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Saatesanat 
 
 
 
Pitelet nyt käsissäsi juuri valmistunutta 50-vuotiaan Varsinais-Suomen Lammaskerhon 

juhlajulkaisua “Viisi vuosikymmentä paikallisen lammastalouden puolesta”. Julkaisuun on koottu 

yhdistyksen tapahtumia, muistoja ja muuta materiaalia vuosien 1967- 2017 väliseltä ajalta.  

 

Niin kuin jokaisen puolivuosisataa elämää nähneen, myös Varsinais-Suomen Lammaskerhon 

vaiheisiin on mahtunut vilkkaampia ja hiljaisempia kausia. Yhdistystoiminta on antoisaa ja 

opettavaista puuhaa, jonka parissa voi oppia monenmoista matkanjärjestämisestä 

hallitustyöskentelyyn. Yhdistykset ovat hyviä paikkoja vaikuttamiselle ja yhdessä tekemiselle 

kaikenikäisille yhteisestä asiasta kiinnostuneille henkilöille. Toisaalta yhdistystoiminnan 

haasteena on uusien aktiivien löytäminen ja tehtävien jakaminen niin, että tekeminen säilyy 

kaikille mielekkäänä eikä liian raskaana.  

 

Viiden vuosikymmenen aikana vireä viisikymppinen on siirtynyt digiaikaan ja uudenlaisiin 

työtapoihin, silti perustamisvaiheessa määritellyn ydintehtävänsä säilyttäen. Suomen vanhin 

lammaskerho on perustettu lampureiden asioita ajamaan, sekä tarjoamaan jäsenistölleen 

kouluttautumisen mahdollisuuksia, vertaistukea sekä tietoa lammastaloudesta. Virkistystoiminta, 

juhlat, tarinapäivät, markkinat- ja muut kerhon perinteet toteuttavat osaltaan kaikki  perustehtävää. 

 

Kerhon historia on samalla osa laajempaa lammastalouden ja maatalouden historiaa Suomessa. 

Kerhon tapahtumien lomasta pilkahtaa välillä välähdyksiä suomalaisen lammastalouden ja 

yhteiskunnan ajallisista muutoksista. Antoisia lukuhetkiä Lammaskerhon mukana 60-luvulta 

nykypäivään tekstien ja kuvien parissa! 

 

Villavia vuosia ja menestystä seuraaville vuosikymmenille V-S Lammaskerholle toivottaen, 

                                        13.11.2018 Anu Taivalkoski (FM, toim.)  
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1.Varsinais-Suomen Lammaskerhon ensimmäiset vuosikymmenet 1967-1997 

 

Lammaskerhon 30-vuotishistoriikin mukaan aloite lampureiden oman yhdistyksen perustamiseen 

tuli lampaankasvattajilta itseltään. Muutamien alueen lampureiden otettua yhteyttä Varsinais-

Suomen Maanviljelysseuraan sekä lihantuottajien osuuskunta LSO:hon järjestettiin 21.4.1967 

lammaspäivät, jonne oli kutsuttu paikallisia alalla toimijoita. Lammaspäivillä kypsyi yhteinen 

päätös Lammaskerhon perustamisesta. Asiantuntijana tilaisuudessa kuultiin ”Suomen 

lammasprofeetaksi” tituleerattua Nils Inkovaaraa. Varolan tilan emäntä Marja Seppälä kertoo 

Inkovaaran kuvailleen lampaan kasvatusta kovaksi työksi. 

 

-Työtä on tehtävä lujaa ja taloudellinen tulos on muita kotieläimiä heikompi. Oppirahat on 

maksettava. Aina tulee uusia vaikeuksia, mutta ne ovat voitettavissa. Vain voimakkaan karsinnan 

ja jalostuksen kautta päästään parhaaseen tulokseen, Seppälä kirjoittaa Inkovaaran opettaneen.  

 

 Kerhon perustamiseen valittu toimikunta kokoontui saman vuoden kesällä Vakka-näyttelyn 

yhteydessä 15.6.1967, jolloin laadittiin uudelle yhdistykselle säännöt. LSO:n kokoushuoneessa 

pidetyssä vuosikokouksessa 28.11.1967 tilakohtaisen jäsenmaksun suuruudeksi vahvistettiin 5mk. 

Johtokunnan, eli hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Sampsa Kairinen ja sihteeriksi sekä 

rahastonhoitajaksi Maila Lehtiö. Ensimmäisenä kerhon toimintavuonna yhdistykseen kuului 47 

jäsentilaa. Varsinais-Suomen Lammaskerho on tiettävästi vanhin Suomessa yhtäjaksoisesti 

toiminut lammaskerho.  

 

Kerhon ydintoimintaa on alusta saakka ollut jäsenistönsä kouluttaminen. Lähes joka vuosi 

järjestettiin ensimmäisen kymmenen vuoden ajan lammastalouskurssi, joka pidettiin Naantalissa 

Varsinais-Suomen Karjatalouskoulun tiloissa. Peruskursseilla käsiteltiin ruokintaa, hoitoa, 

tarkkailua sekä jatkojalostusta. Vuonna 1982 mukaan tarjontaan tulivat myös vuohitalouskurssit. 

Oppia oli mahdollista saada myös keritsemisestä. Myöhemmin 1980-luvulla kerhon järjestämät 

kehruu, kotiteurastus ja nurmiviljelykurssit olivat jäsenten suosiossa. 90-luvulla uudet kurssiaiheet 

liittyivät villan jatkojalostukseen, kasvi- ja sienivärjäykseen sekä huovutukseen. Lammaskerhon 

pitkäaikainen aktiivi ja puheenjohtajanakin useaan otteeseen toiminut Greta Stenberg muistelee 
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erään epäonnisen, mutta lopulta hyvin loppuun viedyn villan ja turkiksen jatkojalostukseen 

liittyneen kurssin tapahtumia seuraavasti: 

 

-Ihan viime aikoihin saakka kuuluivat kurssit ja opintopäivät kerhon jokavuotiseen ohjelmaan. Ne 

järjestettiin joko yhdessä jonkun muun järjestön kanssa tai ”ihan itse”. Teemana oli aikaisemmin 

aina lampaanhoito tai joku osa siitä. Myöhemmin tuli usein jonkun lammastuotteen jalostus 

osateemaksi tai koko kurssi käsitteli sitä. Laajin kurssi oli kerhon järjestämä ja se pidettiin 

Loimaalla 1986. (--) Sen läpiviemisessä tuli useita hankalia tilanteita eteen. Kukaan paikalle 

lupautuneista turkisalan opettajista ei pystynyt tulemaan, vaan jouduin itse opettamaan alan 

alkeita. Kurssien aikana osoittautui, että sekä eläinlääkäri että huovutuksen opettaja olivat 

unohtaneet luentojaan. Tällöin oli hyvästä että minulla oli niin paljon osaamista,  että kurssi 

saatiin ilman suurempia ongelmia läpiviedyksi.  

