilj. Alfr. Järnefelt, joka sen kasvatti ja  möi 
sitten v. 1901 Salmenkylän s. y :lle Nurmekseen. Joen
suun kantakirjanäyttelyssä v. 1903 osti sonnin Gustaf 
Cederberg & Kumpp. Joensuun Penttilään. Penttilässä



Malli 2715

Synt. v. 1913. Omist. Aug. Nuutinen, Kuopio, Mallitalo. Emä Mainio 
1597, ee Muisto 452 ja sen emä Muistikki 1. Mallilla on kantakirjassa po
jat Ahjo 2211 ja Malli-Matti 2614 sekä tytär Muisto II 5331. — Mallin 
tuotanto v. 1921 oli 3,933 kg maitoa ä 4,80 % ja 188,6 kg rasvaa; 2,068 
ry:ä. Viiden vuoden keskimäärä on 3,129 kg maitoa ä 4,64 % ja 145,1 kg 
rasvaa; 1,754 ry:ä. — Esiintyy XII:ssa yleisessä Maatalousnäyttelyssä v. 1922.

Uljas vaikutti 10 vuotta ja  siellä se sitten teurastettuna 
kuolikin v. 1913.

U ljas oli ulkomuodoltaan nupo, hallava kyyttö , var
sinkin nuorempina vuosinaan korkeahkolta vaikuttava, 
hyvärnumiinen, avo, pehmeäpintainen ja  kaikin puolin 
selvästi lypsy tyylinen. Oli vielä vanhanakin tyyn i ja  
helppo käsitellä.

Korkeiden palkintojen muodossa sai U ljas eläessään 
enemmän kunniaa kuin m ikään toinen tähän asti elänyt 
itäsuomalainen sonni. Ensi kerran esiintyi se Pohjois-

Malli 2715 kahden jälkeläisensä kanssa

Omist. Aug. Nuutinen, Kuopio, Mallitalo. Jälkeläiset ovat Muisto II 5331 ja 
hieho Mesikki. Mallitalon karja on saanut III:n luokan siitoskeskusta-arvon 
ja polveutuu se toisaalta Jyry 27:stä ja toisaalta Muistikki l:stä. Taloudel
linen keskimäärä 8,6 lehmästä v. 1921 oli 3,402 kg maitoa ä 4,27 % ja 
145,2 kg rasvaa; 1,961 ry:ä. — Mallitalon karjaryhmä esiintyy Xllissa 

yleisessä Maatalousnäyttelyssä v. 1922.

K arjalan maanviljelysseuran järjestäm issä siitoskarjan- 
palkitsemisissa Nurmeksen Salmenkylässä v. 1901, saa
den silloin II palkinnon. V. 1903 sai U ljas Nurmeksen 
Savikylässä samallaisessa tilaisuudessa samoin II pal
kinnon ja  samana vuonna Joensuun kantakirjanäytte- 
lyssä I palkinnon. Sortavalan kantakirjanäyttelyssä 
v. 1904 I palk. ja Joensuussa v. 1905 yksityisenä sonnina 
II palkinnon, mutta j älkeläisistään kunniapalkintona 
I. S. K:n hopeakilven. Kuopion yleisessä maanviljelys- 
näyttelyssä v. 1906 sai U ljas yksityisenä sonnina I palk.



Tyypillinen pohjoiskarjalainen pikkutalo

Omist. Eeva Tolvanen, Liperi, Ruokolahti. Talon karja on oivalaista. Saanut II:n luokan karjatalo-arvon. Karjan keskim. 
tuotanto v. 1921 oli 11,2 lehmästä 2,241 kg maitoa ä 4,57 % ja 102,4 kg rasvaa; 1,484 rv:ä.
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Päivälypsy karjamökillä

Omist. Antti Ikonen. Nur
mes, Lipinlahti, Sonniin. 
Karja on Tahvo 4:n sukua 
ja saanut I:n luokan karja- 
talo-arvon. Taloudellinen 
keskimäärä 12,9 lehmästä 
v. 1921 oli 2,432 kg mai
toa ä 4,00 % ja 98,9 kg 

rasvaa; 1,583 rv:ä.

Otavan Koulutilan karjaa

Otavan Koulutilan karjan nuorempi polvi on suurimmalta osaltaan 
i ljaalais-pomilaista, Mestari 1377:n jälkeä. Karja on saanut I:n 
luokan karja talo-arvon. Taloudellinen keskimäärä 46,0 lehmästä 
v. 1921 oli 2,212 kg maitoa ä 4,41 % ja 97,6 kg rasvaa; 1,581 ry:ä.

ja jälkeläisistään samoin I palk. ja  samalla I. S. K:n kunnia
palkinnon. Antrean kantakirjanäyttelyssä v. 1908 I palk. jäl- 
keläisineen. Joensuun kantakirjanäyttelyssä v. 1909 I palkin
non sekä yksityisenä sonnina että ryhmässä jälkeläisineen, sa
malla saaden näyttelyn kunniapalkinnon. Itä-Suomen maatiais- 
karjanäyttelyssä Kouvolassa v. 1910 sai U ljas vielä yksityisenä 
sonnina II palk. ja  jälkeläisistään I palkinnon.

Uljas 137:llä on kantakirjassa 23 poikaa ja  53 ty tärtä  eli 
enemmän kuin m illään muulla I. S. Koonnilla. Huomattavim
mat pojat ovat A r v o  284, H a l l a  285, U i j a a  n-S a m p o 
288, P o m o  313 j a A r m o  335.

Arvo 284:llä on kantakirjassa 13 poikaa ja  5 ty tä rtä  ja  sen 
pojalla Sulho 341 :llä 7 poikaa ja 6 ty tä rtä .

Halla 285:llä on kantakirjassa 8 poikaa ja  18ty tärtä , sen po
ja lla  Tarmo 443:11a 4 poikaa ja  4 ty tä rtä  ja  toisella pojalla Ujo 
448:11a 1 poika ja  5 tytärtä .
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Harjulan karjatarhasta

Uljaan-Sampo 288:11a on kantakirjassa 1 poika ja  3 
ty tä rtä  ja  sen pojalla Into 442:11a 14 poikaa ja  21 tytärtä .

Pomo 313:11a on kantakirjassa 19 poikaa ja  23 t y 
tärtä . Pomon pojista ovat huomattavimmat Arvo 1054, 
Nero 1055 ja  Kuosi 1279.

Armo 335:llä on kantakirjassa 9 poikaa ja  37 ty tärtä . 
Sen pojista on huomattavin Armo III 1313.

Armon ty ttäris tä  mainittakoon tässä Ellikki 1581, 
jonka kuvakin on nähtävänä tässä julkaisussa. E llikki 
oh tulossa Peränteen s. y :n  ryhmässä XILeen yleiseen 
M aatalousnäyttelyyn, m utta odottamaton kuolema jou
tu i väliin. Ellikin tuotanto vv:na 1916—1921 oli seuraava:

Vuonna Maitoa kg. Rasvaa kg. Rasvaa (
1916 3,220 133,49 4,141917 3,137 127,32 4,051918 3,126 1 3 1 , 7 1 4,211919 3,255 135,g2 4,171920 3,161 127,is 4,921921 4,811 184,30 3,87

Keskim. 6 v:lta 3,451 ]39l96 4,05

Juho Kuisman lehmiä

Räisälä, Siirlahti.
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Liperin Ruokolahden s.y:n karjaryhmä

Ryhmän eläimet ovat sonni Valo 2486 ja lehmät Hedelmä 6347, Onnetar 4829, Onerva 2697, Mesikki 1459 ja Ruusu 4827. Ryh
män kaikki lehmät ovat Oikku 459:n tyttäriä. Ryhmän keskimääräinen tuotanto v. 1921 oli 2,947 kg maitoa ä 4,8 % ja 140,9 kg 

rasvaa; 1,994 ry:ä. Ryhmä esiintyy Xll:ssa yleisessä Maatalousnäyttelyssä v. 1922.
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Paavolan karja

Omist. Mooses Kinnunen, Liperi, Ruokolahti, Paavola. Karja on kauttaaltaan oivalaista. Saanut I. S. K:n karjakilpailussa 
II:n luokan siitoskeskusta-arvon. Karjan keskimääräinen tuotanto 13,1 lehmästä v. 1921 oli 3,523 kg maitoa ä 4,50 % ja 150,8 kg

rasvaa; 1,951 ry:ä.
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Seuraava yhteelmä osoittaa kaikkien niiden tah va
laisten kantakirjalehmien luvun ja  keskimääräisen tuo
tannon, joista on saatu tietoja vuosina 1912—1920.

K e sk im ä ä r ä ise t  tu lo k se t
Lehmä- I

Vuosi luku Maitoa kg

1912 39 2663,8 4’19 n l ’61 1753,0 152,o o,37
1913 89 2753,2 4’19 115>49 1787, „ 154,o 6,46
1914 95 2645,2 4,26 112,70 1728,o 153, j ° ’521915 123 2449,2 4,21 102,99 1650,Q 118,4 6,24
1916 195 2520,,1 ’5 4,16 104,78 1692,4 149,o (*’191917 182 2402,8 4>16 100.02 1629,0 147,-° ' «>141918 162 2132,2 4>18 89,22 1434,8 148,6 «»221919 208 2059,0 4,19 86,43 1375,0 149,? b>281920 j 361 2406,4 4’23 101,82 1569, ? 153,o «’49

Keskim.j 1454 | 2388,4 | 4,2Q | U)0,30 | 1586,x j 150,6 | 6,32

R a s v a a  Rehun- 166 rY antanut
kulutus 

k r  ry. Maitoa Rasvaa
kg kg

Esitetty yhteelmä osoittaa, että tahvolaiset lehmät 
ovat riittävän ruokinnan saadessaan runsasmaitoisia 
eläim iä. Rasvamaitoisuus ei ole niin hyvä kuin monella 
muulla itäsuomalaisella sonnisuvulla, mutta ovat ne ver
rattuna yleensä »Suomessa pidettävän karjan  keskim ää
räiseen rasvamaitoisuuteen, siinäkin suhteessa k iite ttä 
viä. Vuosien 1918 ja  1919 harvinaisen alhaiset numerot 
ovat samoista syistä johtuneita kuin oivalaisten lehmien 
numeroista puhuttaessa on jo sanottu.

Tahvon sukuiset eläimet ovat ruumiin kooltaan Itä- 
Suomen m aatiaiskarjan kookkaimpia eläimiä. Varsin
kin nuorina näyttävät sekä hiehot että sonnit sääreviltä 
ja  kapeilta, mutta ikävuosien mukana tulee eläimiin

myöskin syvyyttä  ja  kohtuullinen leveys. Suvun ylei
senä piirteenä on rakenteen hienous ja  varsin yleinen 
lypsytyylisyys. Mitä suvun väriin ja  väritykseen tu 
lee, niin on värin kaunis hallavuus sekä sonneissa että 
varsinkin lehmissä aivan yleinen ja  usein myöskin väritys 
kaikissa kohdissaan moitteeton, jos kohta tavataan  
myöskin leveäkyyttö isyyttä ja  silloin tällöin valkovaltai- 
suutta varsinkin reisissä ja  yleensä takaruumiissa.

Puhtaimpana tahvolaisalueena on Pohjois-Karjalan 
pohjoisimmat p itä jät Nurmes, Juuka ja  Pielisjärvi, 
mutta on sukua levinnyt myöskin muuanne Pohjois- 
K arjalaan ja  yleensä koko I. S. K:n alueelle, varsinkin 
Keski-Suomeen, m utta vähimmän Kuopion ja  Mikke
lin maanviljelysseurojen alueelle.

Tahvolaisten sopivaisuudesta risteyttämiseen toisten 
itäsuomalaisten sonnisukujen kanssa ei ole sen varmem
pia tietoja olemassa kuin muistakaan suvuista tässä suh
teessa. Suhde Oivan sukuun on jo aijemmin ollut pu
heena. Varsin hyv iä tuloksia on saatu risteyttäessä 
Tahvon sukua Pomi 25:n suvun kanssa. Todistuksia tästä 
on olemassa jo useita: Seppälän Koulutilan karja  K ajaa
nissa, useiden talojen eläimet Ähtärin Peränteellä sekä 
Otavan ja  Tarvaalan maanviljelyskoulujen karja t j. n. e.

Kolmanneksi suurin itäsuomalainen sonni- 
suku on Pomi 25:n suku. Vuoden 1921 

loppuun mennessä on siihen sukuun kuuluvia eläimiä 
m erkitty kantakirjaan 714, mikä on 8 ,6 % kantakirjaan  
m erkittyjen eläinten koko m äärästä. Sonneja näistä 
on 401 eli 6 ,0 % kaikkien kantakirjasonnien luvusta 
ja lehmiä 313, ollen se 5,4 % kaikkien kantakirjalehm ien 
luvusta.

Fomi 25:n suku.
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Suvun kanta-isä on Pomi, joka kantakirjaan  m erkit
täessä joutui numerolle 25. Pomi on syn tynyt v. 1897 
Vesannolla Huuhan talon torpassa, m istä jo vasikkana 
joutui Huuhtaan maan- 
v il j . J . J  äntille. Hän möi 
sonnin v. 1899maanvilj.
A. O. Miettiselle Muuru- 
vedelle. Siellä joutui 
Pomi laitumella olles
saan v. 1902 raa ’an ilk i
työn uhriksi ja oli sen 
vuoksi teurastettava.
Pomin isä oli sarvelli- 
nen, suuripäinen,valkea 
sonni ja emä eräs Per- 
jakka-nim inen, nupo- 
kvyttö  lehmä joka, oli 
tuotu Huuhan torppaan 
K arttulan Hautamäes
tä. Perjakan emä oli 
taas nupo, punanen leh
mä, tuotu H autam ä
keen K arttulan Pun- 
nonmäeltä

Pomi oli ulkomuodol
taan  nupo, tummahko 
kyyttö , pää suuri ja  valkea, m atalajalkainen, syväruumii- 
nen, pyöreätekoinen ja  tiivis.

Sonni esiin tyy ensi kerran karjanpalkitsem isissa Ve
sannolla v. 1898 ja  saa silloin III palk. Rautalammin 
m aanviljelysnäyttelyssä v. 1899 saa se I palkinnon ja  hy

väksytään kantakirjaan Maaningalla v. 1900. Kuole
mansa jälkeen arvosteltiin Pomi v. 1905 jälkeläistensä 
perusteella I:een siitosarvoluokkaan.

Pomi 25:llä on kanta- 
kirjassa 7 poikaa ja  2 
ty tärtä . Pojista on en
nen muita ansioittunut 
Pomi II 98 ja  jossain 
määrin myöskin Laata- 
lan-Jaakko 99, jolla on 
kantakirjassa 2 poikaa 
ja  5 tytärtä . Toisella 
J  aakon poj alla Veitikka 
320:llä on kantakirjassa 
4 poikaa ja  6 ty tä rtä  ja  
Veitikan pojalla Tanu 
532:11a 8 poikaa ja  3 t y 
tärtä.

P o m i II 98 synt. v. 
1901 Muuruvedellä A. 
O. Miettisen luona. Jou
tui Siilinjärven näytte
lyssä v. 1905 Seppälän 
Maamies- ja  Karjakko- 
koululle Kajaaniin, mis
sä varsinaisen elämän

työnsä suoritti. Esiintyi ensi kerran Kuopion maan
viljelysseuran karjanpalkitsemisissa v. 1903 saaden III 
palk. ja  samana vuonna Suonenjoen kantakirjanäytte- 
lyssä II palk. Samoin II palkinnon Siilinjärven kanta- 
k irjanäyttelyssä v. 1905. Kuopion yleisessä maanviljelys-

Pomin-Oku 497

Synt. v. 1904-. Omist. Iivari Väänänen, Kuopio, Kehvo, Levälahti. Isä Pomi II 98 
(kts. selostusta Pomin suvusta). Hyväksytty I:n siitosarvoluokan sonniksi. Kuopion 

seudun pomilaiset karjat polveutuvat miltei yksinomaan Pomin-Okusta.
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näyttelyssä v. 1906 sai Pomi II jälkeläisineen I palk., sa
moin I palk. Kajaanin kantakirjanäyttelyssä v. 1909 sekä 
yksityisenä sonnina että jälkeläisineen. Itä-Suomen maa- 
tiaiskarj anäy ttelyssä Kouvolassa sai Pomi II yksityisenä 
sonnina III palk. ja  samoin III palk. jälkeläisineen Vii
meinen näyttely , missä Pomi II esiintyi, oli K ajaanin kanta- 
k irjanäytte ly v. 1912 ja  sai se silloin yksityisenä I palkin
non sekä jälkeläisineen II palk. Pomi II oli ilmoitettu 
myöskin Itä-Suomen m aatiaiskarjanäyttelyyn Kuopioon 
v. 1914, mutta loukkasi itseään juuri vähää ennen näyt
te lyä  niin pahoin, että tä y ty i myöhemmin teurastaa.

