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SM2022 -kilpailujen
isäntätila Putkisalon
kartano esittäytyy

T

ämän vuoden SM-kisaisäntä
Putkisalon kartano on kaikille
paimenkoiraihmisille tuttu jo
vuosien takaa, vaikka paljon
on vuosien saatossa tullut uuttakin. Tila
on kehittänyt palvelutarjontaansa perinteisestä maanviljelystä korkeatasoisen
lammasjalostuksen, lammastuotteiden
suoramarkkinoinnin, maisemanhoidon
ja kuluttajatyön kautta matkailuun ja
ruokayrittämiseen. Tekeminen on ollut
sitkeää ja suunnitelmallista hyödyntäen
tilan luontaiset vahvuudet ja vahvan historian. Tilapuoti ja kesäpäivätapahtumat
tuovat asiakkaita tutustumaan maatilan
miljööseen. Nykyisin tila tarjoaa lisäksi
korkeatasoista majoitusta maatilalomista kiinnostuneille ja järjestää kesäisin
useamman ravintolaillallisen kartanon
hienossa juhlasalissa.

Viime kerralla, kun tilalla järjestettiin
vuonna 2019 SM-kilpailut, juhlittiin tilan
200-vuotista taivalta ja otettiin vastaan
Suomen lammasyhdistyksen Vuoden Lammastila -palkinto. Tänä vuonna 2021 Etelä-Savon maakunnan parhaat -palkintoja
myönnettiin yhteensä neljä, joista Susanna
Nuutinen ja Mikael Westerstråhle vastaanottivat hyvin ansaitun kunnianosoituksen,
kun heille ojennettiin vuoden Vuoden D.O.
Saimaa -yritys palkinto.Tämä ensimmäistä
kertaa jaossa ollut palkinto luovutettiin nyt
yritykselle, joka on kehittänyt toimintaansa
ennakkoluulottomasti ja huomioi ympäristönsä muuttuvat vaatimukset esimerkillisellä tavalla. Tilan lammasyrittäminen
perustuu vahvasti eläinten hyvinvointiin ja
eettiseen kohteluun.
Putkisalo tunnetaan dorsetjalostuslampolastaan. Dorset rotuun on haettu

vuosien saatossa uutta verta mm. keinosiemennyksellä ja ulkomaantuontisiemenellä. Muutaman mutta sitäkin
harrastuneemman dorset tilan kanssa
tehdään jalostusyhteistyötä. Putkisalossa
on jatkuvasti myynnissä dorsetpässejä ja
-uuhia puhdas- ja risteytysjalostukseen.
Dorsetrotuisten jalostuseläinten lisäksi
löytyy korkeatasoinen suomenlammaskatras, jonka avulla tila tuottaa erinomaisia finndorset -risteytysuuhia niin omaan
käyttöön kuin muiden tilojen kolmirotulihakaritsoiden emoainekseksi. Sukusiitoksen estämiseksi ja eri linjojen säilymisen
varmistamiseksi tilalla on tavallisesti seitsemän pässilinjaa käytössä.
Tilan n. 200 uuhen ja 400 karitsan
katras hoitaa laajoja biotooppeja ja kulttuurimaisemia läpi laidunkauden niin Putkisalon saaressa kuin muissakin kohteissa

Putkislo tunnetaan dorseteistaan. Kesällä tilan lammasluku kasvaa yli 600 lampaaseen. Laidunnus on niiden työtä. 
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Paimenkoirakilpailuiden järjestämisen lisäksi Putkisalossa osataan monenlainen tapahtumajärjestäminen. Esimerkiksi vuosittainen
'Kesäpäivä Kartanolla' on suosittu ja odotettu tapahtuma Rantasalmen kesässä. 
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lähellä ja kauempana. Maisemanhoitokäytännöt ovat vuosien saatossa liittyneet vahvasti tilan osaamis- ja palvelurepertuaariin.
Toimivat paimenkoirat, joita tilalla on seitsemän, limittyvät olennaisena osana tähän
kokonaisuuteen. Niin peltolaidunnus kuin
maisema-alueiden hoito vaativat osaavat
apulaiset yrittäjien tueksi.
SM-kisat järjestetään nyt viidettä
kertaa Putkisalon kartanon pellolla.

Mika ja Susanna ovat koko maatalousyrittäjäuransa aikana olleet yksi jokavuotisista paimenkoirakilpailuiden
järjestäjistä kutsuen paimenkansaa
kesäkaudella mailleen kilpailemaan.
Kisajärjestämisen rutiini on hankittu
vuosien saatossa, ja Susannan hienosti
orkesteeraama talkoolaisten porukka on
hioutunut huippuunsa. Susanna miettii
hetken kysyttäessä, miksi heidän talkoo-

laisporukkansa tulee aina uudelleen ja
toimii vuosi vuodelta kuin rasvattu kone.
”Meillä on tuttu porukka, jota kysytään
aina tarpeeksi ajoissa talkoisiin. Tänäkin
vuonna kysyin ensin talkoolaisilta ennen
kuin lupasimme järjestää SM-kisat. Hyvä
viestintä ja tiedonkulku on tärkeää. Siitä
syntyy luottamus.” Nytkin odotettavissa
on sujuva ja aikatauluissa pysyvä SM-kisatapahtuma. 
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KISAINFO
Pe–su 30.9.–2.10.2022 SM-kilpailut

Pe 1. karsintapäivä, 3-lk rata
La 2. karsintapäivä, 3-lk rata
Su finaali, tuplahaku – suurijako rata, 15 pe-la karsintojen parasta koirakkoa
Järjestäjä: 		
Susanna Nuutinen ja Mikael Westerstråhle / Putkisalon kartano, 050 340 5130
Kilpailusihteeri:
Helena Pesonen, 040 760 2735
Seuratkaa yhdistyksen www-sivuja ja somekanavia kauden aikana tarkentuvan SM-informaation osalta. www.spky.fi
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