 

Muita kerhon toimintamuotoja ovat olleet alusta saakka vapaamuotoisempaan 

kokemustenvaihtoon tarkoitetut tarinapäivät sekä vierailut ja opintoretket Suomessa ja ulkomailla. 

Ensimmäisen kymmenen vuoden aikana ulkomaille suunnattiin joka vuosi. Vuonna 1974 

kerholaiset matkasivat Bulgariaan ja -79 Unkariin saakka sikäläisten lammastilojen oloja 

katsomaan. Kotimaan retkiä ja vierailuja saatettiin tehdä useita lähialueiden lammas- ja 

vuohitiloille. Marja Seppälä kirjoittaa retkien olleen hyvin järjestettyjä, ja myös hyödyllisiä, sillä 

retkien tuliaisina otettiin käyttöön mm. lampaiden itsepalvelusäilörehu, sähköaita, rehukaali, 

lammasbaari ja tuttiämpäri. Greta Stenbergin mukaan kaikki matkat onnistuivat hyvin. Hän kehuu 

kirjoituksessaan myös lampureiden välistä hyvää henkeä ja kuvailee kerhon porukkaa 

”luonnollisiksi ja rehdeiksi ihmisiksi, jotka varauksetta jakavat tietoja ja kokemuksiaan muille”. 

 

-Matkoilla on tutustuttu eri tyyppisiin lammastalouksiin ja lampoloihin, erirotuisiin lampaisiin ja 

tuotteiden jatkojalostukseen sekä kotioloissa että kehräämöissä ja turkismuokkaamoissa. Kuttutila 

on myös jokunen kerta ollut retkikohteena. Usein joku nähtävyys on myös mahtunut mukaan 

ohjelmaan ja kauniit maisemat, aurinkoinen sää ja lampureiden välinen ”rupattelu” (josta on 

voinut oppia paljonkin), ovat tehneet retkestä hauskan, Stenberg muistelee.  
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Lammaskerhon tarkoituksena on ollut vertaistuen ja jäsenistön koulutuksen ohella toimia myös 

paikallisten lampureiden etua ajavana järjestönä muissa toimielimissä. Marja Seppälä kuvailee 

toiminnan kerhossa olleen työteliästä. Asioita pyrittiin aktiivisesti viemään eteenpäin ja epäkohtiin 

tartuttiin.  

 

-Tultuani valituksi kerhon johtokuntaan 1976, huomasin että työskentely lammastalouden 

eteenpäin viemiseksi oli totisinta totta kerhon piirissä. Kokoonnuimme n. joka toinen kuukausi 

L.S.O:n tiloissa Itäisellä Pitkälläkadulla. Puheenjohtajana oli silloin Timo Härmälä ja 

oivallisena sihteerinä Maila Lehtiö. Tavallisesti oli mukana myös joku L.S.O:n edustaja, joskus 

jopa toimitusjohtaja Toivo Haapakoski tai Teppo Sankola. Silloin neuvoteltiin yleensä hinnoista, 

laatuluokituksesta, jäsenasioista jne. Asioista, jotka kiinnostivat kaikkia lampureita. 

 

Pipsa Gustafsson kirjoittaa vuonna 1970 V-S Lammaskerhon aloitteesta kaikkien viiden Suomen 

Lammaskerhon edustajien vierailleen MTK:ssa ja Maatalousministeriössä esittämässä 

lampaanlihan ottamista tavoitehintalain piiriin. Tämä toteutui myöhemmin vuonna 1973. 1970-

luvun puolivälissä kerho lähetti kirjelmän LSO:hon punnitusten epätarkkuuksia koskien. Esityksen 

mukaan ruhot tulisi punnita 0,5kg tarkkuudella. Näin alettiinkin toimia vuodesta 1967 lähtien. 

Villan tuotantopalkkion korottamista esitettiin VS-Lammaskerhon sekä muiden lammaskerhojen 

yhteiskirjelmässä vuonna 1980. Tämän seurauksena tuotantopalkkioita korotettiin vuonna 1982. 

V-S Lammaskerho osallistui myös useisiin neuvotteluihin lampaanlihan hintakehitykseen liittyen 

1990-luvulla.  

 

Marja Seppälä huomauttaa, että taisteluja lammastalouden kannattavuuden puolesta ei käyty 

pelkästään maakunnallisella tasolla, vaan jopa ministeriöihin saakka edeten.  

 

-Silloisessa Sorsan hallituksessa oli maa- ja metsätalousministerinä Johannes Virolainen. 

Varsinais-Suomen Lammaskerho pyysi audienssia. Laadittiin kirjelmä, jossa valitettiin 

lammastalouden heikkoa kannattavuutta ja esitettiin niitä toimenpiteitä, joilla lammastalous 

lähtisi nousuun. Ministeri Virolaisen kommentti oli seuraavanlainen ” Mie en luppaa mittään, mut 

mie yritän tehä jottain lampaitte hyväks.” Valtiovallalta saatiinkin erilaisia tukitoimia 

tavoitehintoja myöten. 
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Kerhon tarkoituksena on ollut myös ammattimaisen lammastalouden kehittäminen sekä alan esille 

tuominen julkisuuteen. 30-vuotishistoriikissa kerrotaan kerhon järjestäneen ensimmäisenä 

toimintavuonna ruokintakokeita yhdessä Lampaanjalostusyhdistyksen ja LSO:n kanssa Juhani 

Torkkomäen tilalla. Lammaskerholaiset ovat osallistuneet ahkerasti erilaisiin 

maatalousnäyttelyihin ja muihin alan tapahtumiin, kuten Farma-näyttelyyn, jossa Lammaskerholla 

oli oma osastonsa 70-80-luvuilla. Vuoden 1972 näyttelyssä Lammaskerhon osastolla esiteltiin 

taljoja ja turkistuotteita. Vuodesta 1983 lähtien kerho on järjestänyt suosittuja Lammas-ja 

vuohituotteiden markkinoita, joissa yleisö on saanut laajemmin tutustua lammastuotteisiin.  

 

Vuohet astuivat mukaan Lammaskerhon toiminta-alueelle vuonna 1981. Kutunkasvattaja Marja 

Hyytiä Kalannista muistelee Lemussa pidettyä yhdistymiskokousta seuraavasti. 

 

-Vuohenkasvattajille ei ollut omaa kerhoa, ja meitä oli liian vähän oman kerhon perustamiseen, 

joten tätä kautta ”jouduimme” lampaiden kanssa yksiin. Kokous pidettiin Lemussa Irma ja Antti 

Kosken vuohitilalla. Paikalla oli iso joukko asiasta kiinnostuneita vuohi-ihmisiä, eli n. 30 henkeä. 