Lyster 1851 jälkeläisineen

Omist. Aaro Leinonen, Lapinlahti, Alapitkä, Naarvanlahti. Lysterin isä on 
Vilpas 718 ja sen isä Pomin-Oku 497 (kts. selostusta Poniin suvusta). Kuvassa 
olevat Lysterin jälkeläiset ovat Lemmetär 4117 ja Lilla 5974; niiden molem
pien isä on Vilpas 718:n poika Pomin-Osmo 947. Lysterin tuotanto v. 1921 
oli 4,418 kg maitoa ä 4,5 % ja 197,7 kg rasvaa; 2,897 ry:ä. Lysterin keskim. 
tuot. 8 vuodelta on 2,965 kg maitoa ä 4,42 % ja 131,0 kg rasvaa; 1,756 ry:ä.
Koko ryhmän keskimäärä v. 1921 oli 3,790 kg maitoa ä 4,4 % ja 168,0 kg 
rasvaa; 2,226 ry:ä. Ryhmä esiintyy XII: 3sa yleisessä Maatalousnäyttelyssä

v. 1922.

Lehmäryhmä

Omist. Kalle Keränen, Paltamo, Karhu. Ryhmän lehmien isä on Markku 
434 (kts. selostusta Pomin suvusta). Ryhmän keskimääräinen tuotanto v. 
1921 oli 3,101 kg maitoa ä 4,1 % ja 128,5 kg rasvaa; 1,699 rv:ä. Ryhmä 
esiintyy Xllissa yleisessä Maatalousnäyttelyssä v. 1922. — Koko karjan 
keskimäärä v. 1921 oli 12,1 lehmästä 2,425 kg maitoa ä 4,3 % ja 103,1 kg 

rasvaa; 1,512 ry:ä. Karja on saanut II:n luokan karjatalo-arvon.

Pomi II 98:11a on kantakirjassa 16 poikaa ja  24 ty 
tärtä. Huomattavimmat pojat ovat I t o  316, R e i p p o  
318, P o m i n - O k u  497, J u r k k a  783, L u o t t o  
1059 ja  M e s t a r i  1377.

Ito 316:11a on kantakirjassa 13 poikaa ja  18 ty tä rtä  
ja  sen pojalla Lento 525:llä 2 poikaa ja  9 ty tärtä .

Reippo 318:11a on kantakirjassa 11 poikaa ja  sen po
ja lla  Markku 434:llä 12 poikaa ja  24 ty tä rtä  ja  toisella 
pojalla Rippa 531 :llä 2 poikaa ja  15 ty tärtä .
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Viljelysmaita Juuassa

Omist. H. Nykyri, Juuka, Leskelä. Kuvassa näkyvät lehmät vasemmalta 
lukien ovat Ane, Tuisku 3059, Mansikki 3061 ja Tokka 2105. Leskelän 
karja on tahvolaista, saanut 111 :n luokan karjatalo-arvon. Taloudellinen 
keskimäärä 17,1 lehmästä v. 1921 oli 2,233 kg maitoa ä 4,43 % ja 98,9 kg ras

vaa; 1,447 ry:ä.

Pomin-Oku 497:llä on kantakirjassa 39 poikaa ja  23 
ty tä rtä . Pomin-Okun huom attavimmat pojat ovat Viikki 
553, Vilpas 718, Tuovi 721, Pomin-Osmo 846 ja  Saku 
949. Viikk i 553:11a on kantakirjassa 11 ty tä rtä . Vilpas 
718:11a on kantakirjassa 5 poikaa ja  6 ty tä rtä  ja  sen po
ja lla  Pomin-Osmo 947:llä 7 poikaa ja  5 ty tä rtä  ja  toisella 
pojalla Hessu 1261:llä 18 poikaa ja  2 ty tärtä . Tuovi 721:llä 
on kantakirjassa 6 poikaa ja 3 ty tä rtä . Pomin-Osmo 
846:11a 5 poikaa ja  8 ty tä rtä  ja  Saku 949:llä 5 poikaa ja  
10 ty tärtä .

—  09

Ju rkka 783:11a on kantakirjassa 10 poikaa ja  6 ty 
tärtä.

Luotto 1059:llä on kantakirjassa 4 poikaa ja  9 t y 
tärtä.

Mestari 1377:llä on kantakirjassa 1 poika ja  7 ty tärtä .
Pomi 25:n ty ttäris tä  mainittakoon tässä äskettäin 

vanhuuden vuoksi teurastettu L e h i k k i 284. Lehi- 
k illä on kantakirjassa pojat Ito 316, Riemu 1795, Varma 
1800 ja  Lieto 2387 sekä ty ttäre t Pomitar 2635 ja  Lemme- 
tär 5109.

Airas 4045:n jälkeläisryhmä

Omist. Kurkijoen Koulutila, Kurkijoki. Ryhmän eläimet ovat sonni Neuvo 
2277 ja lehmät Leikuna 6046, Päivilä, Nosto, Maiter ja Maire 6047. — Ryhmä 

esiintyy Xllissa yleisessä Maatalousnäyttelyssä v. 1922.



Karjaryhmä

Omist. Väinö Ignatius, Iisal
mi, Kumpulanmäki. Ryhmän 
eläimet ovat seuraavat: sonni 
Kuisma 2507 ja lehmät Kuu
ta r 5798, Kultaruusu 2634, 
Ilpotar 5764 ja Kulteri 2170. 
Kumpulanmäen karja on etu
päässä pomilais-tahvolaista, 
saanut II:n luokan karjatalo- 
arvon. Taloudellinen keski
määrä 21,6 lehmästä v. 1921 
oli 2338 kg maitoa ä 4,20 % 
ja 98,1 kg rasvaa; 1,543 ry:ä.

Seuraavat numerot osoittavat loh ik in  tuotannon 
vv. 1909-1916.

Vuonna Maitoa kg. Rasvaa kg. Rasvaa %
1909 3,H9 134,35 4

-*4 4  5

1910 2,963 129,19 4,36
1911 3,613 160,06 4,43
1912 3,381 153,5, 4,57
1913 3,618 163,54 4,53
1914 3,610 149,47 4,44
1915 3,307 141,74 4,2 2
1916 3,049 130,29 4,27

Keskim. 8 v :lta 3,345 145,26 4,34

Juhlikki 5395 jälkeläisineen
Omist. J. Piesanen, Petäjävesi, Jälkeläiset ovat sonni Mossi synt. v. 1919 

ja hieho Nappula synt. v. 1920, molempien isä Ressun-Vilkku 1932.
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Lehmäryhmä

Omist. E. J. Hallberg, Eno, 
Pielniemi.

Ryhmän lehmät ovat Kuura ,5840, Kerttu 5847, Mielikki 5849 ja Lempi 5850. Ryhmän keskimääräinen tuotanto v. 1921 
oli 8811 kg maitoa ä 4,02 % ja 158,3 kg rasvaa; 2,115ry:ä. Kerttu, Mielikki ja Lempi ovat Arvo 1232:n tyttäriä.

Arvo 1232

Synt. v. 1911. Omist. E. J. Hallberg, Eno, Pielniemi. Isä Kunto II 
814 (Oiva 8:n sukua) ja emä Tokka 1931. Arvo on v. 1920 hyväksytty II:n 
siitosarvoluokan sonniksi ja on saanut useita I palkintoja. — Arvo esiintyy 

XII:ssa yleisessä Maatalousnäyttelyssä v. 1922.

Seuraava yhteelmä osoittaa kaikkien niiden pomi- 
laisten kantakirjalehmien luvun ja  keskimääräisen tuo
tannon, joista on saatu tietoja vuosina 1912—1920.

K e sk im ä ä r ä ise t  tu lo k s e t

Vuosi Lehmä-
luku Maitoa j 

kg
R a sv a a  

%  i kg ;

Rehun-
kulutus

ry-

1 0 0  ry
Maitoa

kg

antanut
Rasvaa

kg
1912 2 1 2415,6 4*’43 107,09 1676,3 144,j ! 6’391913 37 2607,2 4*’38 114’os : 1710,9 152,4 b, 671914 43 2587,“ ; 4’32 n i >*i 1689,? 153,4 6’621915 60 2310,0 4’31 ">51 1555, r 148,5 ! 6,401916 87 2395,5 | 4’25 1 0 1 ,92 1665,6 143,8 6 ,1 21917 93 2312,2 4*’30 ">50 1591,0 145,3 6’251918 1 2 1 2099,3 4>42 | 92’78 1410,„ 148.9 6’581919 l 125 2073,8 4’40 91’33 1440, £ 142,7 6’041920 229 2331,7 4’33 1 0 0 ,94 1544n 151,0 ° ’54Keskim. 816 | 2288,9 | 4 ’34 1 " > 4 2  ! 1547,0

1 4 8 . 0 G’43
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Edellä oleva yhteelmä osoittaa, että pomilaiset leh
mät ovat tasaisesti rasvamaitoista ia samalla kohtuulli
sen runsasmaitoista karjaa.

Pomilaiset eläimet ovat Itä-Suomen m aatiaiskanan 
kestävintä karja-ainesta. Ne keh ittyvät liiankin hitaasti, 
m utta täyteen kehitykseen päästyään eivät kuitenkaan 
heti ala osoittaa vanhuuden oireita. Kasvuaikanaan ovat 
sekä sonnit että hiehot usein korkeita ja  varsinkin taka
ruum iiltaan heikkoja, mutta täyteen kehitykseen kerit- 
tyään  ovat ne k iitettävän syviä ja  myöskin takaruumiil-

Kauno 974

Omist. Matti Komi, Jääski, Hämälälä. Kauno on isänsä puolelta 
Tahvo J:n sukua. Seitsemän vuoden keskim. tuotanto on 2,982 kg 
maitoa ä 4,13 % ja 123,3 kg rasvaa; 1,883 ry:ä. Komin karja on 
saanut II :n luokan karjatalo-arvon. Koko karjan keskim. tuot. v.
1921 oli 11,8 lehmästä 2,314 kg maitoa ä 4,30 % ja 99,5 kg 

rasvaa; 1006 ry:ä.
Kanervo 3852

Omist. Juho Jäppinen, Vuoksenniska, Jäppilänniemi, Hannuksela. Kanervo 
on Ranssi 118:n sukua.

taan voimakkaita ja  m uiltakin m itoiltaan hyvin suhteellisia. Su
vun eräissä haaroissa kaipaisi huomattavampaa pehmeyttä ja  
vielä parempia mahdollisuuksia lupaavaa lypsytyy lisyy ttä . Su
vun kanta-isien raskas ja  valkea ta ikka ainakin valkovalta pää 
on sinä verrattain yleisesti säilyneenä sukumerkkinä, josta pomi- 
laisen eläimen helposti tuntee. Muutamat suvun sonnit ovat sen 
sijaan antaneet muun suonissaan virtaavan veren vaikuttaa tässä 
suhteessa voittavasti. Niinpä esim. Hessu 1261 :n jälkeläiset ovat 
järjestään pieni- ja  kaunispäisiä. Pomilaisten punanen väri 
on varsinkin sonneissa voimakkaampaa kuin monien muiden 
itäsuomalaisten sonnisukujen, olematta silti varsinaisesti tum
maa.

—  72



d&Märäk Ht™ J-JS**! nan

Omist. Tob. Ikonen, Jy
väskylä, Aijasaho. Ryh
män eläimet ovat sonni 
Sampo 2344 ja lehmät 
Terttu 1980, Ahokki 5802, 
Eira 5805, Pienikki 1988 
ja Sulima 5049. Ryhmän 
keski m. tuotanto v. 1921 
oli 3707 kg maitoa ä 4,04 
% ja 149,0 kg rasvaa; 1,913 
ry:ä. — Ryhmä esiintyy 
XII:ssa yleisessä Maata

lousnäyttelyssä v. 1922.

Karjaryhmä

Puhtaimpana pomilaisalueena on säilynyt Pohjois- 
Savo ja  Kajaanin maanviljelysseuran alue. Sukuun 
kuuluvia siitoseläimiä on levinnyt verrattain runsaasti 
myöskin Keski-Suomeen ja  Pohjanmaalle sekämuuanne- 
kin jalostusyhdistyksen alueelle, mutta ei juuri nimeksi
kään Pohjois-Karjalaan. — Tahvon suvusta puhuttaessa 
on jo tu llut mainituksi se, että pomilainen aines näyttää 
sopivan hyvästi risteyttämiseen tahvolaisten kanssa. Ko
kemuksia muihin sukuihin nähden ei juuri ole olemassa.

Eräässä jo aikaisemmin esitetyssä tau
lukossa on lueteltu joukko muitakin itä 

suomalaisia sonnisukuja kuin ne, joista on ollut lähinnä 
edellisessä puhe. Taulukosta selviää näiden sukujen 
osuus sen karjaston muodostamisessa, joka nykyään

I. S. K:n kantakirjaan kuuluu. Sellaiset suvut kuin 
Teuvo 112:n, Hintsi 305:n, Poku 120:n, Ukko 18:n, J y r y  
27:n, Polle 9:n ja  vielä monien muiden huomattavien 
kanta-isien suvut ansaitseisivat kylläkin tässäkin yh tey
dessä lähempää selvittelyä, m utta tilan puutteen vuoksi 
on se jätettävä. Useilla näillä suvuilla on ollut Itä- 
Suomen m aatiaiskanan jalostukseen jotakin lisätuota- 
vaa ja  tulevatkin aina säilym ään niiden tekijöiden jou
kossa, joista tuleva Itä-Suomen jalostettu karja syntyy.

T e u v o  112:n suku on jo alunpitäen ollut tunnettu no
peasta kehityksestään ja  varsinkin lehmäpuolet aivan 
harvinaisesta hienoudestaan, samalla kuin suvun erikoi
sena tunnusmerkkinä on ollut rintakehän pyöreys ja  
voimakkuus.

Muut suvut.
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H i n t s i  305 :n  suvussa on yhtyneenä hyvään rasva
prosenttiin harvinaisen pitkälle keh ittynyt runsasmai- 
toisuus. Suvun kanta-isän valkoisuus tahtoo vain vielä 
myöhemmissäkin polvissa tehdä haittaa tyyp in  ehey
delle. Otettakoon tähän erään Hintsin sukuisen lehmän 
Pomer 2793:n numerot eräiltä vuosilta, vaikkakaan ne 
eivät rasvaprosenttinsa puolesta ole edustavimpia.

Vuonna Maitoa kg Rasvaa kg Rasvaa %
1916 3,565 146,15 4 ,4 1
1917 3,428 136,32 3 ,98
1918 4,483 173,87 3 ,90
1919 3,745 158,05 4 ,22
1920 5,019 198,3s 3 ,95
1921 5,455 2 0 9 ,90 3 ,85

Keskim. 6 v :lta 4,282 170,45 3 ,9 8

Poku  120:  n suku on samoin kuin Teuvo 112:nsukukin 
pohjoissavolaisia sukuja. Suvun kanta-isä on Maanin
gan Tuovilanlahdelta, m utta on suku varsinaiseksi su
vuksi muodostunut K arttulan Hakulilassa. Sukuun kuu
luvia eläimiä on levinnyt kaikille puolille yhdistyksen 
aluetta ja  ovat ne tuotantotaipumuksiltaan hyviä.

U k k o  1 8 : n suku on peräisin Kuusjärveltä. Ny
kyään  on sukua, paitsi kotiseudullaan, runsaasti myös
kin Viipurin läänin maanviljelysseuran alueella. Ukko 
18:n suku on I. S. K:n rasvamaitoisin suku.

J y r y  27 :n suku on alkuaan yksi I. S. Kmsarvellisista 
suvuista, sillä suvun kanta-isä oli sarvellinen sonni. Ny
kyään on suvussa jo sarvellisuus kokonaan voitettu 
kanta. Suku on runsasmaitoisimpia koko I. S. K:ssa. 
Länsi-Karttulan karja t ovat kauttaaltaan  jyryläisiä .

Muutamia itäsuomalaisia lehmä*
sukuja.

Vanhemmassa karjataloudessa perustui 
karjan valinta, sikäli kuin sitä siihen ai
kaan oli olemassa, miltei yksinomaan 

lehmiin ja  lehmäsukuihin. Jo  jokapäiväisessä puhees
sakin puhuttiin vain jonkun karjan jostakin erin
omaisesta lehmästä ja  siitä mahdollisesti polveutuvista 
eläimistä. Sonnit sen sijaan olivat m itä milloinkin sat
tui ja  hyvin useassa tapauksessa ei tiedetty eloon ote
tun vasikan isästä m itään, sillä lehmien astuminen sattui

Levälahden karja

Omist. Iivari Väänänen, Kuopio, Kehvo, Levälahti. Karja polveutuu Pomin- 
Oku 497:stä. (Kts. selostusta Pomin suvusta.) On saanut III:n luokan sii- 
toskeskusta-arvon. Keskimääräinen tuotanto v. 1921 oli 17,4 lehmästä 2,103 

kg maitoa ä 4,38 % ja 92,1 kg rasvaa; 1,500 rv:ä.

Lehmäsuvuista
yleensä.
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kaikkein useimmassa tapauksessa kesän aikana ja  silloin suurilla 
yhteisillä laitum illa, missä kuljeskeli hyvinkin pitkien matko
jen takaa olevia ja  kokonaan tuntemattomia sonneja. N ykyään 
on asianlaita koko joukon toinen. Nyt puhutaan käytännössä 
useimmiten vain sonneista ja  sonnisuvuista. Puhutaan sen ja  
sen sonnisuvun erinomaisista taikka toisaalta taas heikoista tuo
tanto- y. m. ominaisuuksista. Tällä käytännöllä on Itä-Suomessa 
niin vakiintunut asema, että nykyisestä jalostustyöstä puhuttaessa 
lehmäsuvut miltei unohdetaan ja  sen sijaan kulkevat kaikki 
mahdolliset edistysaskeleet vain tunnettujen sonnien tilillä.

