Satamaidon tuottajatilalla nuoruuden innolla ja eläinten ehdoilla
Seppälän tilalla Euran Hinnerjoella tilan emäntä Nina Seppälä sekä isäntä Tatu Seppälä ovat
toimineet maatalousyrittäjinä maaliskuusta 2016 saakka. Tila on nuoren parin omistuksessa
viidennessä sukupolvessa. - Toimiminen viidennessä polvessa aiheuttaa tietyntyyppisiä paineita, sillä pelkoa epäonnistumisesta ei saa päästää liikaa valloilleen. Täytyy uskoa tulevaan,
Tatu Seppälä toteaa. Ensimmäiset vuodet maatalousyrittäjinä ovat kuluneet uutta opetellessa.
Tatun vanhemmat ja isovanhemmat auttavat nuorta paria toki paljon, mutta maatilaa koskevat
päätökset heidän on tehtävä itse. -Navetalla käydään vähintään viisi kertaa päivässä, mutta työ
on niin paljon kaikkea muutakin, Nina Seppälä kertoo.

Nina Seppälä, asiantuntija Mia Valtonen
sekä Tatu Seppälä arvioimassa tilan eläinten hyvinvointia.

Seppälöiden toiminnassa on keskeisintä, että lehmät voivat hyvin. Maidontuotannossa eläinten
hyvinvointi on tärkeää, sillä vain hyvinvoiva ja terve lehmä tuottaa hyvälaatuista maitoa.
-Meillä on vahva halu oppia uutta ja kehittää toimintaa, Nina Seppälä sanoo. Pohjan työlle antaa
maatalousalan perustutkinto, jonka tilan isäntäpari on suorittanut ennen sukupolvenvaihdosta. Itsensä kehittäminen ja toiminnan uudistaminen on alalla tärkeää. Tästä kielii muiden
muassa se, että Nina on suorittanut tilasiemennyskurssin sekä tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinnon sukupolvenvaihdoksen jälkeen. – Työn on oltava mielekästä, eihän sitä muutoin jaksa. -Omasta terveydestä on myös pidettävä huolta, Nina Seppälä summaa
ja lisää, että vasikat ovat etenkin hänelle tietynlainen voimavara, joiden ansiosta hän jaksaa
työtä tehdä.

Vuonna 2018 vasikoiden nimet alkavat P- ja B-kirjaimella.
Seppälän tilalla vasikat nimetään usein kukan tai mausteen mukaan.

Tulevaisuudennäkymät Seppälän tilalla ovat varsin innokkaat, sillä tilalle ollaan tekemässä investointeja. Tuotosta on saatu hyvin nostettua ja yrittäjäparilla on realistinen käsitys tilan toiminnasta myös tulevaisuudessa. Uuden pihaton myötä olosuhteetkin paranevat ja samalla
eläinten hyvinvointi, mikä varmasti myös kasvattaa tuotosta, Tatu Seppälä toteaa. Uuteen pihattonavettaan on suunnitteilla lypsyrobotti. Automaatiota uuteen navettaan tulee toki vanhaan navettaan verrattuna enemmän, mutta Seppälät ovat realistisia investoinnissa. – Automaatiolla pyritään siihen, että työ olisi vanhaan verrattuna fyysisesti kevyempää, he summaavat.
Tällä hetkellä Seppälän tilan parsinavetassa asuu noin 30 lypsylehmää sekä 9 vasikkaa. Lehmät
ovat pääasiassa ayshire-rotuisia. Joukossa on myös muutama holstein-rodun edustaja. Navetan
yhdessä ryhmässä on 2-3 vasikkaa ja kaverukset pidetään yhdessä parteen siirtymisenkin jälkeen. Lehmällä sosiaaliset suhteet ovat tärkeitä. Tilalla seurataankin suhdetta lajitovereihin
sekä sitä, millainen ihmiskontakti kullakin lehmällä on. Seppälän tilan vasikat ovat enimmäkseen uteliaita, eivätkä pelkää ihmisiä. Myös pihatossa asustavat toistakymmentä tiineenä olevaa hiehoa ja umpilehmää ovat varsin sosiaalisia. Maitotilalla lehmien hyvät asuinolosuhteet ja
hoitokäytännöt vaikuttavat keskeisesti tuottavuuteen ja kannattavuuteen.
Tilan elämää voi seurata Facebookissa @Seppälän tila, Vaaljoki
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