Paikalla olivat myös Greta Stenberg, Pentti Myllymäki ja Maila Lehtiö. (--) Onhan se tosiasia, 

että vuohet ovat olleet aina kaikkien kotieläinten jaloissa, myös lampaiden. Se on erittäin 

surullista, sillä vuohi on erittäin monipuolinen eläin. 

 

Kerhon historiaan on sisältynyt totta kai myös juhlia. 10-vuotista taivalta juhlistettiin Turku-

Tukholma risteilyllä tammikuussa 1978. Juhlaseurue kuunteli ensin esitelmiä lihan 

markkinoinnista, jonka jälkeen pienen ostoskierroksen jälkeen kabinetissa vpj. Juhani Torkkomäki 

luki kerhon 10-vuotishistoriikin. Toista täyttynyttä vuosikymmentä juhlittiin Paimiossa 

joulukuussa 1987 V-S Kansanopistolla, jossa lounastettiin ja kuunneltiin muita ohjelmia. 

Tilaisuudessa Tauno Suominen esitteli kerhon 20-vuotishistoriikin. 30. vuosijuhla vietettiin 

Askaisissa Louhisaaren kartanon miljöössä. Ohjelman ja juhlaruokailun lisäksi Pipsa Gustafsson 

piti puheen julkistaen kerhon uusimman historiikin. Myös ansioituneita kerhon jäseniä muistettiin 

juhlatilaisuudessa. 
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Kuva: V-S Lammaskerholaiset tekivät opintomatkan Ruotsin Härnösandiin 21.-25.2.1968. Paikallinen lehti 

kirjoitti aiheesta jutun.  
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2. Lammaskerho astuu EU-aikaan, 1997-2007  

 

Vuosituhannen vaihde merkitsi lammastaloudelle huonoja aikoja. EU-hun liittymisen myötä 

lampaiden kasvattamisen kannattavuus huononi tuottajahintojen yhä laskiessa.  

 

Lammastalouden alavire heijastui myös V-S Lammaskerhon toimintaan. Greta Stenberg kirjoittaa 

yhdistyksen 40v historiikissa vuoden 2001 olleen varsin heikko kerhotoiminnan osalta. Sinä 

vuonna jäi pienestä kiinni, ettei vuosikokousta olisi voitu järjestää.  

 

-Vuosikokous oli määrätty maaliskuun viimeiseksi päiväksi, eli sääntöjemme mukaan viimeiseksi 

sallituksi päiväksi. Kutsu oli lähetetty kaikille jäsenille hyvissä ajoin jäsenkirjeessä, mutta kun 

kokouksen piti alkaa, paikalla oli vain Timo (Sipilä), minä ja Leena. Leena oli kerhon sihteeri, 

mutta hän ei ollut kerhon jäsen. Minä ja Timo olimme molemmat hallituksen jäseniä. Olimme 

vaikean paikan edessä, koska vaikka kokouksen pitäminen oli sallittua, siellä ei olisi ollut 

ainoatakaan jäsentä, joka olisi voinut myöntää hallitukselle vastuuvapauden. Onneksi ilmestyi 

vielä vähän myöhästyneenä yksi jäsen, joka ei kuulunut hallitukseen, ja näin pystyimme pitämään 

kokouksen normaaliin tapaan. Tietysti tämä ei vaikuttanut hyvältä vuoden toimintaa ajatellen.  

 

Stenbergin mukaan muutosta oli tapahtunut myös kerhon ja ihmisten toiminnassa laajemmaltikin. 

Liekö vuosituhannen alun muutokset tuoneet kiireisemmän elämänrytmin ihmisten arkeen, vai 

olivatko lampurit kiireisiä uusien EU-direktiivien ja säännösten takia? Stenberg havainnoi  

vuotiseen tarinapäivään liittyen: 

 

-Tässä suhteessa on tapahtunut suuri muutos kerhon alkuajoista varsinkin näiden kuluneen 

kymmenen vuoden aikana. ”Silloin ennen” istuttiin tuntikaupalla tarinapäivillä ja keskusteltiin 

rauhassa kaikenlaisista alaan liittyvistä kysymyksistä. Se oli hauskaa ja siinä opittiin paljon. Nyt 

oli aivan toisin. (--) Heti toisen kahvikupin jälkeen alkoivat melkein vuoronperään vieraat nousta 

pöydästä ja lähteä kotiinpäin. Jokaisella oli jotain kiireistä siellä kotosalla.  

 

Seuraavina vuosina Lammaskerhon toiminta kuitenkin taas virkistyi, ja vuoden 2002 Lammas- ja 

vuohituotteiden markkinatkin onnistuivat yli odotusten muun muassa julkisuudesta tutun 
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tapahtumaan palkatun kokin ansiosta. Retkiä tehtiin ja toimintaa kerhossa jatkettiin entiseen 

tapaan, tosin osallistujamäärien ollessa tapahtumissa pienempiä. Lammastalouskin lähti hiljalleen 

jälleen nousuun. Timo Sipilä kirjoittaa 40-vuotisjuhlan kynnyksellä vuonna 2007: 

 

-Jo useampia vuosia lammastalous on ollut nousujohteista, eli lammasmäärä on selvästi 

lisääntynyt. Ilahduttavaa on, että uusia nuoria lampureita on useampia jo kerhomme jäsenistössä. 

Toivon kovasti, että myönteinen kehitys lammasrintamalla jatkuu tulevinakin vuosina. Oman 

osansa kehitykseen antavat asioita hoitavat henkilöt, joiden kohdalla on sekä kerhomme että 

Suomen Lammasyhdistyksen osalta odotettavissa lähitulevaisuudessa kokeneiden henkilöiden 

syrjään vetäytymisiä. On suuri haaste löytää uusia henkilöitä asioita hoitamaan, toivottavasti 

tulevaisuudessa yhdistystoiminta olisi nykyistä vilkkaampaa.  

 

 

 

 

 

 
                                                      Kuva: V-S Lammaskerhon Facebook-sivuilta 
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3. Kohti digiaikaa ja luomubuumia, 2007-2017 

 

2010-luku on ollut uuden nousun aikaa lammastaloudessa. Luomu- ja lähiruoka on alkanut 

kiinnostaa kuluttajia, ja lammas on ekologisena lihavaihtoehtona noussut houkuttelevaksi, jopa 

trendikkääksi vaihtoehdoksi ruokapöytiin. Lampaan arvo maaseudun elävöittäjänä, maiseman 

muokkaajana sekä nyt myös osana uudenlaista elämysmatkailuun perustuvaa tuotannonalaa on 

huomattu. ”Kotoilu”innostus on nostanut käsityöharrastuksen sekä kotimaisen villan tuotannon 

arvostuksen uudelle tasolle. 50-vuotias V-S Lammaskerho on edennyt ajan mukana ja säilyttänyt 

jäsenmääränsä, jossa on havaittavissa jopa hieman nousua.  