Oikeastaanhan on tosin asia käytännön tällaisenakin ollessa 
se ja  sama, sillä tunnettujen sonnisukujen kanta-isillä on usealla 
jo tiettävästikin ja  vieläkin useammalla todennäköisesti ollut 
erinomainen lehmä emänä ja  niin ollen pojan ansioista puhut-

Okun-Tähkä 1525

taessa puhutaan oikeastaan tuon unhoon jääneen emän ansioista. 
Mutta ollaksemme tasapuolisia ja  hyväksyäksemme sen käsitys- 
kannan, että ominaisuuksien periytyminen tapahtuu samalla 
tavalla  emän kuin isänkin puolelta, on paikallaan johtaa sukuja 
myöskin lehmistä. Näin sitäkin suuremmalla syyllä, koskapa 
nyt jo alkaa esiintyä verrattain pitkiäkin sukulinjoja, jo ita myö
ten voidaan mennä johonkin tunnettuun, aikoinaan kanta- 
kirjassa olleeseen kantalehmään. Seuraavassa käsittelemme 
lyhyesti muutamia sellaisia lehmäsukuja.

Knsimäisten kantakirjalehm ien joukossa on useitakin sellai
sia yksilöitä, joiden verta virtaa vielä nytkin elävien kanta- 
kirjaeläinten suonissa. Monet niistä eivät kuitenkaan ole 
voineet luoda m itään varsinaista sukua.

Synt. v. 1914. Omist. Iivari Väänänen, Kuopio, Kehvo, Levä
lahti. Isä Pomin-Oku 497 ja emä Sievä 418. Emän tuotanto 
vv:na 1912 ja 1913 oli 2,791 kg maitoa ä 4,6 % ja 127,7 kg rasvaa; 
1,747 ry:ä. Hyväksytty IIl:n siitosarvoluokan sonniksi. Esiin

tyy XII:ssa yleisessä Maatalousnäyttelyssä v. 1922.

Sulo 4070

Omist. Iivari Väänänen, Kuopio, Levälahti, myyty syksyllä v. 
1921 Pelttarille Oulunsaloon. Isä Pomin-Oku 497 (kts. selostusta 
Pomin suvusta). Sulolla on kantakirjassa tytär Kaima 2717 
ja pojat Reilu 1765, Levä 2113 sekä Soini 2596. Sulon tuotanto 
v. 1921 oli 2,434 kg maitoa ä 4,11 % ja 100,1 kg rasvaa; 1606 ry :ä.



Yleiskuva Sortavalan 
Niemelästä

Neuvo 2277

Sylit. v. 1918. Omisi. Kur
kijoen Koulutila, Kurki
joki. Isä Airas 1045 ja emä 
Nätti 1112. Emän tuo
tanto vvtna 1915 ja 1910 oli 3,120 kg maitoa ä 4,2 % ja 128,9 kg 
rasvaa; 1,895 ry:ä. Isä Jorma 270:n ja emä Tahvo 4:n sukua. Eräs tuollainen suvun muodostava, verrattain ai

kaiseen'* jo kantakirjaan päässyt lehmä on On- 
kamo 88. Onkamo 88 syntyi v. 1894 M. Simosen 

luona Tohmajärven Onkamossa. Joutui sieltä Kurkijoen Koulu
tilalle, missä otettiin kantakirjaan v. 1906. Syksyllä  v. 1910 sai
rastui se vaikeasti ja  oli teurastettava lokakuun 9 p:nä. Onkamo 
oli ulkomuodoltaan harvinaisen kaunis lehmä. Syvä- ja  leveä- 
ruumiinen, nupo ja  väriltään hallava kyyttö  sekä väritykseltään 
ehyt. Mikään rekordilehmä ei Onkamo ollut. Sen keskim. tuo
tanto niiltä viideltä vuodelta, jo ilta siitä on tarkastusnumeroita, 
on 2,389 kg maitoa ä 4,38 % ja  104,, kg rasvaa.

Onkamolla on kantakirjassa poika Oras 401 ja  ty ttäre t Ilma 
348, Orsikki 1113 ja  Odelma 2913. Oras 401 :llä on kantakirjassa 
9 poikaa, joista ovat huomattavimmat Aimo 823, Korski 978, 
Airas 1045 ja  Kapri 1258 ja  9 ty tärtä , joista eräillä on jo vuo-

Onkamo 88:n 
suku.
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Lehmäryhmä

Omist. D. J. Huttunen, 
Kuopio, Kelivo. Ryhmän 
lehmät ovat Kielo 6250 
Turva 6248, Pulmu 4510 
ja Kaiku 5265. Ryhmän 
keskim. tuot. v. 1921 oli 
2,650 kg maitoa ä 4,19 % 
ja 111,0 kg rasvaa; 1,750 

ry:ä.

Saku 949

Synt. v. 1911. Omist. D.J.

rostaan kantakirjassa olevia jälkeläisiä. Ilma 348:11a on kanta- 
k irjassa poika Ossi 651 ja  ty ttäre t Ihana 1091 ja  Ilona 1974. 
Ossilla on taas kantakirjassa 1 poika ja  9 tytärtä . Kaikkiaan 
on Onkamon sukuisia eläim iä kantakirjassa 76, niistä son
neja 37.

Onkamon om ien tyttärienIlm a348:n, Orsikki 1113:n ja  Odelma 
2913:n keskimääräinen vuosituotanto on parhailta vuosilta 2,778 
kg maitoa ä 4,37 % ja  121,5 kg rasvaa; 1819 ry:ä.

Onkamon pojan Oras 401:n yhdeksän tyttären  keskimääräinen 
vuosituotanto on 2,545 kg maitoa ä 4,31 % ja  109,7 kg rasvaa; 
1614 ry:ä.

Ilma 348:n tyttärien  Ihana 1091:n ja  Ilona 1974:n keski
määräinen vuosituotanto on 2,715 kg maitoa ä 4,4S % ja  121,0kg 
rasvaa; 1721 ry:ä.

Huttunen, Kuopio, Kelivo. 
(Kts. selostusta Poniin suvusta.) Hyväksytty II:n siitosarvoluokan 
sonniksi. Esiintyy XII:ssa yleisessä Maatalousnäyttelyssä v. 1922.
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Ossi 651:n yhdeksän kantakirjassa olevan tyttären  
keskimääräinen vuosituotanto on 2561 kg maitoa ä 
4,27 % ja  109,4 kg rasvaa; 1659 ry:ä.

Airas 1045:n kantakirjassa olevan kolmen tyttären  
keskimääräinen vuosituotanto on 2793 kg maitoa ä 
4,06 % ja  113,3 kg rasvaa; 1788 ry:ä.

Onkamon sukuun kuuluvien lehmien tuotantoa tar
kastettaessa kiinnittää huomiota rasvaprosentin koh
tuullinen korkeus ja  sen pysyminen useassa polvessa 
keskimäärin samalla tasolla kuin se itsellään Onkamol- 
lakin oli. Ainoan poikkeuksen tekevät Airas 1045:n 
ty ttäret. Ne ovat tosin kaikki aivan nuoria eläimiä, niin 
että  lopullisten johtopäätösten tekeminen on vielä en
nenaikaista, eikä Airaan emänkään tuotantotiedot anna 
tässä suhteessa aivan varmaa päätelmäohjetta. Airaan 
emä oli Aivikki 179, ja  on siltä vain kolmen vuoden tar- 
kastusnumerot. Mitä niiden vuosien rasvaprosenttei- 
hin tulee, niin ovat ne hyvin epätasaiset, ollen kolmen 
vuoden keskimäärä 4,16 %.

Tulkoon muuten jo tässä yhteydessä sanotuksi, että 
tuotantotietojen vertaileminen eri ikäluokkien kesken 
kaikissakin suvuissa on hyvin vaikeaa jo yksistään siitä 
syystä, että eri taloissa on ruokinta kovin erilainen ja  
ennen kaikkea vaikeaa sen vuoksi, että nuorempien 
eläinten tuotannot tu levat olemaan niiltä heikkotuo- 
tantoisilta epäsäännöllisiltä vuosilta, jo tka juuri ovat 
jääneet jälelle päin.

Suvun kanta-emä on syn tynyt samana 
vuonna kuin I. S. K. perustettiin eli siis 
v. 1898 ja  syntyi se M. Simosen luona 

K iihtelysvaaran Hammaslahdella, josta sen osti v. 1905

Ranssi 118:n 
suku.

Juho Tahvanainen. Teurastettiin v. 1915. Ranssin 
emä oli tuotu ylempää pohjoisesta, jostakin Juuan ja  
Pielisjärven rajam ailta ja  oli sekin jo tyyp iltään  nupo- 
kyyttö  ja  huomattava tuotantoeläin, vaikkakaan siitä 
ei ole m itään numerotietoja. Ranssi on tunnetuimpia 
I. S. K:eläimiä, m itä ’ yleensä milloinkaan on ollut ole
massa. Ensi kerran esiintyi se XI:ssä yleisessä Maan- 
v iljelysnäyttelyssä Kuopiossa v. 1906 ja  sen jälkeen 
useissa näyttelyissä aina niittäen kunniaa kauniilla ulko
muodollaan ja  korkeilla tuotantonumeroillaan. Ranssi 
118 on näes ensimäinen I. S. Kdehmä, joka on antanut 
maitoa y li 5000 kg vuodessa. Se tapahtui v. 1909. Näi
den erinomaisten ominaisuuksiensa vuoksi muovaili 
siitä taite ilija  Juvonen onnistuneen, pienoiskokoa olevan 
taideteoksen, joka kipsiin valettuna ja  luonnollisin vä
rein m aalattuna on levinnyt moneen yksityiskotiinkin ja  
varsinkin koulujen kokoelmiin osoittamaan sitä ihan
netta, johonka ulkomuodon puolesta itäsuomalaisen 
karjan jalostuksessa olisi pyrittävä. Ranssi ei ollut 
rasvamaitoinen eläin, m utta maidon runsaudellaan kor
vasi kyllä  sen puutteellisuuden. Olihan sen keskimää
räinen tuotanto kymmeneltä vuodelta 4043 kg maitoa 
ä 3,8 % ja  152,5 kg rasvaa .— Ranssilla on kantakirjassa 
pojat Pietari-Ranssilainen 647, Henttu 976, Apu 1209, 
Isro 1243, Reilu 1675 ja  Turkka 1696 sekä ty tä r  Ranssi II 
1975. Pietari-Ranssilaisella on kantakirjassa 5 poikaa ja  
7 ty tärtä . Ranssi II 1975:n jälkeläisistä on huom atta
vin Riski 1242. Kaikkiaan on Ranssin sukuisia eläi
miä kantakirjassa 57,niistä sonneja 40.

Ranssin oman tyttären  Ranssi II 1975:n tuotanto v. 
1916 oli 3573 kg maitoa ä 3 ,90 % ja  139,4 kg rasvaa.



Karjaryhmä

Omist. Juho Kinnunen, Liperi, Ruokolahti, Uudispiha. Ryhmän eläimet ovat sonni Rena 2580 ja lehmät Ulpukka 5862, Pääsky 
4858 sekä Palmu 4855. Ryhmän lehmien keskimääräinen tuotanto v. 1921 oli 8,080 kg maitoa ä 4,4 % ja 186,6 kg rasvaa; 1,859 
ry:ä. Uudispihan karja on puhtaasti oivalainen, saanut I. S. K:n karja kilpailussa ll:n luokan siitoskeskusta-arvon. ‘Karjan ta

loudellinen keskimäärä v. 1921 oli 9,8 lehmästä 2,550 kg maitoa ä 4,5 % ja 114,6 kg rasvaa; 1689 ry:ä.
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Miranda 6221

Omist. Juho Hvvölä, Ähtäri. Isä Armo 335 ja sen isä Uljas 137. Emä Miira 
944 ja sen isä Armo 335. Mirannalla on 2 tytärtä kantakirjassa: Merkki 
4705 ja Malli 5368. Tuotanto v. 1921 oli 3.217 kg maitoa ä 4,14 % ja 133,1 
kg rasvaa; 1,905 ry:ä. Esiintyy karjaryhmässä XII:ssa yleisessä Maatalous-

näyttelyssä v. 1922.

Pietari-Ranssilainen 647:n tyttärien  keskimääräinen 
vuosituotanto parhailta vuosilta on 2876 kg maitoa ä 
3,98 % ja  113)5 kg rasvaa; 1697 ry:ä.

Riski 1242:n tyttärien  keskimääräinen vuosituotanto 
on 3683 kg maitoa ä 4,19 % ja  154,6 kg rasvaa; 1979 ry:ä.

S iitä huolimatta, että Ranssin sukuisia lehmiä on 
joutunut hyvinkin erilaisiin oloihin, ja  että viime vuo
sien epäsäännölliset a ja t ovat tehneet lehmien tuotan
nossa yleensäkin huom attavaa häiriötä, on suvun leh

80

millä kumminkin melkoisen korkeat tuotantonumerot. 
Runsaan maitomäärän ohella k iin tyy huomio myös 
korkenevaan rasvaprosenttiin, joka saa kumminkin hel
posti selityksensä siitä, että useissa Pietari-Ranssilaisen 
tyttärissä on emiensä puolelta Ukko 18:n verta ja  taas 
Riski 1242:n tyttärissä  Poku 120:n ja  Hintsi 305:n verta.

Ranssi 118:n pojat ovat, Isro 1243:a lukuun otta
matta, joutuneet toimimaan Viipurin 1. maanviljelysseu
ran alueella ja  siellä usein sekarotuistenkin ja  tarkastus-

Soma 4089

Omist. Juho Väänänen, Kuopio, Haapalahti, Vanhapaikka. Vanhanpaikan 
karja on pomilaista, polveutuen etupäässä Pomin-Osmo 84G:sta. Saanut Il:n 
luokan karjatalo-arvon. Karjan taloudellinen keskimäärä v. 1921 oli 26,9 

lehmästä 2,202 kg maitoa ä 4,43 % ja 97,5 kg rasvaa; 1,475 ry:ä.



yhdistyksiin kuulumattomien karjojen keskuudessa, jo
ten niiden kantakirjassa näkyvä vaikutus on jään yt pal
jon pienemmäksi kuin muutoin olisi asianlaita ollut. 
Verrattain yleisenä piirteenä Ranssin pojille on ollut 
myöskin niiden vihaisuus, jonka vuoksi ovat joutuneet 
liian nuorina teurastajalle.

Helmi 154 on Uljas 137:n ty tär, syn tynyt 
tarkemmin muistiin merkitsemättömässä 
paikassa Nurmeksessa, josta se joutui 

Seppälän Maamies- ja  Karjakkokoululle ja  pääsi siellä 
kantakirjaan v. 1907. Helmi itsessään ei ollnt mikään 
harvinaisen hyvä tuotantolehmä. Onhan sen keski
määräinen tuotanto viideltä vuodelta vain 2440 kg mai
toa ä 4,44 % ja  108,3 kg rasvaa; 1723 ry:ä. Mitä taas 
sen ulkomuotoon tulee, niin kantakirja-arvostelussa sa
notaan m. m. seuraavaa: »Lehmä on punakyyttö, nupo, 
pitkä, vahvarakenteinen ja  avoluinen.» Suppukinttui-

Yleiskuva Orja 1873:n jälkeläisnäyttelystä Ähtärissä v. 1921

Helmi 154:n 
suku.

Ylkä 2468

Synt. v. 1919. Omist, Juho Hyvclä, Ähtäri. Isä Uus-Markku 2157 ja ii 
Markku 434 (kts. Poniin suvun selostusta). Emä Ystävä 4700, ei Markku 
434. Esiintyy sonnina Hyvclän karjaryhmässä XII:ssa yleisessä Maatalous- 
näyttelyssä v. 1922. Ryhmän lehmät ovat Hellikki 3011, Muisto 4704 ja 
Miranda 6221. Ryhmän keskim. tuot. v. 1921 oli 3,761 kg maitoa ä 4,0 % 
ja 149,6 kg rasvaa; 2,051 ry:ä. Hyvölän karja on pomilais-uljaalainen ja on se 
saanut I:n luokan karjatalo-arvon. Karjan taloudellinen keskimäärä 14,4 
lehmästä v. 1921 oli 2,910 kg maitoa ä 4,0 % ja 115,7 kg rasvaa; 1,726 ry:ä.

suus ja  takaruumiin kapenevaisuus sekä notkoselkäisyys 
mainitaan rakenteen vi rh eellisy yksi nä. Ulkomuoto
kaan ei siis ollut aivan moitteeton. Helmi 154:stä on 
kumminkin sukeutunut huomattavan ja  keskimäärin 
katsoen erinomaisilla tuotantotaipumuksilla varustetun 
lehmäsuvun kanta-äiti. Nyt jälestä päin asiaa tarkas
tellen ja  samalla tekemällä vertauksia saavutettuihin 
tuloksiin kokonaan toisilla tahoilla, onkin vedettävä

6



Luotto 2182

Synt. v. 1916 J. G. Hirvensalon luona Iisalmen Huimilla. Omist. L. O. Hir
vensalo, Peltosalmi. Isä Hessu 1261 (kts. selostusta Poniin suvusta) ja emä 
Lumme 3269. — Esiintyy yksityisenä sonnina XII:ssa yleisessä Maatalous-

näyttelyssä v. 1922.

se johtopäätös, että Helmi joissakin toisissa oloissa tus
kin olisi tu llut siksi, m iksikä se Kajaanin Seppälässä 
tu li ja  miksikä se tu li juuri sen vuoksi, että se siellä sai 
vasikkansa synnyttää Pomi II 98:lle ta ikka sen pojille. 
Helmin, samoin kuin useiden muidenkin U ljas 137:n 
sukuisten eläinten risteyttäm inen Pomi 25:n sukuisten 
eläinten kanssa on antanut k iitettäv iä tuloksia, kuten 
jo U ljas 137:n ja  Pomi 25:n suvuista puhuttaessa on 
mainittu.