 

Kuluneen viimeisen vuosikymmenen aikana Lammaskerho on siirtynyt digiaikaan verkkosivujen, 

sähköpostilistan ja muiden uusien viestintäkanavien myötä. Kerhon ydintoiminta on säilynyt 

ennallaan, mutta uusiakin toiminnan muotoja on astunut perinteisten tapahtumien, kuten Lammas- 

ja vuohituotteiden markkinoiden sekä vuosittaisten kesäretkien rinnalle. Markkinoiden 

järjestämiseen on nimetty markkinatyöryhmä, sekä koulutusta koordinoimaan koulutustyöryhmä. 

Virkistystyöryhmä hoitaa vapaamuotoisempien kokoontumisten järjestämistä. Kerho on myös 

osallistunut valtakunnalliseen Pro Agrian Hyvä lammas!-hankkeeseen. 

 

Vuonna 2007 kerhon jäsenmäärä oli 56 henkilöä jäsenmaksun ollessa 15 euroa. Juhlavuoden 

opintoretki tehtiin Ahvenanmaalle, jossa 40-vuotista kerhoa juhlistettiin samalla juhlapäivällisellä 

Eckerössä. Seuraavan vuoden 2008 vuosikokouksessa puheenjohtaja Timo Sipilä esitti uudistusta 

sääntöihin hallituksen jäsenten erovuoroihin liittyen sekä hallituksen työskentelyjakson 

pidentämiseen 3-vuotiseksi. Muutoksen tarkoituksena oli taata hallituksen jatkuvuus. Uudet 

säännöt tulivatkin voimaan vuonna 2008. 

 

Vuoden 2009 opintoretki suuntautui saaristoon kerhon jäsentiloille. Osallistujia retkellä olikin 

mukava 36 hengen määrä. Uudeksi varainhankinnan muodoksi keksittiin tänä vuonna kerhon 

logolla varustettujen t-paitojen ja tyynyliinojen myynti. Tuotteiden myynti käynnistettiin Lammas- 

ja vuohituotteiden markkinoilla.  
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2000-luvulla Lammaskerho on osallistunut erilaisiin hankkeisiin, suurimpana ehkä Pro Agria 

Pirkanmaan  vuonna 2009 alkanut Hyvä lammas!-hanke. Hankkeen taustalla olivat 

lammastaloudessa havaitut ongelmakohdat, kuten tuotannon pienuus, hajanaisuus ja 

lammastuotteiden laadun ja markkinoinnin epätasaisuus. Pro Agrian mukaan lammasketjun 

kehitystä on hidastanut myös sidosryhmien vähäinen kiinnostus kehitystyö sekä resurssien 

niukkuus. Tavoitteena on ollut tuotantoketjun parempi organisoituminen sekä ammattimaisuuden, 

suunnitelmallisuuden ja asiakaslähtöisyyden lisääminen ketjussa. Hanke toteutettiin Pirkanmaan, 

Satakunnan, Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Hämeen lääneissä.  

 

Hankkeen projektityöryhmään nimettiin V-S Lammaskerhon jäsenistä Marja Puisto sekä Kari 

Kotikoski. Samana vuonna kerhon uusi puheenjohtaja, aluetta Suomen Lammasyhdistyksen 

kokouksissa edustanut Tapio Rintala valittiin Suomen Lammasyhdistyksen puheenjohtajaksi 

Kokkolassa 5.12.2009. Uusi puheenjohtaja tervehtii jäsenistöä 2/2009 jäsentiedotteessaan: 

 

-Kerhon vuosikokous Tarvasjoella valitsi minut yksimielisesti puheenjohtajaksi seuraavaksi 

kolmeksi vuodeksi. Kiitän kovasti luottamuksesta, ja koitan tehdä parhaani lammas- ja 

vuohitalouden eteen. Työtä kyllä riittää. Pyrin toimimaan niin, että kerhomme jäsenmäärä 

saadaan nousemaan ja jäsenkunta aktiiviseksi. Varsinkin uudet lammas- ja kuttutilat tulee saada 

osallistumaan toimintaan; tähän päästään helposti, kunhan kerhon toiminta on kiinnostavaa ja 

jäsenilleen hyödyllistä. Näen, että kerhon toiminnan tulee painottua lammasmarkkinoiden lisäksi 

koulutukseen, opinto-ja tutustumismatkojen sekä yhteisten kokoontumisten järjestämiseen. Tähän 

toimintaan tarvitaan puheenjohtajan ja hallituksen lisäksi aktiivista jäsenkuntaa.  

 

Vuonna 2010 markkinoiden järjestämisessä puhalsivat uudet tuulet. Markkinoita varten 

perustettiin työryhmä, joka kokoontui erikseen keskittyen markkinoiden suunnitteluun ja 

käytännön toteutukseen. Markkinoiden kävijämäärä nousikin jonkin verran tänä vuonna. Samana 

vuonna kerholle tehtiin ensimmäistä kertaa omat verkkosivut. Hieno asia kerhon kannalta oli myös 

Suomen Lammasyhdistyksen kevätkokouksessa Pro Agrian V-S Lammaskerhon pitkäaikaiselle 

aktiiville Greta Stenbergille myöntämä kullattu ansiomerkki. Stenberg palkittiin sinnikkäästä 

paikallisen ja kotimaisen lammastalouden hyväksi tekemästään työstä.  
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Vuonna 2011 kerhon sisäistä yhteydenpitoa helpottamaan perustettiin oma sähköpostilista, jota 

vastavalittu sihteeri Katja Sikka alkoi ylläpitämään. Kesäretki tehtiin tänä vuonna Kemiön 

saarelle, missä vierailtiin muun muassa Yliristniemen luomutilalla. Lammas- ja vuohituotteiden 

markkinat kiinnostivat yleisöä markkinoiden kävijämäärän ollessa tällä kertaa hienot 1840 henkeä.  

 

Vuonna 2011 perustettiin kerhon sisällä oma koulutustyöryhmä, johon kuuluivat Heikki 

Mäkinen, Annu Ketola ja Riina Kohmo. Työryhmä teki jäsenistölle nettikyselyn 

koulutusaiheista sekä teki yhteistyötä maaseutuopisto Livian kanssa Tuorlassa. 

Markkinatyöryhmä jatkoi myös toimintaansa kokoontuen ahkerasti jopa 5 kertaa markkinoiden 

suunnittelun tiimoilta. Kerhon osallistuminen Hyvä Lammas!-hankkeeseen jatkui vielä tämän 

vuoden ajan.  