Helmillä on kantakirjassa kolme poikaa ja  kaksi ty 
tärtä. Pojat ovat Ju rkka 783, toiminut paitsi Seppä
lässä, Tarvaalan Koulutilalla Saarijärvellä, Seppo 1373 
ja  Mestari 1377, joka viimeiksi mainittu on työnsä suo
rittanut Otavan Koulutilalla lähellä Mikkeliä. Pojat 
ovat siis emänsä esimerkkiä seuraten olleet uutteria 
kruunun palvelijoita. Kaikkien näiden poikien isä on 
Pomi II 98 ja  samoin vielä toisen tyttären  Ueivo 3812:n 
isä. Toisen tyttären  Peippo 5468:n isä on Luotto 1059, 
joka oli Pomi II 98:n poika. Kaikkiaan on Helmi 154:n 
sukuisia eläimiä kantakirjassa 43, niistä sonneja 16.

Orja 1873

Synt. v. 1915 Aaro Leinosen luona Lapinlahden Naarvanlahdella. Omist. 
Peränteen s. y. Ähtäri. Isä Pomin-Osmo 947 ja emä Onerva 2345. Isän- 
isä ja emänisä Vilpas 718 (kts. selostusta Poruin suvusta). Hyväksytty III:n 
siitosarvoluokan sonniksi. — Esiintyy Peränteen s. y:n karjarvhmän son

nina XII:ssa yleisessä Maatalousnäyttelyssä v. 1922.



Helmi 154:n tyttärien  Leivo 3812:n ja  Peippo 5468:n 
keskimääräinen vuosituotanto parhailta vuosilta on 
3403 kg maitoa ä 4,37 % ja  148,8 kg rasvaa; 2070 ry:ä.

Ju rkka 783:11a on kantakirjassa 10 poikaa ja  10 ty 
tärtä . Tyttärien keskimääräinen vuosituotanto on 2739 
kg maitoa ä 4,14 % ja  113,5 kg rasvaa; 1790 ry:ä.

Mestari 1377:llä on kantakirjassa 7 ty tä rtä  ja  on nii
den keskimääräinen vuosituotanto 2858 kg maitoa ä 
4,64 % j a 132,7 kg rasvaa; 1656 ry:ä.

Leivo 3812:11a on kantakirjassa poika Upera 2474 
ja  3 ty tärtä , joista Ohra 6227 ja  Olki 6226 ovat kaksois- 
sisaret. Kolmas ty tä r  on Terttu 6225. Leivon ty ttä 
rien keskimääräinen vuosituotanto on 3491 kg maitoa 
ä 4,31 % ja  150,6 kg rasvaa; 2143 ry:ä.

Leivon tvttärellä Ohra 6227älä on jo kantakirjassa 
poika Seppo 2620 ja  ty tä r  Ranta 6231 ja  on sen 
viime vuoden tuotanto 3373 kg maitoa ä 4,13 % ja  139,4 
kg rasvaa; 2187 ry:ä.

Tulevien aikojen sukututkimukselle tulee Helmi 154:n 
suku olemaan m itä mielenkiintoisin jo yksistään senkin 
vuoksi, että suvun eläimet ovat melkein kauttaaltaan  
kolmessa suuressa, Suomen valtion omistamassa karja- 
talossa, joissa ne tulevat saamaan jatkuvasti vuodesta 
vuoteen verrattain tasaisen ja  myöskin tuotantotaipu- 
muksiaan vastaavan ruokinnan ja  toisekseen sen vuoksi, 
että suku tulee tarjoam aan valaisevaa aineistoa Uljas 
137:n ja  Pomi 25:n suvun välillä  tapahtuneiden risteyt
tämisien tutkimiselle.
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Helu 159 on syntynyt v. 1904 K arttulan 
T yytikkälässä Halmeniemen mökissä Pekka 
Korhosen luona, josta se jo vasikkana jou

tu i Velj. Karttusille K arttulan Hakuillaan. Helu oli 
valkopäinen, nupokyyttö, leveälautasinen, hieno- ja  
pitkäkaulainen, lypsytyylinen eläin. Helu esiintyi useissa 
näyttelyissä sekä yksityisenä lehmänä että Hakulilan 
karjaryhm issä, saaden m. m. Kuopion karjanäyttelyssä 
v. 1909 II palkinnon, Itä-Suomen m aatiaiskarjanäytte- 
lyssä Kouvolassa v. 1910 samoin II palkinnon, Kuo
piossa v. 1911 ja  Juan teh taalla  v. 1913 I palkinnon 
ja  vielä Itä-Suomen yleisessä m aatiaiskarjanäyttelyssä 
Kuopiossa v. 1914 II palkinnon. Helu kuoli punatautiin 
heinäkuun 17 p:nä v. 1918.

Helu 159 oli käytännössäkin lypsytyy listä  ulkomuo
toaan täydellisesti vastaava tuotantoeläin, lypsäen koko 
elinaikansa harvinaisen tasaisesti, runsaasti ja  rasvaista 
maitoa. Helun keskimääräinen tuotanto 10:ltä peräk- 
käisvuodelta on 3341 kg maitoa ä 4,37 % ja  146,0 kg 
rasvaa. Helu joutui tärkeäksi tekijäksi Poku 120:n 
suvun historiassa sen vuoksi, että Helun huomatuimmat 
jälkeläiset ovat syntyneet pokulaisille sonneille.

Helulla on kantakirjassa 3 poikaa ja  2 ty tärtä . Pojat 
ovat Manu 521, Muukka 687 ja  Tepon-Turkka 1887 ja  
ty ttäre t H yvä 621 sekä Hakuli 2615. Manun isä oli 
Mattu 414, Poku 120:n poika. Manun pojista ovat taas 
huomattavimmat Meno 686 ja  Manun-Poika 1160. Me
non emä on Sievä 9. Menolla on kantakirjassa 6 ty 
tärtä  ja  2 poikaa. Yksi ty ttäris tä  on Hakuli 2615, jonka 
emä on Helu. H yvä 621:n isä on samoin Mattu 414. 
H yvä 621:llä on m. m. ty tä r  H ym y 2957, jonka isä oli

Helu 159:n 
suku.

Jukanpoika 630. H ym yllä on taas kantakirjassa ty ttä 
ret Hellä 4515 ja  H yrrä 4518 sekä Hakulilan nykyinen 
ijäkäs siitossonni Tepon-Tahvo 1413. Tepon-Tahvolla 
on kantakirjassa 9 ty tä rtä  ja  7 poikaa, niiden joukossa 
Ylimys 2532. Tepon-Tahvo on isänsä puolelta oivalai- 
nen, sillä sen isä on Teponpoika 870. Kaikkiaan on 
Helu 159:n sukuisia eläimiä kantakirjassa 72, niistä 
sonneja 24.

Helu 159:n tyttären  H yvä 621:n keskimääräinen tuo
tanto 8:lta vuodelta on 3469 kg maitoa ä 4,06 % ja  
140,7. kg rasvaa.

Manu 521 :llä on kantakirjassa 3 poikaa ja  8 ty tärtä . 
Tyttärien keskimääräinen vuosituotanto parhailta vuo
silta on 2701 kg maitoa ä 4,29 % ja  116,! kg rasvaa; 
1638 ry:ä.

Meno 686:n tyttärien  keskimääräinen tuotanto on 
2584 kg maitoa ä 3,97 % ja  102,7 kg rasvaa; 1627 ry:ä. 
Tässä herättää huomiota alhainen rasvaprosentti, m utta 
se on helppo käsittää sen vuoksi, että Menon emällä 
Sievä 9:llä oli heikko rasva. Sievän keskim. tuotanto 
6:lta vuodelta on näes 2766 kg maitoa ä 3,73 % ja  103,! 
kg rasvaa.

H yvä 621:n ty ttäre t ovat H ymy 2957, Huvi 4517 
ja  Heila 5938. Niiden keskim. vuosituotanto on 2521 
kg maitoa ä 4 ,2j % ja  106,3 kg rasvaa; 1564 ry:ä.

Tepon-Tahvon 1413:n kantakirjassa olevat ty ttäre t 
ovat kauttaaltaan  nuoria eläimiä. Niiden keskim. vuosi
tuotanto on 2410 kg maitoa ä 4,29 % ja  103,5 kg rasvaa; 
1629 ry:ä.

Helun suvussa esiin tyy paitsi Poku 120:n verta 
myöskin Pekka 173:n ja  Oiva 8:n verta. Jukanpoika

84 —



630 on näes Pekka 173:n pojan Jukka 2037:n poika ja  
Tepon-Tahvo 1413 on Teponpoika 870:n poika. Tepon- 
pojan isä oli taas Teppo 558, sen isä Tuuro 376 ja  sen 
isä Oiva 8. Millä tavalla  nämä eri suvut ovat vaiku tta
neet Helu 159:n suvun kehittymiseen, on luonnollisesti 
vielä vaikea sanoa, m utta jo Tepon-Tahvo 1413:ssa ja  
edelleen sen pojissa esiintyvä tummuus varsinkin etu- 
ruumiissa on Jukanpoika 630:n sukuun tuomaa. Te
ponpoika 870 on taas ilmeisesti tuonut varsinkin lehmä- 
puolissa selvästi huom attavan sirouden, mutta koko on 
jään yt pienemmäksi ja  tuotantonumerot, kylläkin  koh-

Hertta 4682

Omist. Onni Vainio, Ähtäri. Isä Armonpoika, ii Armo 335 (kts. se
lostusta Uljaan suvusta). Tuotanto v. 1921 oli 4,390 kg maitoa ä 3,9 
% ja 163,5 kg rasvaa; 2,207 ry:ä. Esiintyy Peräntcen s. y:n ryh

mässä XII:ssa yleisessä Maatalousnäyttelyssä v. 1922.

Peränteen s.y:n karjaiyhmä

Ryhmän eläimet ovat sonni Orja 1873 ja lehmät Lemmikki 1629, Osteri 4679, 
Tippa 1575, Hertta 4682, Hertta 2266 ja Kaunikki 3956. Lehmistä on Lem
mikki, Tippa ja Hertta 2266 Armo 335:n tyttäriä ja toiset Armon poikien, jotka 
eivät ole olleet k:kirjassa. Ryhmän keskim. tuot. v. 1921 oli 4,043 kg maitoa 
ä 3,92 % ja 158,6 kg rasvaa; 2,104 rysä. Ryhmä esiintyy XILssa yleisessä 

Maatalousnäyttelyssä v. 1922.

tuulliset, eivät tapaa suvun kanta-emän osoittamia mahdollisuuk
sia. Niihin nähden on kumminkin huom attava se sama hei
koissa ruokinta-oloissa eläminen, johon on jo edellisessä useam
massakin yhteydessä v iitattu .

Jo  aikaisemmin m ainittu pomilaissukuinen Lellikki 
284 on myöskin suvun kanta-emänä m ainittava, eri
koisesti poikansa Ito 316:n vuoksi. Lehikki on syn

tyn yt v. 1902 A. O. Miettisen luona Muuruvedellä. K antakirja- 
arvostelussa sanotaan siitä, että se on punakyyttö nupo, leveä, 
syvä, hyvämerkkinen ja  hieman suppukinttu. Itä-Suomen Karjan- 
jalostusyhdistyksen toimeenpanemissa arpajaisissa v. 1910 oli

Lehikki 284:n 
suku.
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Reliikki päävoittona ja  voitti sen maanvilj. Otto Huus
kosen ty tä r  Hilja, Vesannon Niinivedenpäästä. Siellä 
oli Lellikki vuoteen 1917 asti, jolloin sen voittaja  jou
tu i naimisiin Lapinlahden Sihvonlahteen ja  vei Lehikin 
mukanaan. Uudessa olinpaikassaan ei Lehikki enemmän 
kuin muukaan talon karja  kuulunut tarkastusyhdistyk- 
seen, joten mitään tuotantotietoja ei sen jälkeen ole Lelli
k istä saatu. Lehikki teurastettiin marrask. 1 p:nä v. 1921. 
Lehikin isä oli Pomi 25 ja  emä eräs Kyiter-niminen 
puninkirjava lehmä. (Kts. selostusta Pomi 25:n suvusta).

Lehikillä on kantakirjassa 3 poikaa ja  3 ty tärtä . 
K antakirjassa olevia jälkeläisiä on niistä vain yhdellä, 
nim ittäin Ito 316:11a. Lehikin sukuisia eläim iä on kaik
kiaan kantakirjassa 102, niistä sonneja 43.

Ito 316 on läheisen sukusiitoksen tulos, sillä sen isä 
on Pomi 25:n poika Pomi II 98. Ito 316:11a on kanta-

Karjaryhmä

Omist. Emil Liimatainen, 
Viitasaari, Suovanlahti, 
Piit tila. Ryhmän eläimet 
ovat sonni Jumpo 2089 ja 
lehmät Hulmu 5406, Lilja, 
Hippa 4628 ja Apu 5405. 
Ryhmän lehmien keskim. 
tuotanto v. 1920 oli 2,709 
kg maitoa ä 4,11 % ja 
111,2 kg rasvaa; 1,695 ry:ä. 
Pirttilän karja on pomi- 
lais-oi valaista, saanut III :n 
luokan karjatalo-arvon. 
Karjan keskim. tuotanto v. 
1921 oli 26,2 lehmästä 
2,321 kg maitoa ä 3,81 
% ja 88,4 kg rasvaa; 

1,647 ry:ä.

kirjassa 15 poikaa, joista huomattavimmat Lento 525, 
Jym y  890 ja  Leija 1548. Jym yyn  nähden sukusiitos 
vielä vain vahvistuu, sillä sen emä Alli 286 on taas Pomi 
II 98:n tytär. Leija 1548 on risteyttäm istulos pomilai- 
sesta-ja u ija alaisesta, sillä sen emä on Kllikki 1581 ja  sen 
isä Armo 335, jonka isä on Uljas 137.

Ito 316:n ty ttä r iä  on kantakirjassa 12 ja  on 
niiden keskimääräinen vuosituotanto parhailta vuo
silta 2486 kg maitoa ä 4 ,32 % ja  107,5 kg rasvaa; 
1646 ry:ä.

Lento 525:llä on kantakirjassa 13 ty tä rtä  ja  on nii
den keskimääräinen vuosituotanto parhailta vuosilta 
2486 kg maitoa ä 4 ,36 % ja  117,7 kg rasvaa; 1611 ry:ä. 
Lennon pojalla Polle 2281 :llä on kantakirjassa 5 ty tä rtä  
ja  on niiden keskim. vuosituotanto 1975 kg maitoa ä 
5,14 % j a 101,6 kg rasvaa; 1327 ry:ä.
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Jym y  890:n kantakirjassa olevien 8:n tyttären  kes- 
kim. vuosituotanto on 2367 kg maitoa ä 4,24 % ja  100,4 
kg rasvaa; 1474 ry:ä.

Leija 1548:n 4:n kantakirjatyttären  keskim. vuosi
tuotanto on 2807 kg maitoa ä 4,33 % ja  121,6 kg rasvaa; 
1752 ry:ä.

Lellikki 284 on aito pohjoissavolainen lehmä ja  Poh- 
jois-Savossa on se koko elinaikansa vaikuttanut, mutta 
Lehikki 284:n suku on pääasiallisimmin keskisuomalai
nen suku, sillä Ito 316 joutui varsinaisen elämäntyönsä 
suorittamaan Keski-Suomessa ja  sielläkin vielä kaikkein 
läntisimmällä rintam alla, Ähtärin ja  V irtain rajam ailla. 
Lento 525 ja  sen poika Polle 2281 ovat toimineet R auta
lammin Pakarilassa ja  Jym y  890 Virroilla. Leija 1548 
on nykyään ky llä  Pohjois-Savossa, Maaningalla, m utta 
toimien luomatautisissa karjoissa jää  sen vaikutus paljon 
merkityksettömämmäksi kuin jos sillä olisi siitoseläinten 
levittämiselle esteetön työmaa. Sen kantakirja jälkeläi- 
set ovat Ähtärissä.

Tulkoon tässä vielä aivan sivumennen 
mainituksi eräitä lehmäsukuja, joilla jo 
nyt on joltinenkin merkitys Itä-Suomen 

m aatiaiskanan jalostustyössä ja  joiden merkitys saat
taa  tulevaisuudessa keh ittyä hyvinkin suureksi. Mai
nitsemme niitä siinä järjestyksessä kuin ne kantakirjassa 
tu levat vastaan.

P o m e r o 24 on poikansa Oivanpoika 404: n kautta 
tu llu t melko pitkän suvun kanta-äidiksi. Jos se toi- 
sintotieto, että Pomero 24 on myöskin Oiva 8:n emä 
pitäisi paikkansa, niin silloinhan Pomero olisi koko Oi
van suvun s. o. Itä-Suomen m aatiaiskanan suurimman

Muita lehmä- 
sukuja.

suvun kanta-äiti. Tätä tietoa ei ole kuitenkaan voitu 
tarkistaa ja  sen vuoksi on Pomero 24 tässä yhteydessä 
siinä merkityksessä sivuutettava. Varsinaisiin kanta- 
kirjatietoihin perustuen on Pomeron sukuisia eläimiä 
kantakirjassa kaikkiaan 63, niistä sonneja 39. — Pomero 
on syntynyt Liperin Ruokolahdella, m utta joutui sitten 
Joensuun Penttilään, m istä m yytiin teurastajalle v. 1910.

H y  ö t y  77 muodostaa myöskin pienoisen lehmä- 
suvun, joka tulenee aina säilymään. H yöty 77 synt. 
v. 1900 H. Vatasen luona K iihtelysvaaran N iittylah- 
della ja  sieltä se 18-vuotiaana m yytiin v. 1918 teurasta-

Karjaryhmä

Omist. Tarvaalan Koulutila, Saarijärvi. Ryhmän eläimet ovat sonni Hessu 
1261 ja lehmät Reeta 3667, Helvi 2246, Vellamo 5382, Oras 1619 ja Riento 
3211. — Tarvaalan karja on vanhemmalta osaltaan Polle 9:n ja nuoremmalta 
osaltaan Pomi 25:n ja osaksi Uljas 137:n ja Poku 120:n sukua. Saanut II:n 
luokan karjatalo-arvon. Keskim. tuot. v. 1921 oli 65,0 lehmästä 1,982 kg 

maitoa ä 4,11 % ja 81,6 kg rasvaa; 1,590 ry:ä.



Lippari 2142

Sylit. v. 1916. Omist. Aaro Leinonen, Lapinlahti, Naarvanlaliti. Isä Pomin- 
Osmo 947 (kts. selostusta Pomin suvusta). Emä Lemmetär 4117, emänisä 
Pomin-Osmo 947 j. n. e. Lippari on hyväksytty III:n siitosarvoluokan son
niksi. Emän tuotanto v. 1921 oli 3,421 kg maitoa ä 4,3 % ja 146,3 kg rasvaa; 
2095 ry:ä. Emän-emä Lyster 1851. Sen tuotanto v. 1921 oli 4,418 kg mai
toa ä 4,5 % ja 197,7 kg rasvaa; 2,397 ry:ä. — Esiintyy Leinolan karjaryhmässä 

XILssa yleisessä Maatalousnäyttelyssä v. 1922.

jalle. H yöty oli k irjava sarvellinen, m utta harvinaisen 
runsasmaitoinen eläin, rasvaprosentti oli vain heikko. 
H yöty 77:n tuotanto 13:lta peräkkäisvuodelta on keski
määrin 4067 kg maitoa ja  140,83 kg rasvaa. H. Vatasen 
karja  polveutuu suurelta osaltaan tästä  lehmästä. Hyöty 
77:n sukuisia eläim iä on kantakirjassa 17, niistä sonneja 6.

P i p p a r i l l a  112 synt. v. 1897 Aapeli Korhosen 
luona Viitasaaren Silossa, missä teurastettiin v. 1915.

— S8

Pipparilla oli sarvellinen, punanen lehmä. Sen tuo- 
tantokeskimäärä 9 :ltä peräkkäisvuodelta on 2550 kg 
maitoa ä 4,10 % ja  104,6 kg rasvaa. Pipparillalla on 
kantakirjassa 2 ty tä rtä  ja  1 poika. K aikkiaan on Pippa- 
rillan sukuisia eläim iä kantakirjassa 11, niistä sonneja 5.

Y s t ä v ä  158 synt. v. 1899 K arttulassa, joutui oston 
kautta  Velj. Karttusille K arttulan Hakulilaan. Y stävä oli 
nupo, takaruum iiltaan vähän valkovallan kirjavahko 
kyyttö , rakenteeltaan ja  pinnaltaan hyvä. Ystävän tuo- 
tantokeskimäärä 7:ltä vuodelta on 2848 kg maitoa ä 
4,04 % j a 115,1 kg rasvaa. Y stävä 158:11a on kantakir-

Soman-Tonttu 2044

Synt. v. 1916. Omist. Paavo Maukonen, Karttula, Saitta. Isä Soma 
1168, ii Tanun-Ossi 1137, iii Tanu 532, iiii Veitikka 320 ja sen isä Laatalan- 
Jaakko 99 (kts, selostusta Pomin suvusta). Emä Vellamo 3921, emän-isä 
Veitikka 320. Hyväksytty III :n siitosarvoluokan sonniksi. — Esiintyy 

XILssa yleisessä Maatalousnäyttelyssä v. 1922.



Leinolan karjan yleiskuva

Omist. Aaro Leinonen, La
pinlahti, Naarvanlahti. 
Karja on pomilais-poku- 
laista, polveutuen sonneis
ta Jumu 240, Vilpas 718, 
Pomin-Osmo 947 ja Lip- 
pari2142. Saanut I. S, K:n 
karjäkilpailussa II:n luo
kan siitoskeskusta-arvon. 
Karjan taloudellinen kes
kimäärä 18,6 lehmästä v. 
1921 oli 2,746 kg maitoa 
ä 4,8 % ja 118,9 kg ras

vaa; 1,799 ry:ä.

jassa poika Ilkka 522 ja  ty ttäre t Y tys 459, Y llikki 620 
ja  Y rtti 1047. Kaikkiaan on Y stävä 158:n sukuisia 
eläim iä kantakirjassa 29, niistä sonneja 9. Ilkka 522:11a 
on kantakirjassa 8 ty tä rtä  ja  on niiden keskim. vuosituo
tanto 2661 kg maitoa ä 4,09 % ja  108,9 kg rasvaa. Ys
tävän omien tyttärien  keskim. vuosituotanto on 2685 
kg maitoa ä 4,28 % ja  112,8 kg rasvaa. Y stävä 158:n 
suvun eläimet ovat suurimmalta osaltaan Haknlilassa, 
Ytyksen pojan Manun-Poika 1160:n jälkeläiset K arttu
lan Särkelässä ja  Ilkka 522:n jälkeläiset Eapinlahden 
Kivistöllä, missä Ilkka oli yhdistyssonnina.

T ä h i k k i  338 synt. v. 1904 Nurmeksessa A. Rauan- 
heimon luona, m istä se ostettiin Seppälän Maamies- ja  
Karjakkokoululle Kajaaniin. Tähikki on, samoin kuin 
edellä esitelty Helmi 154, Uljas 137:n ty tä r  ja  on joutu
nut Seppälässä omalta osaltaan todistamaan U ljas 137:n 
ja  Pomi 25:n sukujen sopivaisuudesta keskenään ris

teyttäm iseen käytettäessä. Tähikin sukuisia eläimiä 
on kantakirjassa 9, niistä sonneja 4. Tähikin keskim. 
tuotanto 10:ltä vuodelta on 2714,4 kg maitoa ä 4,38 % 
ja  118,8 kg rasvaa; 1772 ry:ä. Omia jälkeläisiä on Tähi- 
k illä  kantakirjassa sonni Urho 582 ja  lehmät Ilpotar 662, 
Komea 1776, M yrtti 3215 ja  Palko 5469. Tähikin ty t tä 
rien keskim. vuosituotanto parhailta vuosilta on 3340 
kg maitoa ä 4,52 % ja  150,9 kg rasvaa; 1964 ry:ä.

S i t r u u n a  392 on ähtäriläisen lehmäsuvun kanta- 
emä. Sitruuna oli syn tynyt v. 1901 Ähtärin Niemisky- 
lässä, m istä se joutui Kristian Mäkelälle Ähtärin Perän- 
teelle. Sitruunan ty ttär iä  on kolme kantakirjassa, nim. 
Asteri 583, E llikki 940 ja  Ihana 4702. EUikillä on 
taas vuorostaan 4 poikaa kantakirjassa: Armo III 1313 
(vaikuttanut Petäjäveden Piesalassa), Armon-Risto 
1312, Iton-Oku 1928 ja  Peuhan-Tassu 2155. Armo III 
1313:11a on 13 ty tä rtä  kantakirjassa ja kaikkiaan on
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Sitruunan sukuisia eläimiä kantakirjassa 24, niistä son
neja 7.

T i i s t i k k i  413:n sukuisia eläim iä on kantakirjassa 
11, niistä sonneja 6. T iistikki vaikutti Naarvanlahden 
Heinolassa, Lapinlahdella.

H e i v o 484:n sukuisia eläim iä on kantakirjassa 11, 
niistä sonneja 7. Erikoisemmin on huom attava Leivo 
484:n ty tä r  Pomer 2793. (Kts. selostusta J . Tahvanaisen 
karjasta siv. 56).

T ä h i k k i 942: n suku Ähtärin Vasikkaniemessä

Etevä 1656 jälkeläisineen

Jälkeläiset ovat Ensi 6055 ja Eine 6056. Omist. M. ja A. Peltonen, Vuoksen
niska. Etevän tuotanto v. 1914 oli 2,739 kg maitoa ä 4,65 % ja 127,4 kg 
rasvaa; 1,746 ry:ä. Sillä on kantakirjassa myöskin poika Vieno 2259. Ensi 
6055:n ja Eine 6056:n keskim. tuot. v. 1921 oli 2,556 kg maitoa ä 4,27 % ja 
109,2 kg rasvaa; 1,720 ry:ä. — Ryhmä esiintyy Xllrssa yleisessä Maatalous* 

näyttelyssä v, 1922.

Kyyttö 1100 jälkeläisineen

Jälkeläiset ovat Kiltti 4465 ja Etevä 1656. Omist. M. ja A. Peltonen, Vuok
senniska. Kyytön tuotanto v. 1914 oli 3,557 kg maitoa ä 3,84 % ja 136,7 
kg rasvaa; 1,965 ry:ä. Sillä on kantakirjassa myöskin poika Varma 2109.

saattaa ajanoloon keh ittyä hyvinkin huomattavaksi 
lehmäsuvuksi. Tähikki 942:11a on kantakirjassa ty ttä - 
ret Tähti 1574, Tippa 1575, Ruusu 2250 ja  Maituri 3014. 
K aikkiaan on suvun eläim iä kantakirjassa 10, niistä son
neja 3. Tähikin tyttärien  keskituotanto parhailta vuo
silta on 3013 kg maitoa ä 4,03 % ja  124,7 kg rasvaa; 
1743 ry:ä.

L e m m i k k i  534: n suku Nurmeksen Salmenkylän 
Laitilassa ansaitsee myöskin jo monien muiden joukosta 
erikseen mainita. Lemmikki itse on Uljas 137:n ty 
tär ja  on sillä kantakirjassa 4 poikaa: Hupi 1058, 
Lalle 1808, Lanko 1812 ja  Lassi 2268. Kaikkiaan on 
Lemmikki 534:n sukuisia eläimiä kantakirjassa 15, niistä 
sonneja 8.





A l k u  1276 on myöskin nopeasti leviävän lehmä- 
suvun kanta-äiti. Synt. 1908 Paavo Laitisen luona 
Nurmeksen Salmenkylässä. On Uljas 137:n pojan Pomo 
313:n tytär. S illä on kantakirjassa 2 poikaa ja  1 tytär. 
Kaikkiaan Alku 1276:n sukuisia eläimiä on kantakir
jassa 21, niistä sonneja 13.

Tämän julkaisun laajuuteen katsoen olemme liian
kin kauvan viipyneet Itä-Suomen m aatiaiskarjan jalos

tustyössä vaikuttavina esiintyvissä lehmäsuvuissa, m utta 
lienee se kumminkin ollut oikeutettua etupäässä sen 
vuoksi, että lehmäsukuja ei I. S. K:n julkaisuissa ole 
näihin asti juuri laisinkaan käsitelty ja  toisekseen sen 
vuoksi, että näinkin tehden on vain osa niistä suvuista 
tu llu t mainituksi, joilla jo nyt on jalostustyössä mer
kityksellistä tehtävää.

Karjataloudellinen yhteistoiminta.
Itä-Suomen m aatiaiskarjan tähänastinen ja 
lostustyö on kiinteästi nojautunut alueen 

karjataloudelliseen yhteistoimintaan. Milloin karja ta 
loudellinen yhteistoim inta on vauhdikkaasti edisty
nyt, silloin on myöskin jalostusyhdistyksen työ antanut 
rohkaisevia tuloksia ja  milloin karjataloudellinen yhteis
toiminta on syystä taikka toisesta lamautunut, silloin 
on sen vaikutus painostavana tuntunut myöskin I. S. 
K:n toiminnassa. Itä-Suomen karjan jalostusyhdistyksen 
alueella esiintyvä karjataloudellinen yhteistoiminta on
kin oikeastaan yh tä vanhaa kuin jalostusyhdistyksenkin 
toiminta. Yhdistyksen olemassaolon alkuvuosilta ovat 
ensimäiset sonniyhdistykset ja  samoilta ajo ilta juontaa 
alkunsa myöskin tarkastusyhdistystoim inta.

A jatus yhteisen sonnin käyttäm isestä 
karjakannan parannustyössä on jo aikai

sempi kuin I. S. K:n syntyminen. Olihan jo paljonkin 
aikaisempina aikoina, jolloinka ei vielä m aatiaiskarjan

Sonniyhdistykset.

Yleensä.
kehityskyky isyyteen laisinkaan luotettukaan, asetettu 
valtion toimesta sinne tänne valtion omistamia vierasrotui- 
sia siitossonneja seutukunnalla yhteisesti siitokseen k äy 
tettäväksi ja  hankkivathan monet maanviljelysseurat 
juuri niinä vuosina, jolloinka sitten Itä-Suomen Karjan- 
jalostusyhdistys perustettiin, omia m aatiaisrotusi a son
neja, jo ita asetettiin piiri kunnittain eri puolille seurojen 
aluetta piirikunnan yhteisesti siitokseen käytettäväksi. 
Ensimäiset varsinaiset sonniyhdistykset ovat 1890-lu- 
vun aivan lopulta, niinpä esim. Kuopion m aanviljelys
seuran alueella oli v. 1899 jo 2 varsinaista sonniyhdis
tystä  ja  samoihin aikoihin alkoi myöskin Keski-Suo- 
messa ja  Karjalan puolella sonniyhdistystoimintaa syn
tyä. parin vuosikymmenen kuluttua on sonniyh
distys sellaisenaan jo niin tu ttu  käsite, että sen selv ittä
miseen ei tarvitse sanoja uhrata, m utta sen sijaan lienee 
paikallaan lyhyesti silm ätä tuon karjataloudellisen yh 
teistoimintamuodon kehitystä ja  vaiheita sinä aikana,
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joka jalostusyhdistyksen alkuajoista tähän tullessa on 
kulunut.

Näiden kuluneen kahden vuosikymmenen aikana 'on 
sonniyhdistystoiminnalla Itä-Suomen karjanjalostusyh- 
distyksen alueella ennättänyt olla alkuaikansa, loisto- 
aikansa ja  laskuaikansa. V. 1900 oli koko yhdistyksen 
toiminta-alueella vain 15 sonniyhdistystä, seuraavana 
vuonna oli sonniyhdistysten luku jo 48, sitä seuraavana 
70, v. 1903 oli niitä 87, seuraavana vuonna 98, sitä seu-

Lehmäryhmä

Omist. Juho Nykyri, Juuka, Vuokko. Ryhmän eläimet, ovat Lemmetär 
3094, Palmikki 5021, Onervo 5020, Neito 0298 ja Onnetar 5010. Ryhmän 
keskimääräinen tuotanto v. 1921 oli 3,005 kg maitoa ä 4,47 % ja 134,2 kg 
rasvaa; 1,081 ry:ä. — Useimmat ryhmän lehmistä esiintyvät XII:ssa ylei

sessä Maatalousnäyttelyssä v. 1922.

Kantaiehmiä Juuan Nykyrilässä

Omist. Juho Nykyri, Juuka, Vuokko. Karja on puhtaasti Tahvo 4:n su
kua. On saanut I. S. K:n karjakilpailussa I:n luokan karjatalo-arvon. Talou
dellinen keskimäärä 25,2 lehmästä v. 1921 oli 2,451 kg maitoa ä 4,40 % 

ja 109,4 kg rasvaa; 1,531 ry:ä.

raavana 114 ja  v. 1906 jo 184. Seuraavana vuonna 245, 
sitä seuraavana 269, sitä seuraavana 272, ja  v. 1910 oli 
niitä 276. V. 1911 oli sonniyhdistyksiä 287, seuraavana 
vuonna 276, sitä seuraavana 258, sitä seuraavana 253 
ja  v. 1915 oli sonniyhdistysten luku 245. V. 1916 oli 
niitä enää vain 203, seuraavana vuonna 186, sitä seu
raavana 128, sitä seuraavana 110, ja  sitä seuraavana 
samoin 110 ja  viimeiksi kuluneena vuonna eli v. 1921 
oli niitä jo 118.

Nämä numerot muodostavat sen käyrän, joka I. S. 
K:n alueella ollutta sonniyhdistystoimintaa kuvastaa. 
K äyrä on korkeimmillaan v. 1911, jolloin sonniyhdistys
ten luku oli 287 ja  aleni sitten aina vuoteen 1919, jol- 
loinka sonniyhdistysten luku oli enää vain 110 eli 38,3 
% siitä, m itä se oli korkeimmillaan ollessa ollut.