 

Vuonna 2012 markkinoiden ajankohtaa siirrettiin marraskuun viimeiselle viikonlopulle useiden 

muiden entisen tapahtuma-ajankohdan kanssa päällekkäisten olevien tapahtumien vuoksi. Kerhon 

maaliskuussa pidetyssä vuosikokouksessa Loimaalla perustettiin myös virkistystyöryhmä, johon 

jäseniksi valittiin Riina Kohmo, Kati Kajander ja Riitta Saloniemi. Yhteistyötä Tuorlan kanssa 

jatkettiin yhteisten koulutustilaisuuksien merkeissä sekä muutenkin markkinointiyhteistyötä 

tekemällä. Kerholle perustettiin tänä vuonna myös omat Facebook-sivut, joiden myötä 

Lammaskerhokin rantautui sosiaalisen median satamaan.  

 

Vaikka toimintaa vuonna 2012 järjestettiin paljon ja innokkaita aktiiveja olikin toiminnassa 

mukana, vaivasi Lammaskerhoa useita yhdistyksiä vaivaava pula uusista hallitustyöstä 

kiinnostuneista jäsenistä. Sihteeri Katja Sikka perään kuuluttaa jäsenkirjeessä 15.3.2012 uusia 

innokkaita tekijöitä: 

 

-Lammastalous on kovasti nousussa, mutta meidän lammaskerhomme (Suomen vanhin kerho 

muuten) uhkaa hiipua! Olemme kovasti vailla aktiivisia jäseniä sekä työryhmiin että hallitukseen. 

Mitä enemmän on tekijöitä, sitä vähemmän on tekemistä yhden harteilla. (--) Me tarvitsemme 

harrastelampureiden ennakkoluulottomuutta, uusien yrittäjien toimeliaisuutta ja vanhempien 

ammattilaisten kokemusta! Tehdään kerhon toiminnasta yhdessä vertaistukea tarjoavaa ja 

mukavaa, voimauttavaa puuhaa kaikennäköisille ja -kokoisille lampureille! 
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Vuonna 2014 kerhon jäsenmäärä oli 59 henkeä. Kesäretki tehtiin Paraisten suuntaan, jossa 

vierailtiin kalkkikaivoksella sekä Stentorpin lammastilalla. Huonossa kelissä vietettyjen Lammas- 

ja vuohituotteiden markkinoiden kävijämäärää ei tältä tiedetä tarkkaan, koska tänä vuonna 

pääsymaksua ei peritty lainkaan.  

 

Seuraavana vuonna 2015 tehtiin muutamia uudistuksia. Maaliskuussa järjestetyssä 

vuosikokouksessa jäsenmaksu nostettiin 20e suuruiseksi entisen 15e sijaan. Vuoden 

toimintasuunnitelmaan lisättiin lammaskerhon nimissä hankittavan eläintenkuljetusluvan 

hakeminen Anni Jalosen toimiessa asiassa yhteyshenkilönä. Katri Mäki esitti hallitukselle 

jäsenten käyttöön tarkoitetun tiineysultralaitteen hankkimista, mutta asiaa päätettiin siirtää 

seuraavaan vuoteen. Vuoden kesäretki järjestettiin Teijoon ja Mathildedahliin, retken yhteydessä 

vierailtiin muun muassa Tähkämaan lammastilalla Harvaluodossa. Markkinat sujuivat hyvin 

paikan ollessa tänä vuonna Nunnakatu Katedraalikoulun remontin vuoksi. Kävijöitä oli kuitenkin 

tänäkin vuonna riittävä määrä. 

 

Vuonna 2016 Lammas- ja vuohituotteiden markkinat onnistuivat erityisen hyvin johtuen samaan 

aikaan järjestettävistä Vanhan Suurtorin Joulumarkkinoista. Myyjät kertoivat tehneensä jopa 

myyntiennätyksiä tapahtumassa. Kerhon jäsenmäärä kasvoi hieman, sillä jäseniä oli vuoden 2016 

lopussa 62 kappaletta. 

 

Juhlavuonna 2017 tapahtui kerhossa monenlaista. Lammaskerho sai juhlavuoden kunniaksi 

lahjoituksena villapaalaimen Lammastaloussäätiöltä. Paalain on tarkoitettu yhteiskäyttöön alueen 

lampureille. Kerhossa pitkään toiminut aktiivi Greta Stenberg lahjoitti kerholle kirjoittamiaan 

lammasaiheisia kirjoja.  

 

Toukokuussa kerholaiset suuntasivat seminaariristeilylle, joka toteutettiin yhteistyössä 

Satakunnan Lammaskerhon kanssa. Pro Agrian lammasneuvoja Kaie Ahlskog sekä Suomen 

Lammasyhdistyksen toiminnanjohtaja Marjo Simpanen olivat mukana risteilyllä, jossa 

opiskeltiin uusia asioita, verkostoiduttiin ja mietittiin uusia markkinointistrategioita. Samalla 

risteilyllä juhlittiin myös Lammaskerhon 50.juhlavuotta.  
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Vuotuinen kesäretki tehtiin saaristoon Houtskarin lammastilalle. Lokakuussa järjestettiin 

värttinänkehruukurssi Paimion käsityökeskus Miilassa. Juhlavuoden kunniaksi julkaistiin 

lammasaiheinen kalenteri, jonka kuvat olivat kerhon jäsenten ottamia. Vuoden aikana tehtiin myös 

yhteistilaus aitaverkoista. Lammas- ja vuohituotteiden markkinat sujuivat hienosti edellisen 

vuoden tapaan. 

 

Varsinais-Suomen Lammaskerhon historia vuodesta 1967 vuoteen 2017 on mukaillut laajemmin 

yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia. Viiteen vuosikymmeneen on mahtunut sekä ylä- että 

alamäkiä, joita kerho on elänyt yhdessä lampureiden kanssa. Kerho on tarjonnut jäsenilleen turvaa 

ja vertaistukea vaikeampina aikoina, ja uusia vinkkejä myötätuulessa. Ajassa mukana kulkeva 

Lammaskerho juhlii toivottavasti myös tulevina vuosikymmeninä tasavuosiaan. Mitähän silloin 

mahtaa olla maailmassa ja lammastaloudessa meneillään? Maatalous ja ruuan tuotanto tulee joka 

tapauksessa kokemaan suuria muutoksia seuraavina vuosikymmeninä, aika näyttää mitä tämä 

tarkoittaa lampaiden kasvattamisen kannalta. 

 

 

 
                                              Kuva: Anne Rintala: Kaikki värit 2016 
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                                                 Kuva: Rentouttava jalkakylpy naistenillassa 2017 
 

                                             
 
 
 

                  
 
                        Kuvat: Kesäretkellä kasteluhommissa 2012, oikealla söpön kaverin kuva fb-sivuilta,2017. 
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3.Haastattelut: Juha Tähkämaa, Timo Sipilä, Raili Selinheimo ja Anni Jalonen 
 
”Lammastalous on saanut viime vuosina ilmaa siipiensä alle” 

Nykyisen puheenjohtajan Juha Tähkämaan mielestä lammastaloutta tulisi  Suomessa kehittää 

ammattimaisempaan suuntaan 

 

Varsinais-Suomen Lammaskerhon tuorein puheenjohtaja Juha Tähkämaa Alastalon tilalta 

Piikkiön Harvaluodosta kertoo lammastalouden olevan kovaa mutta palkitsevaa työtä. Siskonsa 

Sanna Tähkämaan kanssa sukunsa perintötilaa hoitava Tähkämaa aloitti lampurin uransa 7 

vuotta sitten sukupolvenvaihdoksen myötä. 