Lotman karja

Omist. Paavo Kinnunen, Liperi, Ruokolahti, Lotma. Karja on puhtaasti oivalainen (Oiva 8:n synty 
mäkoti). Saanut I. S. K:n karjakilpailussa II:n luokan karjatalo-arvon. Karjan taloudellinen keski 

määrä 11,2 lehmästä v. 1921 oli 2,775 kg maitoa ä 4,46 % ja 123,7 kg rasvaa; 1,683 ry;ä.

S yyt sonniyhdistystoiminnan kehityksessä esiin ty
vään aaltoliikkeeseen ovat hyvinkin monet. Karjan- 
jalostusharrastuksen alkuaikoina olivat sonniyhdistys- 
toiminnassa mukana aina seudun suuremmatkin ja

yleensä sitkeämmällä karjanjalostusva- 
kaumuksella varustetut karjanomistajat, 
pitäen yhdistystoim intaa mieskohtaisella 
vastuullaan pystyssä silloinkin, kun muut 
olisivat epäröiden luopuneet. Myöhem
pinä vuosina, jolloinka rupesi olemaan 
riittävämmin käyttökelpoisia siitosson
neja saatavissa, alkoi yksi ja  toinen suu
remman karjan omistaja ottaa sonnin 
omakseen, irrottautuen samalla yhdis
tyksestä, jolloin taas ne, joille sonniyhdis
tys olisi ollut karjan kehittämisen vält
tämätön edellytys, eivät useinkaan asian 
tärkeyttä  ymmärtäneet, taikka eivät talou
dellisista syistä kyenneet toimintaa ja t 
kamaan. Toisissa seuduissa, varsinkin 
Pohjois-Savossa, on sonniyh distystoimi il
taa  suuresti häirinnyt tarttuva  luoma- 
tauti. Taudin seutukunnalle ilm aantum i
nen on usein siihen määrin sä ik äy ttä 
nyt myöskin ne, joiden k arja t ovat 
säilyneet terveinä, että  he kiireenkau- 
palla ovat koettaneet sonniyhdistystoi
minnan saada loppumaan.

Epäsäännöllisinä sota-ajan vuosina ja  
n iistä lähtien aina tänne asti, on y le i
nen hintojen nouseminen ollut kaik 

kein suurimpana syynä sonniyhdistystoiminnan la 
maantumiseen. M aanviljelysseurat eivät ole kyenneet 
rahallisesti yhdistystoim intaa tukemaan, ei sonnin os
tossa enemmän kuin sen hoitokustannustenkaan av itta 
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misessa. Tämä olisi viime aikoina kuitenkin ollut vielä
kin enemmän tarpeellista kuin ennen jo siitäkin syystä, 
että sonniyhdistystoiminta on jäänyt yhä enemmän 
varsinaisten pieneläjien toiminnaksi.

Kaikkein uusimmat merkit v iittaavat kumminkin 
elpymiseen tä llä  alalla. Sonniyhdistysharrastus on jä 
senseurojen alueella suurempi kuin lähinnä edellisinä 
aikoina ja  onhan Maataloushallituskin tulevan vuoden, 
v. 1923, menoarvioehdotukseen ottanut 2 miljoonan mar
kan erän sonniyhdistystoiminnan tukemiseksi maamme

Ihana 527 ja  sen tyttäret Ilma 3498 ja Ilta 4816

Omist. Paavo Kinnunen, Liperi, Ruokolahti, Lotma. Ihanan isä on Kunto 
274. Ihanan tuotanto v. 1921 oli 3,028 kg maito ä 4,6 % ja 138,8 kg ras
vaa; 1,766 ry:ä. Ilman tuotanto v. 1921 oli 3,482 kg maitoa ä 4,4 % ja 153,4 
kg rasvaa; 1,909 ry:ä. Illan tuotanto v. 1921 oli 2,514 kg maitoa ä 4,6 % ja 
116.3 kg rasvaa; 1,621 ry:ä. — Ryhmä esiintyy XII:ssa yleisessä Maatalous-

näyttelyssä v. 1922.

Karjaryhmä

Omist. Mikko Lappalainen, Liperi, Ruokolahti, Anttila. Ryhmän eläimet 
ovat sonni Remu 2485 ja lehmät Impi 4823, Orvokki 2696 ja Pilpo 4826. 
Ryhmän lehmien keskimääräinen tuotanto v. 1921 oli 2,595 kg maitoa 
ä 4,9 % ja 127,1 kg rasvaa; 1,645 ry:ä. — Ryhmä esiintyy XII:ssa yleisessä 

Maatalousnäyttelyssä v. 1922.

pienviljelijöiden keskuudessa. Jos erä myönnetään, 
merkitsee se tuntuvaa voimanlisää sonniyhdistystoimin- 
nalle myöskin I. S. K:n alueella. Olisikin m itä syvim 
min valitettavaa, jos vaikeudet sonniyhdistystoim innan 
jatkam iselle käv isivät ylivoimaisiksi, sillä juuri sonni- 
yhdistystoim innan avulla on useimpien nykyisten karja- 
seutujen alkuperäinen ja  ulkomuodoltaan melkeinpä 
vaikka minkänäköinen ja tuotannoltaankin heikko karja  
m uutettu tyypilliseksi ja  tuotantotaipum uksiltaan hoi
tonsa hyvin palkitsevaksi karjaksi.

Sonniyhdistysten työmiehinä ovat aikoinaan toimi
neet useat nykyisten huomattavien itäsuomalaisten 
sonnisukujen kanta-isät vaikuttaen siten jo alunpitäen



Suorannan karja

Omist. Alpo O. Luostari
nen, Kerimäki, Makkola. 
Karja on enimmäkseen po- 
milais-teuvolaista. Saanut 
I. S. K:n karjakilpailussa 
II:n luokan karjatalo-ar- 
von. Karjan taloudellinen 
keskimäärä 31,2 lehmästä 
v. 1921 oli 2,291 kg maitoa 
ä 1,33 % ja 99,2 kg rasvaa; 

1,718 ry:ä.

niin suuripiirteisesti, että työn on täy tyn y t kantaa he
delmiä. Kiuru 1 toimi yhdistyssonnina Joroisissa, 
Tahvo 4 piirikunnan sonnina Nurmeksessa, Oiva 8 yh 
distyssonnina kiperin Ruokolahdella, Polle 9 Kontio
lahden pehmossa, Ukko 18 Kuusj arven Sysmässä, J y r y  
27 Uudis-Karttulassa, Kimingin-Paavo 74 Viitasaaren 
Kimingissä, Teuvo 112 Muuruveden Västinniemellä, 
Mauno 178 Vesannon Kuuslahdella, Hintsi 305 K iihtelys
vaaran Hammaslahdella j. n. e. Sangen useat myöhem- 
mänkin ajan kuuluisat sonnit ovat olleet yhdistyssonneja. 
Onkin aivan luonnollista, että yhdistyssonnilla on paljoa 
paremmat mahdollisuudet kuuluisaksi tulemiseen kuin 
jollakin yksityisellä ja  monasti vielä verrattain pienessä 
karjassa toimivalla sonnilla. Onhan yhdistyssonnin 
vuosittain astumien lehmien luku usein sata ja  toistakin 
sataa vuodessa ja  onhan vielä sekin asiaan vaikuttavana 
tekijänä, että yhdistyssonnille v iedyt lehmät ovat keski
määrin valitumpia kuin vastaavissa oloissa yksityiselle

sonnille tulevat lehmät. On myöskin myönnettävä, 
että todella ansiokkaita siitossonneja ei ole niin paljon, 
että niitä y letty isi edes kaikkiin suuriin ja  keskisuuriin 
karjoihin. Jo  tämäkin, jos ajattelemme karjankehitys- 
tvötä koko aluetta silmällä pitäen, suorastaan pakottaa 
karjanom istajat liittym ään yhteen kunnollisen sonnin 
hankkimiseksi. Erikoisesti nyt, jolloin tuhannet itse
näistyvät pienviljelijät omia talouksiaan perustavat, on 
taas paikallaan ottaa sonniyhdistystoiminta siksi, k äy 
tännössä kelvolliseksi huomatuksi aseeksi, jonka avulla 
syrjäistenkin seutujen karjankehittäm istyö pannaan oi
keaan alkuun ja  jonka avulla sitä kyetään edelleen 
jatkamaankin. — Sonniyhdistystoiminnalla tulee ole
maan jatkuvaa ja  hedelmällisiä tuloksia tuottavaa työtä 
Itä-Suomen m aatiaiskarjan jalostustoiminnassa ja  tu 
lee olemaan sitä vielä silloinkin, kun vauraammat 
seudut maassamme eivät sitä mahdollisesti enää kai- 
paa.
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Tarkastusyhdis-
tykset.

Tarkastusyhdistysten merkitys karjanjalostustyössä on pe
rustuksen antavaa laatua. Aijemmin on mainittu, että Itä- 
Suomen m aatiaiskarjan kantakirjaan pääsemisehtöinä vaa

dittiin lehmiltä jo alunpitäen tuotantotiedot. Kaikkein ensimäisimpien 
kantakirjalehmien tuotantotietojen joukossa on kyllä  sellaisiakin, joita 
ei ole saatu tarkastusyhdistystoiminnan avulla, vaan jäsenseurojen ja  jalos- 
tusvhdistyksen yhteisesti järjestäm issä tuotantokilpailuissa, joissa kylläkin 
k ilpailutarkastajat suorittivat tarkastustyön samalla tavalla  kuin se sii
hen aikaan tarkastusyhdistyksissäkin suoritettiin. Ennenpitkää vei kehi
tys kumminkin siihen, että voitiin lehmien kantakirjaan pääsylle asettaa 
nimenomaiseksi ehdoksi se, että tuotantotietojen tulee olla tarkastus-

yh  d is ty s to i-
Leivo 989 minnan avulla

saatuja. Ai
noastaan val
tion kouluti-

Omist. A, E. Sutinen, Juuka, Kopravaara, Mäntylä. Leivolla on kanta- 
kirjassa pojat Tepon-Poika 870, Jehu 2004 ja Otteli 2180. Leivon tuotanto 

v. 1917 oli 2842 kg maitoa ä 4,24 % ja 120,5 kg rasvaa; 1,880 ry:ä.

Mesikki 361

Synt. v. 1904 ja teurastettiin v. 1922. Omist. Mooses 
Kinnunen, Liperi, Ruokolahti, Paavola. Mesikki oli 
Oiva 8:n tytär. Tuotanto v. 1914 oli 4,703 kg 
maitoa ä 4,31 % ja 202,5 kg rasvaa; 2,302 ry:ä. 

(kts. selostusta Oivan suvusta).
loilla hyväksy
tään maanviljelysseuran ja  jalostusyhdistyksen tarkkai
lun alaisena saadut, omaan tarkastuskirjanpitoon perus
tuvat tuotantonumerot. Samoin on edellä kerrottu myös- 
vin siitä, että v. 1916 ja  sen jälkeen syntyneiltä sonneilta 
vaaditaan kantakirjaan pääsyn ehtona niiden emistä h y
väksyttävät tuotantotiedot. Mistään kantakirjaan pää- 
S}rstä ei siis lehmillä milloinkaan, eikä sonneilla viime vuo
sina, ole voinut olla puhettakaan ilman hyväksyttäv iä ja  
yleiseen katsoen juuri tarkastusyhdistystoim innan avulla 
saatuj a tuotantotietoj a . Tarkastustietoj en perusteella toi
m itetaan myöskin kantakirjan laa jaa lisätieto-osastoa, jo
honka joka vuosi kerätään tuotanto- y. m. tiedot kanta- 
k irjaan aikaisemmin hyväksytyistä eläimistä. J a  v ielä
kin enemmän. Tarkastustietoihin nojaten tehdään tut-
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Lehmäryhmä

Gmist. Mooses Kinnunen, Liperi, Ruokolahti, Paavola. Ryhmän lehmät ovat Armas 4421, Helinä 1804 ja Kauno 4861. Armaan 
ja Helinän isä on Veka 862 ja Kaunon isä Messu 1822. Armas 4421 :n tuotanto v. 1921 oh 5164 kg maitoa ä 4,5 % ja 234,6 kg 
rasvaa: 2,486 ry:ä. Helinä 1804:n tuotanto v. 1921 oli 4,103 kg maitoa k 4,6 % ja 186,7 kg rasvaa; 2,215 ry:ä. Kauno 4861 :n 
tuotanto v. 1921 oli 3,829 kg maitoa ä 4,4 % ja 167,0 kg rasvaa; 2,123 rysä. Koko ryhmän keskimäärä v. 1921 oli 4,365 kg mai

toa ä 4,5 % ja 196,1 kg rasvaa; 2,275 ry:ä. — Ryhmä esiintyy Xllsssa yleisessä Maatalousnäyttelyssä v. 1922.
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kimuksia jalostustyön saavutuksista ja  karjatalouden 
edistymisestä eri taloissa ja  eri seuduilla ja  tarkastustie- 
tojen valossa vertaillaan Itä-Suomen m aatiaiskanaa 
muihin maassamme ja  vieläpä muuallakin maailmassa 
oleviin karjarotuihin.

Asioiden tä llä  kannalla ollessa on luonnollista, että 
jalostusyhdistys on koettanut jo alunpitäen tehdä kai
ken voitavansa tarkastusyhdistystoiminnan saattam i
seksi mahdollisimman yleiseksi ja  jatkuvasti kestäväksi 
ja  edelleen niin hyvin tarkoitustaan vastaavaksi kuin

Hessu 1261

Synt. v. 1912 Aaro Leinosen luona Lapinlahden Naarvanlahdessa. Omist. Tar
vaalan Koulutila, Saarijärvi. Isä Vilpas 718 (kts. selostusta Pomin suvusta) 
ja emä Helmikki 089, sen isä Jumu 210 ja sen isä Poku 120. Hyväksytty II:n 

siitosarvoluokan sonniksi. Onnenpoika 1345

Synt. v. 1918 T. Jääskeläisen luona Räisälän Siirlahdessa. Omist. O/Y Juan- 
tehdas, Muuruvesi. Isä Sakari 042 (Ukko 18:n sukua), emä Lempi 1105. 
Lempi 1105:n tuotanto v. 1918 oli 2,845 kg maitoa ä 4,87 % ja 114,2 kg ras
vaa; 1,814 rv:ä. Onnenpoika on hyväksytty Il:n siitosarvoluokan sonniksi.

suinkin mahdollista. Tässä yhteydessä lienee paikal
laan pääpiirteissään mainita niistä toimenpiteistä, joihin 
jalostusyhdistys tässä tarkoituksessa on ryhtynyt.

Jo vuodesta 1908 lähtien on yhdistyksen palveluk
sessa ollut erikoinen yliassistentti, jonka pääasiallisim- 
pana tehtävänä on ollut työskenteleminen tarkastusyh
distystoiminnan yhdenmukaistuttamiseksi ja  niiden 
virheellisyyksien poistamiseksi, joita tarkastustoim in
nassa pyrkii esiintymään. Onkin selvää, että erilaisen 
koulutuksen saaneet ja  m itä erilaisimmissa olosuhteissa



Uusi-Jaakkola

Ömist. Santeri Uusi-Jaakkola, Ähtäri. Uusi-Jaakkolan karja on tahvolais-pomilaista, saanut I. S. K:n karjakilpailussa III:n luo
kan siitoskeskusta-arvon. Karjan taloudellinen keskimäärä 14,0 lehmästä v. 1921 oli 2,928 kg maitoa ä 8,98 % ja 116,7 kg rasvaa;

1,747 ry:ä.
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toimivat tarkastuskarjakot eivät voi mitenkään säilyt
tää työssään sellaista tasaisuutta ja  eri rehulajien arvos
telussa sitä yhdenmukaisuutta, jota laajan alueen eri 
seuduilla olevien karjojen keskinäinen vertaileminen ja  
m äärätyillä tuotantovaatimuksilla eläinten kantakirjaan 
hyväksyminen edellyttää, ellei heidän työtään jatku 
vasti seurata ja  toimintaan ilmaantuneita erilaisuuksia 
opastaen poisteta. Samassa mielessä on yhteisvoimin 
jäsenmaanviljelysseurojen kanssa aina aika-ajoin järjes
te tty  erikoisia tarkastuskarjakoiden päiviä ja  joskus 
myöskin, etupäässä tarkastusyhdistysten jäseniä varten,

Lehmäryhmä

Omist. Otto Huuskonen, Vesanto, Niinivedenpää, Kaarre. Ryhmän eläi
met ovat Muisto 4564, Nätti 5110 ja Ihana 2499. Ryhmän keskimääräi
nen tuotanto v. 1921 oli 2,816 kg maitoa ä 4,7 % ja 181,2 kg rasvaa; 1,688 
ry:ä. Esiintyy XII:ssa yleisessä Maatalousnäyttelyssä v. 1922. Kaar
teen karja on etupäässä oivalais-pomilaista, saanut II:n luokan karja- 
taio-arvon. Karjan taloud. keskim. 9,4 lehmästä v. 1921 oli 2,266 kg 

maitoa ä 4,7 % ja 105,5 kg rasvaa; 1,502 ry:ä.