 

-Halusimme kokeilla lammastaloutta peltojen viljelyn sijaan. Työ on ollut raskaampaa kuin 

luulimme, mutta myös antoisaa. Lampaiden hoito työllistää ympäri vuorokauden, kaikenlaista voi 

sattua ja aina sattuukin, Tähkämaa naurahtaa. 

 

Lammaskerhon jäseneksi Tähkämaa päätyi oman kiinnostuksen ohjaamana. Aloitettuaan 

lampurina hän kaipasi vertaistukea ja kokemuksia muilta samalla alalla toimivilta. Hallitukseen 

mukaan hän päätyi aika pian jo ensimmäisissä kokouksissa. Tähkämaa on edustanut aluetta myös 

kattojärjestössä Suomen Lammaskerhossa. Yliopistomaailmassa uraa tehnyt Suomen 

ulkopuolellakin vuosia asunut lampuri on kokenut lammaskerholta saamansa verkoston olleen 

hyödyllinen muuten aika yksinäisen puurtamisen rinnalla.  

 

-Lampureita on Suomessa aika vähän, ja lähes kaikki tuntevat toisensa enemmän tai vähemmän. 

Pidämme yhteyttä ja tapaamme kokoontumisissa. Meillä on hyvä yhteishenki ja yhteisöllinen 

meininki tekemisessä. Toisia autetaan, eikä kilpailla keskenään. Pidempään alalla toimineilta 

lampureilta saa tärkeitä vinkkejä ja ohjeita omaan työhön. Lampuriksi oppii kuitenkin vain 

käytännön työn ja kokemuksen kautta, ei teoriaa kirjoista lukemalla, Tähkämaa toteaa.  

 

Varsinais-Suomen lammaskerhon toimintaa puheenjohtaja luonnehtii asiapitoiseksi yhdessä 

tekemiseksi. Yhdistyksen tarkoituksena on ajaa paikallisten lampureiden asiaa ja toimia heidän 

edunvalvojanaan. Koulutukset, tiedon jakaminen ja verkostoituminen ovat myös yhdistyksen 
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toiminnan ydinsisältöä. Hyvä tunnelma ja yhdessä tekemisen meininki syntyvät toiminnan ohessa 

mukavien ihmisten kohdatessa yhteisen asian äärellä. 

 

Tähkämaat pyörittävät suurta lammastilaa, joka pitää sisällään noin 300 uuhta. Tilalla 

kasvatettavat lampaat ovat texel-rotuisia erityisesti lihantuotantoon soveltuvia eläimiä. Viime 

keväänä Alastalon tilalla syntyi 470 karitsaa. Tähkämaan mukaan lammastalouden kehityssuunta 

tulisikin olla kohti suurempia tilakokoja.  

 

-Lampaan tuotantovolyymien tulisi olla Suomessa suurempia. Jotta kuluttajat löytäisivät 

lampaanlihan arkikäyttöön, tulisi sitä olla myös saatavilla lähikaupoista muulloinkin kuin 

pääsiäisenä. Lammastaloutta tulisi rakentaa ammattimaisempaan suuntaan, jotta siitä tulisi 

kannattavaa. Toisaalta tietysti myös pienemmillä suoramyyntiin perustuvilla tiloilla on oma 

paikkansa tuotannossa. Nykyisellään lammastaloutta, kuten valitettavasti monia muitakin 

karjatalouden tuotantoaloja vaivaa kannattamattomuus. Onneksi alalle on viime vuosina saatu 

useita uusia asiasta innostuneita lampureita, ala on saanut nyt uudelleen ilmaa siipiensä alle. 

 

Tähkämaan mukaan luomu ja lammas sopivat hyvin yhteen. Hän kertoo kotimaisen 

luonnonmukaisesti tuotetun lampaanlihan olevan hiilijalanjäljeltään ekologinen ja myös maistuva 

vaihtoehto lihaa syöville sekä arkeen että juhlaan.  

 

-Hyvin tuotettu lammas todellakaan maistu villasukalle, kuten usein kuulee erityisesti vanhemman 

väen suusta virheellisesti mainittavan. Hyvin ruokitun ja hoidetun eläimen liha maistuu aivan 

erilaiselta kuin ennen esimerkiksi talon nurkissa pyörineen vanhan lampaan sitkas liha. 

 

Varsinais-Suomen Lammaskerhon tulevaisuuden puheenjohtaja näkee valoisana.  

 

-Meillä on vahva pohja mille rakentaa. Lammaskerhossa tilanne on nykyisellään hyvä ja tekijöitä ja 

kiinnostusta riittää. Kehitettävää ja opittavaa riittää, sillä monipuolinen ja ekologinen lammastalous on 

perinteisesti jäänyt Suomessa pienempään rooliin muun karjanhoidon rinnalla. Tässä on meille 

tehtävää, niin paikallisesti kuin kansallisestikin, 50-vuotiaan yhdistyksen puheenjohtaja 

Tähkämaa lausuu.  
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Vaimo johdatti Timo Sipilän lampaiden pariin 
”Alun perin tarkoitus varastoida halliin koneita, mutta sen sijaan tulikin lampaita” 
 
Varsinais-Suomen Lammaskerhon puheenjohtajana vuosien 1998-2007 välillä toiminut Liedossa 

asuva ”emerituslampuri” Timo Sipilä muistelee aikaansa Lammaskerhon aktiivina lämpimästi. 

Päällimmäisenä mieleen hänellä ovat jääneet puheenjohtajakaudeltaan Euroopan unioniin liittyvät 

uudistukset alalla.  

 

-EU:n taholta alettiin kyselemään meiltäkin kaikenlaista, ja se vähän niin kuin piristi koko 

hommaa, Sipilä muistelee.  

 

Lammaskerhon toimintaa hän luonnehtii koulutukseen keskittyväksi ja asiallisen rauhalliseksi. 

Muiden lampureiden tarjoama tuki ja verkostot merkitsevät paljon muuten usein yksinäisessä 

työssä. Mielenkiintoisia asioita ja uusia ihmisiä tuli vastaan yhdistyksessä toimiessa. 

Uudistuksiakin toteutettiin Sipilän puheenjohtajuuskaudella maltillisesti.  