Nöyrä 2413

Synt. v. 1919. Omist. Otto Huuskonen, Vesanto, Niinivedenpää, Kaarre. 
Isä Hyöty 1074 ja emä Nätti 5110. Nätin tuotanto v. 1921 oli 2,880 kg 

maitoa ä 4,5 % ja 128,8 kg rasvaa; 1,692 ry:ä

n. s. tarkastusyhdistyspäiviä ja  vieläpä kerran (v. 1921) 
koko jalostusyhdistyksen alueen käsittävät, useita päi
viä kestäneet karjatalouspäivät. Tarkastusyhdistystoi- 
minnan helpoittamiseksi on jalostusyhdistys ryh tynyt 
laajaan ja  paljon varoja ja  huolta sitovaan kustannus
toimintaan, hankkiakseen tarkastusyhdistyksille koh
tuullisella hinnalla tarkastustoiminnassa tarv ittavat k ir
janpitokin at ja  joukon niihin läheisesti kuuluvia ja  työn 
oikeaa suorittamista helpoittavia taulukoita ja  lomak
keita. Jalostusyhdistyksen jakam ista palkinnoista ja



Seppälän Maamies- ja  Kar
jakko koulun karjaa 

v. 1921

Seppälän karja polveutuu 
suurimmalta osaltaan Pomi 
Il 98:sta, mutta on siihen 
tullut Tahvo 4:n verta eräi
den lehmien ja sonni Kuosi 
12T9:n kautta. Karja on saa
nut I. S.K:n karjakilpailussa 
II:n luokan siitoskeskusta- 
arvon. Karjan taloudellinen 
keskimäärä 29,2 lehmästä v. 
1921 oli 3,219 kg maitoa ä 
4,1 % ja 132.8 kg rasvaa;

2,072 ry:ä.

muista sellaisista tarkastusyhdistystoiminnan elvyttä
mistoimenpiteistä ei sovi tässä yhteydessä edes maini
takaan.

Tarkastusyhdistystoiminta Itä-Suomen Karjanja- 
lostusyhdistyksen alueella on oikeastaan yhtä vanhaa 
kuin jalostusyhdistyksenkin toiminta. Länsi-Karttulan 
tarkastusyhdistys perustettiin v. 1899 ja  seuraavana 
vuonna alotti se toimintansa, toimien keskeydymättä 
aina tänne asti. Seuraavana vuonna oli Kuopion maan
viljelysseuran alueella jo 3 yhdistystä, mutta supistui 
niiden luku v. 1902 taas yhteen. Seuraavana vuonna 
oli niitä taas 3 ja  silloin toimi jo Pohjois-Karjalankin 
maanviljelysseuran alueella 1 yhdistys. Hidasta ja  ha
puilevaa tarkastusyhdistysten toiminnan alkaminen 
vielä niinä vuosina oli, sillä v. 1904 oli taas koko I. S. 
K:n alueella vain 3 yhdistystä, seuraavana vuonna 7 ja  
taas v. 1906 vain 4. Ilmeisesti XI:s yleinen Maanviljelys- 
näyttely Kuopiossa v. 1906 antoi tarkastusyhdistystoi-

minnalle voimakkaan sysäyksen, koskapa sen jälkeen 
rupeaa yhdistysten määrän kasvaminen olemaan sekä 
säännöllistä että ripeää. Niin varsinkin tarkastusyh- 
distyksen synnyinseudulla, Kuopion maanviljelysseuran 
alueella, mutta myöskin muualla, varsinkin Pohjois- 
Karjalassa. V. 1907 oli I. S. K:n toiminta-alueella 13 
tarkastusyhdistystä, seuraavana vuonna 12, sitä seu
raavana 21 ja  v. 1910 oli niitä jo 32. V. 1911 oli tar
kastusyhdistysten luku 43, seuraavana vuonna 62, seu
raavana 76, sitä seuraavana 102 ja  v. 1915 oli niitä jo 
119. V. 1916 oli tarkastusyhdistyksiä 137 ja  v. 1917 
oli niitä 148. Näemme siis, että maailmansota ei kyen
nyt hidastuttam aan sitä säännöllisesti kasvavaa vauh
tia, jolla tarkastusyhdistyksiä I. S. K:n alueelle syntyi. 
Vasta v. 1918, joka oli oman maamme historiassa kohta
lokas vuosi, tapahtui aivan luonnonmullistuksen tapai
nen häiriytym inen koko tarkastusyhdistystoiminnassa. 
Yhdistysten luku supistui 106:een ja  eloon jääneidenkin
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Leivo 3812

toiminnasta oli poissa se rivakkuus ja  usko tulevien aikojen parem
muuteen, mikä oli aina ennen karjanom istajia tarkastusyhdistys- 
asioissa elähdyttänyt. Vieläkin huonommin kävi seuraavana vuonna. 
Sisällistä sotaa seurannut elintarvepula, äärimmilleen kehitettynne 
vilj atarpeiden käyttöä koskevine säännöstelyineen, vaikutti koko maan
kin ja  samalla tavalla  myöskin I. S. K:n alueen karjatalouteen niin 
lam auttavasti, että tarkastusyhdistyksien luku vieläkin väheni. V. 
1919 oli näes toiminnassa vain 93 tarkastusydidistystä. K arjataloutta 
kohdannut takatalv i oli saavuttanut suurimman ankaruutensa. Sen

jälkeen alkaa
Myrtti 3215 hiljainen toin

tuminen. V. 
1920ontarkas- 
tu sy h d is ty k -  
siä jo 115, seu
raavana vuon
na 143 ja  nyt 
kulumassa ole
vana vuonna 
eli v. 1922 on

Omist. Seppälän Maamies- ja Karjakkokoulu, Kajaani. Isä Pomi II 
98 ja emä Tähikki 338, emänisä Uljas 137. Myrtin tuotanto v. 1921 
oli 4,303 kg maitoa ä 4,3 % ja 185,1 kg rasvaa; 2,373 ry:ä. Myrtti 
esiintyy Xllissa yleisessä Maatalousnäyttelyssä v. 1922 Seppälän karja- 
ryhmässä, jossa toisina lehminä ovat Leivo 3812, Ohra 6227 ja Olki 
6226. Ryhmän keskim. tuot. v. 1921 oli 3,995 kg maitoa ä 4,3 % ja 

170,4 kg rasvaa; 2,316 ry:ä.

Omist. Seppälän Maamies- ja Karjakkokoulu, Kajaani. Isä 
Pomi II 98 ja emä Helmi 154, emänisä Uljas 137. Leivolla on 
kantakirjassa poika Upera 2474 ja tyttäret Ohra 6227, Olki 6226 
ja Terttu 6225. Näiden jälkeläistensä kanssa esiintyy Leivo 
XlLssa yleisessä Maatalousnäyttelyssä v. 1922. Leivon tuot- 
tanto v. 1921 oli 3,880 kg maitoa ä 4,2 % ja 164,5 kg rasvaa; 
2,264 ry:ä. Tyttärien keskimääräinen tuotanto v. 1921 oli 

3,491 kg maitoa ä 4,31 % ja 150,6 kg rasvaa; 2,143 ry:ä.
niitä taas 148
eli juuri tasan saman verran kuin v. 1917. Toisin sanoen: nyt 
viiden vuoden päästä ollaan vasta siinä, johon jo viisi vuotta 
takaperin oli keritty. M inkälaisia kohtaloita kohden nyt ollaan 
lähdössä, on vaikea sanoa, mutta monet merkit v iittaavat 
siihen, että tarkastusyhdistystoiminnalla on vielä hyv iä mah
dollisuuksia sulkea toimintansa piiriin yhä suurempia ja  suu
rempia aloja ja  yhä useampia ja  useampia lehmiä. Onhan 
vielä aivan maakuntien kokoisia alueita, missä ei tarkastus- 
yhdistystoim intaa laisinkaan tunneta ja  onhan vielä aivan 
kaikkein parhaimmissakin seuduissa yksityisiä karjoja, joista
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Lotokan karjaa

Omist. John Cederberg, Hammaslahti, Lotokka. Karja on näinä vuosina muodostettu ja on se suurimmalta osaltaan Tahvo 4:n 
sukuisia eläimiä. Karjan taloudellinen keskimäärä 34,3 lehmästä v. 1921 oli 2,011 kg maitoa ä 3,8 % ja 99,9 kg rasvaa; 1,734

ry:ä. Saanut I. S. K:n karjakilpailussa 11 :n luokan karjatalo-arvon.
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ei tiedetä niitä seikkoja, jotka tuotannonmukaiselle kar- 
janruokinnalle ja  jalostustyön pohjana olevalle eläinten 
valinnalle ovat välttäm ättöm iä ja  joita ei kuitenkaan 
mitenkään muuten saada selville kuin juuri tarkas- 
tusyhdistystoiminnan avulla.

Missä määrin tarkastus}’!] distystoi min ta sellaisenaan 
on vaikuttanut karjanhoidon ja  -ruokinnan parantumi
seen ja  missä määrin yksistään tarkastusvhdistystoi- 
minta on kyennyt karjantuotantonumeroita kohotta-

Hellä 1800 jälkeläisineen,

Omist. Eva Tolvanen, Liperi, Ruokolahti. Hellä on Oiva 8 :n sukua. Jälkeläi
set ovat Hieno 5997 ja Humu 2587. Hellän tuotanto v. 1916 oli 4,107 kg mai
toa ä 4,08 % ja 165,5 kg rasvaa; 2,802 ry:ä. Hienon tuotanto v. 1921 oli 
2,578 kg maitoa ä 4,5 % ja 124,1 kg rasvaa; 1,685 ry:ä. — Ryhmä esiintyy 

XII:ssa yleisessä Maatalousnäyttelyssä v. 1922.

Lehmäryhmä

Omist. L. I. Tolvanen, Nurmes, Ylikylä, Pyysärkkä. Ryhmän lehmät ovat 
oikealta lukien Lilja 4961, Riikka 4962, Tippa 4963 ja Tusina 5840. Liljan 
tuotanto v. 1921 oli 4,189 kg maitoa ä 3,9 % ja 101,4 kg rasvaa; 2,202 ry:ä. 
Ryhmän keskimäärä v. 1921 oli 8,308 kg maitoa ä 4,22 % ja 139,7 kg rasvaa; 
1,863 ry:ä. — Ryhmän lehmät, Tusinaa lukuunottamatta, esiintyvät XII:ssa 
yleisessä Maatalousnäyttelyssä v. 1922. Pyysärkän karja on hintsiläis- 
pomilais-tahvoiaista. Saanut I. S. K:n karjakilpailussa I:n luokan karja- 
talo-arvon. Karjan taloud. keskim. 22,1 lehmästä v. 1921 oli 2,386 kg mai

toa ä 4,3 % ja 100,6 kg rasvaa; 1,556 ry:ä.

maan, on luonnollisesti mahdotonta sanoa, mutta var
maa vain on, että se tässäkin suhteessa on omalta osal
taan tehokkaasti tuloksien kehittym istä edistänyt. Mi
tään karjantuotantoa osoittavia numeroita emme tässä 
yhteydessä kumminkaan enää lähde esittämään, sillä 
niitä on tässä julkaisussa riittävän paljon jo toisissa yh 
teyksissä tullut mainituksi.



Lehmäryhmä

Omist. Juho Tahvanainen, Hammaslahti, Kuusenjuuri. Ryhmän lehmät ovat vasemmalta lukien Valpas 5865, Sulina 2794 ja 
Palmu 2792. Valppaan isä on Arvo 1232 (kts. selostusta Oivan suvusta) Sulina ja Palmu ovat Hintsi 305:n sukua.

Valpas 5865:n tuotanto v. 1921 oli 4,625 kg maitoa ä 3,9 % ja 178,6 kg rasvaa; 2,320 ry:ä.
Sulina 2794:n tuotanto v. 1917 oli 4,263 kg maitoa ä 4,0 % ja 170,7 kg rasvaa; 2,119 ry:ä. Viiden vuoden keskim. on 3,775 

kg maitoa ä 4,1 % ja 154,6 kg rasvaa; 2,062 ry:ä.
Palmu 2792:n tuotanto v. 1921 oli 5,020 kg maitoa ä 4,0 % ja 210,0 kg rasvaa; 2,434 ry:ä. Viiden vuoden keskim. on 3,783 

kg maitoa ä 4,3 % ja 162,8 kg rasvaa; 2,007 ry:ä. Palmulla on kantakirjassa poika Malli 2449 ja tytär Pisara 4885.
Koko ryhmän keskim. tuot. v. 1921 oli 4,655 kg maitoa ä 3,97 % ja 185.0 kg rasvaa; 2,319 ry:ä. Ryhmän eläimet esiin

tyvät XII:ssa yleisessä Maatalousnäyttelyssä v. 1922.
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Muita Itä*Suomen maatiaiskanan jalostus* 
työhön vaikuttavia tekijöitä.

Raha-asiat.
Aatteellisesta luonteestaan huolimatta on Itä-Suomen 
Karjanjalostusyhdistyksenkin toiminta sellaista, että 

sen liikkeellepanevana käyttövoimana on raha. Aivan empimättä 
voidaankin sanoa, että jos yhdistys olisi onnistunut runsaam
massa määrässä saamaan käytettäväkseen varoja, niin sen työkin 
olisi kantanut runsaamman hedelmän. Koettakaamme kumminkin 
asettaa mielikuvituksen luomille mahdollisuuksille ra jat ja  katsel

kaamme asioita sei-
Ihana 2714;

Omist. Aug. Nuutinen, Kuopio, Mallit aio. Tuotanto v. 1921 oli 
3,527 kg maitoa ä 4,2 % ja 147,1 kg rasvaa; 2,073 ry:ä. — Esiintyy 
Mallitalon karjaryhmässä Xllissa yleisessä Maatalousnäyttelyssä

v. 1922.

Lehikki 284

Synt. v. 1902 Muuruvedellä A. O. Miettisen luona, teurastettu 
syksyllä 1921 silloisen omistajansa Hilja Koposen luona Lapin
lahden Sihvonlahdessa. Leilikin suvusta ja tuotannosta on 

tiedot selostuksen yhteydessä Pomin suvusta.

Iäisinä kuin ne to
dellisuudessa ovat 
olleet. Ensimäinen 
yhdistyksen valtio- 
apu-anomus v. 1899 
h ylj ättiin , j oten toi
mintaa ei päästy edes alkam aankaan siinä laajuudessa kuin sitä 
yhdistyksen perustamisen yhteydessä oli ajateltu. Uudistettu 
valtio-apuanomus toi kumminkin jo v:ksi 1903 ja  vielä kahdeksi 
seuraavaksikin vuodeksi 10,000 markan suuruisen vuotuisen 
avustuksen, jonka turvin sitten varsinainen toiminta alotettiin. 
Heti alunpitäen oli kumminkin jäsenmaksujen, kantakirjaan- 
ottomaksujen y. m. toimenpiteiden kautta koetettava saada 
yhdistykselle omia tuloja, vaikkakaan ne eivät yhdistyksen 
alkuvuosina kovinkaan suuriksi kohonneet. Sittemmin on yh 
distys joka vuosi edes jotakin valtioltakin toimintansa h y
väksi saanut, usein myöskin joitakin erityisiä toimenpiteitä 
varten vielä ylim ääräistäkin avustusta. Seuraavat numerot 
osoittavat eri vuosina saadun valtioavun määrän ja  samalla
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Karjaryhmä

kan karjatalo-arvon. Karjan taloud. keskim. 12,0 lehmästä v. 1921 oli 2,052 kg maitoa ä 4,5 c/ 0 ja 118,1 kg rasvaa; 1,575 ry:ä.
vät XII:ssa yleisessä Maatalousnäyttelyssä v. 1922.

Omist. Heikki Vatanen, 
Kiihtelysvaara, Niitty
lahti. Ryhmän eläimet 
ovat sonni Saku 2229, 
lehmät Hymy 3943, Hel- 
vikki 3941 ja Hilke 3942. 
Ryhmän keskim. tuot. v. 
1921 oli 2,886 kg maitoa 
ä 4,6 % ja 131,7 kg ras
vaa; 1,666 ry:ä. Vatalan 
karja on oivalais-hintsi- 
läistä. Saanut I. S. K:n 
karjakilpailussa II:n luo- 

— Ryhmän eläimet esiinty-

yhdistyksen kaikkien muiden tulojen summat kunakin 
vuonna:

V. 1903 valtioapua 10,000: — muita tuloja 3074: 52
„ 1904 j j 10,000: — 55 55 545: 22
,, 1905 „ 10,000: — 55 ,, 1,688:41
„ 1906 55 13,300: — ,, ,, 1,556: 96
„ 1907 55 16,700: — ,, 55 2,846: 84
„ 1908 55 20,500: — „ ,, 3,327: 18
„ 1909 5 5 16,000: — 55 ,, 2,540:87
„ 1910 ,, 10,856:96 55 55 16,565: 32
„ 1911 ,, 14,000: — 55 55 14,108:02
„ 1912 55 10,000: — 55 „ 5 026:07
„ 1913 ,, 12,000: — 55 55 8,024: 56
„ 1914 55 15,000: — ,, 55 16,711: 25
„ 1915 ,, 12,000: — ,, 55 9,123: 63
„ 1916 >5 13,400: — 55 55 18,415: 13
„ 1917 ,, 13,000: — 55 55 29,112: 53
„ 1918 ,, 13,000: — 55 55 47,533: 72
„ 1919 ,, 30,000: — 55 55 74,469: 16
„ 1920 55 28,00 0: — ,, ,, 158,053: 66
„ 1921 55 96,000: — ,, 55 236,598: 44

Yhteensä valtioapua 363,756: 96 muita tuloja 649,321: 49

Edellä esitetyistä numeroista selviää, että valtioapu 
on aikaisempina vuosina muodostanut huomattavimman 
osan yhdistyksen tuloista, niin on asianlaita keskimäärin 
katsoen aina vuoteen 1916 asti. Siihen tullessa on näes 
valtio lta saatu avustus yhteensä pyöreissä luvuissa 
170,000 markkaa ja  yhdistyksen muut tulot 85,000 
markkaa eli 50 % valtioavun kokonaismäärästä. Vii- 
meiksi kuluneina 6:na vuonna ovat suhteet muuttu
neet seuraaviksi: Valtiolta saadun avustuksen yhteis
määrä on 200,000 markkaa ja  samanaikaiset muut tu 
lot 560,000 markkaa eli 280 % valtioavun kokonais
määrästä.