 

 -Kerhon talous parani ja raha-asioihin kiinnitettiin erityistä huomiota. Erilaisia retkiä ja 

koulutuksia järjestettiin ja sitten oli tietysti Lammas- ja vuohituotteiden markkinat. Myös 

sääntömuutos ajettiin läpi minun aikanani. Uusien sääntöjen myötä hallituksen jäsenille 

määriteltiin erovuorot, jotta yhdistyksen jatkuvuus turvattaisiin. Aika lailla matalaa profiilia 

pidettiin noin muuten, ei me tuolla missään enempiä riehuttu, Sipilä naureskelee.  

 

Lammaskerhoon Sipilä liittyi 1990-luvulla lampuriksi alettuaan. Lampaat tulivat perheeseen 

käsitöistä innostuneen sairaalassa tuolloin työskennelleen vaimon aloitteesta. 1990-luvun 

myllerrykset saivat palkkatyöt pääkaupunkiseudulla loppumaan, jonka takia elannon hankkiminen 

perintönä saadusta tilasta alkoi tuntua järkevältä vaihtoehdolta.  

 

Perheen miesväki oli kaavaillut tilalla olleesta hallista säilytyspaikkaa koneille, mutta vaimo saikin 

ylipuhuttua lampaiden hankintaan. Vaimo oli aikaisemmin tutustunut käsityöharrastuksensa 

parissa lampuriin, joka tuotti itse omat villansa ja lankansa. Ajatuksen innoittamana lampaat tulivat 

taloon ja uusi ura lampureina alkoi.  
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Sittemmin lammastalous osoittautui perheelle sopivaksi ja mieleiseksi työksi. Nykyään yksi 

perheen kolmesta pojasta on jatkanut lampurina tilalla isänsä jalanjäljissä. Tilalla on tehty 

sukupolvenvaihdoksen myötä monia uudistuksia, ja sinnikäs työ lampaiden parissa jatkuu. Timo 

Sipilä auttaa ja neuvoo poikaansa tarpeen tullen.  

 

-Lammas on monipuolinen eläin, jota voi käyttää monella eri tavalla. Lampaan liha on hyvää ja 

sitten meillä on ollut tässä vielä tuota villapuolta, Sipilä toteaa tyytyväisenä. 

 
 
Anni Jalonen ja Raili Selinheimo kehuvat yhdistyksessä toimivia kollegoitaan 
-Lammaskerho on tarjonnut paikan yhteiselle tekemiselle ja verkostoitumiselle 
 
 
Maskun Pakaisissa asuva Raili Selinheimo on ollut Varsinais-Suomen Lammaskerhon jäsenenä 

neljä vuotta. Kiinnostus lampaisiin virisi muinaistekniikan artesaaniopintojen myötä.  

 

-Innostuin villasta, tein yhteistyötä lampureiden kanssa ja hankin omia lampaita. Lampurituttujen 

kautta tulin liittyneeksi kerhoon ja melkein saman tien hallitukseen, jossa olen ollut mukana 

järjestämässä markkinoita. Viime kesänä järjestin kerhon kesäretken, Selinheimo kertoo. 

 

Vuosien 2014-2017 välillä V-S Lammaskerhon puheenjohtajana toiminut Anni Jalonen kertoo 

hakeutuneensa yhdistyksen toiminnan pariin vuonna 2009 suunnitellessaan lampurin uraa. 

Kerhosta hän oli kuullut ensimmäisen kerran jo muutamaa vuotta aiemmin lammas- ja 

vuohituotteiden markkinoiden yhteydessä.  

 

Molemmat kertovat hyviä muistoja jääneen vuotuisista perinteikkäistä lammas- ja vuohituotteiden 

markkinoista sekä kesäretkistä. Toiminnan ytimenä ovat yhteisissä tapahtumissa ja muussa 

toiminnassa syntyneet kohtaamiset muiden lampureiden kanssa. Käytännönläheinen kerhon 

toiminta on antanut hyviä vinkkejä ja vertaistukea omaan työhön. 
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-Lammaskerho on alueellinen ammattilampureiden edunvalvoja, joka järjestää myös koulutuksia 

ja palveluita jäsenilleen. Harrastajalampurillekin se on hyvä yhteisö. Aina on ollut sekä 

hyödyllistä että kivaa yhteisissä tapahtumissa, Selinheimo vakuuttaa. 

 

Lammaskerhon tulevaisuuden molemmat näkevät positiivisessa valossa, vaikka myös haasteita 

riittää muuttuvassa maailmassa. 

 

                             
                        Kuvat: Hallituksen kokous 2016, kesäretki Nauvoon 2017, alla kokous 2013  
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5. Varsinais-Suomen Lammaskerhon puheenjohtajat 

 
 

 

1969-1971      Timo Härmälä 

1972               Juhani Torkkomäki 

1973-1975      Mikko Linnamaa 

1976-1978      Heikki Isotalo 

1979               Juhani Torkkomäki 

1980-1981      Greta Stenberg 

1982               Karl-Erik Johansson 

1983-1984      Tuula Valkonen 

1985               Greta Stenberg 

1986               Hannu Vuoristo 

1987               Tauno Suominen 

1988-1993      Hannu Vuoristo 

1994               Greta Stenberg 

1995.              Hannu Vuoristo 

1996-1997      Pipsa Gustafsson 

1998-2007      Timo Sipilä 

2008- 2011    Tapio Rintala 

2012-2013     Maria Puisto 

2014-2017     Anni Jalonen 

2018              Juha Tähkämaa 

 

                                          
Kuvat: Vasemmalla olevan kuvan ottanut Paula Lönnemo, 2017. Oikealla lammaskoira työssään kesäretkellä 

2012. 
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6. Lammas- ja vuohituotteiden markkinat 

 

 

Suosituksi tulleet Lammas- ja vuohituotteiden markkinat järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 

1983 Lammas- ja vuohituotteiden myyjäisten nimellä ruotsinkielisen maatalousopiston tiloissa 

Luostarinkadulla Turussa. Ajatus yleisölle suunnatusta lammastuotteita esittelevästä tapahtumasta 

tuli Greta Stenbergin välittämänä yhteistyötahojen pyynnöstä.  

 

Tapahtuma järjestettiin aluksi yhdessä Marttojen, Kotiteollisuusyhdistyksen ja 

Maatalouskeskuksen kanssa. Paikalla oli useita lammastuottajia myymässä ja maistattamassa 

tuotteitaan, pihalle oli myös tuotu lampaita näytille. Työnäytöksinä esitettiin, miten villaa 

jalostetaan raakavillasta villasukiksi ja huopatossuiksi. Kauko Koukku maistatti paikalla 

vuohenpaistia ja Valion edustaja kutunjuustoa- ja maitoa. LSO piti lampaanlihasta huutokaupan 

 

Uusi tapahtuma kiinnosti yleisön lisäksi myös lehdistöä. Ennen markkinoita järjestetyssä 

lehdistötilaisuudessa oli paikalla lukuisia toimittajia, lisäksi tapahtuma noteerattiin esimerkiksi 

Helsingin Sanomissa.  