Millä tavalla  kerääntyneitä sitten yhdistyksen muut 
tulot ovat? On jo m ainittu jäsenmaksutulot ja  eläinten 
kantakirjaankirjoitusmaksut. Niitä on täy tyn y t vuo
sien vieriessä huomattavasti korotella, niin että niistäkin 
karttuvat tulot nousivat esim v. 1921 jo 20,000
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markkaan. Yhä huomattavamman erän viime vuosina 
ovat myöskin muodostaneet maataloudellisten keskusliik
keiden, meijerien, karjanmyyntiosuuskuntien ja  erään 
pankinkin myöntämät avustukset, tehden ne esim. v. 
1921 52,000 markkaa. Yhdistyksen tukijoiden
joukkoon liittynyt kannattajajäsenistö maksoi v. 1921 
yhteensä 38,000 markkaa. Yhdistyksen julkaise
m illa painotuotteilla: tarkastuskirjoilla, sekä yleisillä 
että yksityisillä kantakirjoilla, erinäisillä karjakirjanpi- 
toon kuuluvilla lomakkeilla, eläinten nimitauluilla ja  
muilla tähän alaan kuuluvilla kustannustuotteilla on 
v. 1921 saatu 70,000 markkaa. Ilmoitustuloina

Ryöpön-Manu 1414

Synt. v. 1913. Omist. A. ja E. Venäläinen, Karttula, Lyytikkälä, Ryöppö. 
Isänisä Manu 521, sen isä Mattu414 ja sen isä Poku 120; Emä Me rikki 2954.

Hyväksytty Ill:n siitosarvoluokan sonniksi.

Lystikki 613

Synt. v. 1907 Velj. Karttusten luona Karttulan Hakulilassa ja teurastettiin v. 
1922 omistajansa Paavo Karttusen luona Karttulan Kemppaanmäessä. Isä 
oli Mattu 414, ii Poku 120, emä Kaino 330. Lystikillä on kantakirjassa 
poika Muisto 2150. Lystikin tuotanto v. 1915 oli 4,477 kg maitoa ä  4,54 % 
ja 203,3 kg rasvaa; 2,339 rv:ä. Viiden vuoden keskimäärä on 4,064 kg mai

toa ä 4,11 % ja 167,2 kg rasvaa; 2,261 ry:ä.

yhdistyksen julkaisemassa reklaamistandarissa ja  Tie
donannoissa on kerääntynyt mainittuna vuonna 17,000 
markkaa, avustuksina jäsenseuroilta 11,000 mark
kaa j. n. e. Yhdistyksen vuotuisiin menoihin katsoen 
on valtioapu niin pieni, että yhdistyksen säännöllisesti 
toim intaa jatkaakseen tä y ty y  siis karjanom istajia ja  
muita ystäv iään  rasittaa vuosittain m itä moninaisim
milla kustannuksilla. On ilmeistä, että karjanom istajat 
ovat velvolliset hyvinkin tuntuvasti karjanjalostustyötä 
tukemaan, mutta samalla tavalla  on ilmeistä, että tällai-



Karjaryhmä

Omist. Akseli Brander, Kitee, Ala-Koivikko. Ryhmän eläimet ovat sonni Olli 2264 ja lehmät Ullukka 747, Jumu 6031, Juonikki I 
5510, Jalava 3514 ja Tipla 480. Ryhmän lehmien keskim. tuot. v. 1921 oli 2,993 kg maitoa ä 4,4 % ja 130,2 kg rasvaa; 
1,767 ry:ä. — Ryhmä esiintyy Xllrssa yleisessä Maatalousnäyttelyssä v. 1922. Ala-Koivikon karja on verrattain puhtaasti 
oivalaista, nuoremmassa polvessa on Hintsi 305:n verta. Saanut I. S. K:n karjakilpailussa III:n luokan siitoskeskusta-arvon. 

Karjan taloud. keskim. 57,7 lehmästä v. 1921 oli 2,438 kg maitoa ä 4,4 % ja 106,8 kg rasvaa; 1,591 ry:ä.
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sellakin veroina koottavalla tukemisella on rajansa, jonka 
yli ei voida toimintaa haittaam atta mennä ja  täytyyk in  
sanoa, että tuo raja on jo käsissä. Valtiovallan taholla 
tä y ty y  asian tärkeys tulla ymmärretyksi ja  vuotuisen 
valtioavun sen perusteella riittävään määrään korote
tuksi, muuten odottaa Itä-Suomen m aatiaiskarjan ja 
lostustoimintaa lamaantumisen ajat, vahingoksi koko 
yhdistyksen alueen karjataloudelle, mutta samalla myös
kin vahingoksi koko maamme maataloudelle ja  koko 
itsenäisen Suomen kansantaloudelliselle omavaraisuudelle.

Jalava 3514

Omist. Akseli Brander, Kitee, Ala-Koivikko. Tuotanto v. 1921 oli 2,871 
kg maitoa ä 4,9 % ja 140,8 kg rasvaa; 1,720 ry:ä. Jalavan emä on 
Aluna 8516. Tuotanto v. 1921 eli 8,682 kg maitoa ä 1,54 % ja 

165,0 kg rasvaa; 1,876 ry:ä.
Lilli 4870

Omist. Antti Tahvanainen, Hammaslahti, Ohvana. Tuotanto v. 1921 oli 4,409 
kg maitoa ä 4,1 % ja 182,6 kg rasvaa; 2,165 rysä. — Esiintyy karjarylimässä 

Xllsssa yleisessä Maatalousnäyttelyssä v. 1922.

Sellaisen vahingon ottamiseen tuskin lienee maallamme 
varaa.

Itä-Suomen karjanjalostusyhdistvksen toimialueena 
on 11 maanviljelysseura-aluetta, joista ainoastaan kolmen 
maanviljelysseuran, nim ittäin Itä-Hämeen, län tisen  
Viipurin 1. ja  Viipurin 1. maanviljelysseurojen alueella 
harjoitetaan yhtä rintaa eräiden muiden maassamme 
jalostustyön alaisena olevien karjarotujen kehittämistä. 
Tällä alueella, joka on suurempi kuin monet Europan 
valtakunnat, on rohkaisevia tuloksia antavaa maatiais-



Ilve 2010

Synt. v. 1015. Omist. Onni Hirvonen, Rääkkylä, Kauppala. Isä Lelu 1629 
(Oivan 8:n sukua) ia emä Roteva 6022 (Panu 19:n sukua). Hyväksytty II:n 

siitosarvoluokan sonniksi.

karjan jalostustyötä harjoitettu jo alun kolmattakym
mentä vuotta ja  koko tuona aikana on valtio täm än 
työn suorittamiseen uhrannut varoja vain 363,000 mark
kaa ja  siitäkin lähes puolet vasta kolmena viimeisenä 
vuonna, jolloinka markan työteho ei ole ollut kvmme- 
nettäkään osaa siitä, m itä se oli ennen säännöllisinä vuo
sina. Karjan kehittäminen yleensäkin ja kotimaisen 
karjan kehittäminen aivan erikoisesti on, jos mikään, 
tuotantoa lisäävää toimintaa ja  sellaisena ennen muita 
oikeutettua saamaan yhteiskunnan puolelta riittävän 
aineellisen kannatuksen. On toivottavaa, että lähi

vuosina tuo oikeutus myöskin entistä yleisemmin tun-

Kun on puhe niistä tekijöistä, jotka 
ovat olleet vaikuttamassa Itä-Suomen 
m aatiaiskarjan jalostustyössä, niin 

olisipa anteeksiantamatonta hajam ielisyyttä unohtaa 
mainitsematta I. S. K:n jäseninä toimivat maanviljelys- 
ja  talousseurat. E ttä Itä-Suomen Karjanjalostusyhdis- 
tys on niinä parina vuosikymmenenä, jolloinka se on 
ollut olemassa, kyennyt edes niinkin paljon Itä-Suomen 
m aatiaiskarjan kehitystyötä ohjaillessaan saamaan ai-

Reilu 2125

Synt. v. 1917 Juuan Vaaranpäässä. Omist. Lipinlahden sonniyhdistys, 
Nurmes. Isä Ivanpcika 16JO (Tahvo 4:n sukua). Emä Pulmikki 1268.

niistetään.
Jäsenmaanviljelys-

seurat.



kaan, on se toiselta osaltaan luettava jäsenseurojen 
ansioksi. Se häiriytym ättä jatkunut yhteisymmärrys, 
joka on aina jäsenseurojen ja  I. S. K:n välillä  vallin
nut, ei ole voinut olla hedelmöittävästi vaikuttam atta 
niihin tuloksiin, joita ajettavana olleen asian eteen
päin viennistä on nyt jo nähtävänä, kieneepä ollut 
kysym ys näyttelyistä, erilaisista kilpailuista ja  mah
dollisista suuremmista taikka pienemmistä kokous- 
tilaisuuksista, niin aina ovat jäsenseurat olleet a lt
tiita  yhdistystä työvoimillaan ja  vieläpä aineellisilla 
varoillaankin avustamaan. Kun on ollut kysym ys ja- 
lostusyhdistyksen kehittämisestä järjestönä entistään 
yhä kiinteämmäksi ja  jäsenille, myöskin jäsenseuroille, 
suurempia velvoituksia tuottavaksi, niin on maan
viljelysseurojen taholla aina esimerkiksi kelpaavalla 
yksim ielisyydellä ja  asianymmärryksellä näihin yhdis
tyksen johtokunnasta alkaneisiin uudistuksiin suhtau
duttu. J a  edelleen, kun on ollut kysym ys niiden an
karampien säännöksien käytäntöön ottamisesta, jotka 
ovat tuloksiin vievälle kantakirjatyölle, toiminnan yhä 
kehittyessä, osoittautuneet välttämättöm iksi, niin ovat 
jäsenseurat, asioista niiden mieltä kysyttäessä, osoit
taneet poikkeuksetta olevansa karjanjalostustyöhön 
nähden sillä korkealla tasolla, jo ta niiden suuri sanan
valta jalostusyhdistyksen toiminnasta päätettäessä 
edellyttääkin.

Järjestön, jolla on työssään sellaiset työtoverit 
ja  johdossaan vaikuttavana sellaiset tek ijät kuin jä 
senseurat Itä-Suomen Karjanjalostusyhdistyksellä, on 
helppoa ja  turvallista työskennellä.

— 113

Se pohja, jolle Itä-Suomen Karjan- 
jalostusvhdistys syntyi, oli olemuksel

taan aatteellis-isänmaallinen. Ne ajatukset, jotka yhdis
tyksen perustajia elähdyttivät, liikkuivat toisaalta parem
pien ja  siedettävämpien olojen valmistelussa sille, suku
polvet sukupolvien jälkeen huonoissa oloissa olleelle 
m aatiaiskarjalle, joka oli esi-isiemme rinnalla kestänyt 
kaikki ne kovat kohtalot, joita maa aikojen kuluessa oli 
osakseen saanut ja  toisaalta nuo ajatukset liikkuivat 
siinä suuriarvoisessa ja  maamme taloudellisen omavarai
suuden onnelliseen ratkaisuun määräävästi vaikutta
vassa mahdollisuudessa, että tuo kovia kokenut karja- 
kanta voisi kenties tuotannollisestikin kehittyä sellai
seksi, että se kykeneisi kerran esiintymään täysin kelvol
lisena välikappaleena, tälle maalle karjataloustuloja han
kittaessa. Nuo perustajien aivoja askaroittaneet a ja 
tukset ovat aina olleet sen monisatalukuisen joukon 
elähdyttäjiä, jotka ovat käytännöllisen työskentelynsä 
ohella joutuneet myöskin neuvoillaan Itä-Suomen maa
tiaiskanan kehitystyöhön vaikuttamaan. Järkkym ätön 
usko m aatiaiskarjan keliityskykyisyyteen , apuneuvoina 
uuras ja  sitkeä työ sen kaikenpuoliseksi kehittämiseksi 
ja  lopullisena päämääränä isänmaan onneksi koituva, 
kunnollisesti suoritetun työn tulos: siinä ne vaikuttim et, 
jotka ovat kannustaneet jäsenseurojen konsulentteja, 
jotka ovat lyhentäneet seurojen ja  tarkastusyhdistysten 
palveluksessa kiertävien karjakoiden vaivaloisia m at
koja ja  jotka ovat korvanneet yksityisissä karjoissa 
työskentelevien karjanhoitajien useasti keskenjäänyttä 
yöunta. Ilman sitä uskon lujuutta, ilman sitä uupuma
tonta sitkeyttä ja  ilman sitä elävöittävää karjahenkeä,

Neuvo j avoimat.
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joka on ollut neuvoja-asemissa oleville, niin alemmille 
kuin ylemmillekin yhteistä, ei olisi päässyt kohoamaan 
se kaunis rakennus, joka nyt kahden vuosikymmenen 
kuluttua on jo loitommallekin näkyväksi ylennyt. Se 
työ, tosin taloudellisiin tuloksiin tähtäävää, on vielä 
nytkin syvimmältä olemukseltaan aatteellis-isänmaal- 
lista, perustajamiesten sellaisena meille perinnöksi jä t 
tämää.

Miten turhaan sittenkin kaikki työ ja  
touhu olisi mennyt, miten isänmaallinen 

innostuskin olisi vain omiksi iloikseen kohonnut ja  mi
ten kalliokova uskokin olisi voimatonna aivan aloilleen 
käpertynyt, ellei kaikki täm ä olisi tavannut vastakaikua 
karjanomistajien taholla. Jos ketkä ovat todella isän
maallisen ja  omista uhrauksistaan lukuapitämättömän 
työn suorittaneet, niin totta kaiketi karjanom istajat, 
Itä-Suomen m aatiaiskarjan käytännöllisen jalostustyön 
suorittajat. Ajatelkaammepa vain esimerkin vuoksi 
yh tä ainoata seikkaa. Ajatelkaamme niitä, miltei luke
mattomia erilaisia karjanäyttelyitä , jo ita eri puolilla 
yhdistyksen aluetta on eri aikoina yhdistyksen olemassa
olon aikana pidetty. Ajatelkaamme sitä vaivannäköä, 
ajan ja  työn uhrausta, mikä karjanom istajilla on Itä- 
Suomen maatiaiskarja-asian eteenpäin viemisessä jo 
näiden näyttelyiden muodossa ollut. Ajatelkaamme 
mikä alttius on tarv ittu  siihen, että saloseudun syrjäinen 
eläjä on kesken kiireellisiä askareitaan lähtenyt useiden 
kymmenien, jopa satojenkin kilometrien päästä tuo

Karjanomistajat

maan näyttelyyn jotakuta sonnia taikka lehmää yksistään 
sen vuoksi, että sitäkin on omalta kohdaltaan tarvittu  
näyttelykokonaisuuden muodostamiseen, on tarvittu  
vähäiseltä osaltaan todistamaan täm än karjan kelvolli
suudesta siinä, mihin sitä on jo alunpitäen ajateltu. 
Miten moni, ennen karjanjalostukselle kokonaan välin
pitämättömänä pysynyt, onkaan ensimäisen herätyk
sensä saanut näissä näyttelyissä, saanut sen juuri niiden 
vaivojaan säästämättömien karjanomistajien uurastuk
sen vuoksi, jotka ovat eläimineen saaneet näyttelyn 
näyttelyksi muodostumaan. Käytännölliset karjanja- 
lostustyöntekijät, ne ne ovat esimerkillään koonneet 
muutkin seutukuntansa karjanom istajat saman asian 
eteen ahertamaan ja  nämä taas yhä edelleen omassa vai
kutuspiirissään samalla tavalla  asiaa eteenpäin autta
neet. Jokaisen uuden karjanomistajan jalostustyöhön 
mukaan tuleminen ei ole ainoastaan tulos jo suoritetusta 
työstä, vaan se on ennen kaikkea ase vasfedes suoritet
tavaa työtä varten. Näitä aseita Itä-Suomen m aatiais
karjan  kehittäminen edelleenkin tarvitsee. Se tarvitsee 
lopullisesti onnistuakseen karjanomistajaväen joukko- 
mukaantulon, ei yksin taloin sieltä ja  tää ltä , vaan ky- 
littäin , p itä jittäin  ja  maakunnittain, aina Suomenlah- 
desta Ii-joen varsille ja  Päijänteestä Kauko-Karjalan 
saloille asti. — Siinä mukaantulossa tahtoo Itä-Suomen 
Karjanjalostusyhdistys olla kokoavana ja  suuntaa oh
jailevana elimenä. Miten se siinä tehtävässään onnis
tuu, sen näyttää tulevaisuus.



Aakkosluettelo
niistä karjanomistajista, joiden eläimistä taikka taloista on kuvia tässä julkaisussa.
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