 

Kymmenen seuraavan vuoden aikana markkinat vakiinnuttivat asemansa yhtenä kerhon 

suurimmista tapahtumista. Idea lammastuotteiden esittelystä suuremmalle yleisölle kantoi ja 

markkinoilla yleisöäkin riitti mukavasti. Alkusyksystä julistettiin teemoiltaan vaihteleva 

käsityökilpailu, jonka voittajat valittiin markkinoilla yleisön saadessa myös äänestää omia 

suosikkejaan.  

 

Vuonna 1998 markkinoiden ajankohdaksi vakiintui isänpäivän jälkeinen viikonloppu 

marraskuussa. Greta Stenberg kirjoittaa vuoden 1999 markkinoista ja markkinoiden suunnittelusta 

seuraavaa: 

 

-Pian tarinapäivän jälkeen (elokuussa) alkoivat markkinasuunnittelut. Jokavuotisen 

käsityökilpailun kohdalla ne olivat jo melkein valmiit ja kilpailu julkaistu. Sen materiaalina oli 

kotimainen villa ja se pidettiin kotimaisen villan tutuksi tekemiseksi. Tämän vuoden teemana oli 
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huopatyöt ja kilpailutöistä tehtiin markkinoilla näyttely. Siellä ne arvosteltiin ja yleisö sai myös 

äänestää niistä suosikkinsa. (--)Markkinat 1999 olivat periaatteessa samantapaiset kuin 

edellisinäkin vuosina, mutta pihatoiminta oli laajentunut jonkin verran. Kylmän ajankohdan 

ansiosta saivat lampurit nimittäin nyt myydä tyhjiöpakattuja makkaroita ym pihan toritiskeiltä. 

Siellä oli myös ”AH-Matti” myymässä hyvää, soppatykissä tehtyä lammaskaaliaan.  

 

Vuonna 2002 muutaman hiljaisemman markkinavuoden jälkeen tapahtumapaikaksi vaihdettiin 

Katedraalikoulu Vanhan suurtorin varrelta. Vuosi oli markkinoiden 20-juhlavuosi, jonka takia 

tavoiteltiin suurempaa kävijämäärää. Kerhon sisällä virisi ajatus jonkinlaisen vetonaulan 

hankkimisesta markkinoille, ja sen vuoksi päätettiinkin palkata televisiosta tuttu julkkiskokki Aki 

Wahlman opastamaan lampaanlihan käytössä. Greta Stenberg muistelee markkinoiden 

onnistuneen yli odotusten. 

 

-Juhlatapahtuman kunniaksi hankimme TV:stäkin tutun kokin Aki Wahlmanin opastamaan 

kävijöitä lampaanlihan käytössä ja ”vetonaulaksi”. Tämä maksoi meille paljon, mutta joskus 

kannattaa sellaistakin harkiten tehdä. Tällä kertaa onnistuimme yli odotusten.  Kun lauantai-

aamuna klo 10 avasimme markkinoiden oven, oli takana jo pitkä jono odottamassa sisäänpääsyä. 

Kävijämääräksi tuli upea 1650, ja vetonaula vaikutti myös seuraavan vuoden kävijämäärään.  

 

Vuonna 2012 perustettiin markkinoiden suunnittelua ja järjestämistä varten oma 

markkinatoimikunta. Samana vuonna markkinoiden ajankohtaa päätettiin myös siirtää 

myöhempään ajankohtaan marraskuun viimeiselle viikonlopulle johtuen useista muista samaan 

aikaan päällekkäin olevista tapahtumista. Markkinatyöryhmän vetäjäksi valittiin Anne Rintala, 

muita jäseniä olivat Sanna Pennanen, Marja Hyytiä, Maria Puisto, Riina Kohmo, Katja 

Sikka, Anni Jalonen, Miina Huittinen, Katri Mäki ja Heikki Mäkinen. Markkinat sujuivat tänä 

vuonna oikein hyvin ja kävijämäärä nousikin jonkin verran tänä vuonna. Seuraavana vuonna 2013 

vietettiinkin Lammasmarkkinoiden 30-vuotisjuhlaa.  

 

Vuonna 2014 yleisö pääsi vapaasti markkinoille ilman pääsymaksua. Tämän vuoksi kävijämääriä 

ei tiedetä tarkalleen seuraavilta vuosilta. 2015 tapahtuman pitopaikaksi vakiintuneen 
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Katedraalikoulun remontti aiheutti päänvaivaa markkinoiden järjestämiselle. Lopulta markkinat 

päätettiin pitää Nunnakadulla, jossa markkinat sujuivatkin entiseen tapaan moitteettomasti.  

 

Vuodesta 2016 lähtien Lammas- ja vuohituotteiden markkinoiden kanssa samaan aikaan järjestetyt 

Vanhan Suurtorin Joulumarkkinat ovat vahvistaneet Lammasmarkkinoiden asemaa ja lisänneet 

kävijämäärää.  

 

                         *** 

Runo 2003 Lammas- ja vuohimarkkinoilta (Marja Hyytiä) 

 

Taas on tullut viikonloppu, viikonloppu marraskuun, jolloin Katedraalikoulu, 

Markkinoiksi muuntautuu. 

 

Tehtäväks sain kahvilan-, pidon melko mukavan.  

Plättejäkin paisteltiin, vohvelitkin maisteltiin. 

 

Vuohet aiheena on mulla, onhan tieto siitä sulla.  

Pullaan sekä piirakkaan, vuohen kätketyksi saan. 

 

Kaikki mitä tarjottiin, ja syötäväksi tuotiin. 

Vuohi niihin kätkettiin, ja mielihyvät luotiin. 

 

Lihat, juustot, hahtuvat, omistajaa vaihtoivat. 

Kilpailu nyt verraton, villalangasta myös on. 

 

Pihalla myös eläimet, lasten mieleen ovat ne. 

Lammaskaali verraton, kotiin vietävänä on. 

 

Nahkat kirjan kansihin, luut ja karvat koruihin.  

Rummut sekä taljat nuo, toisten nähtäväksi tuon. 
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Hevosellaan huovutti myös Tuula Nikulainen, 

Vettä sataa tihuutti, ei haitannut tuo moinen.  

 

Greta infos aulassa, ja neuvoi vieraitamme. 

Arvanmyynnin ohessa, toi tutuks asiamme. 

 

Parituhat ihmistä, meit kävi katsomassa, 

Tungosta ol välillä, mut kyl se meille passas. 

 

Siis kahvilaa on pitänyt, ja siitä kovin tykännyt,  

Kun ihmisille VUOHISTA, kaikkea sain kertoa. 

 

Seuraavista vuosista, jo kertovatkin toiset, 

Lampaista ja vuohista, on aiheet monenmoiset. 

 

Tämän runon rustaili, nyt teille Kili-Marja, kun sillä Kylähiidessä, 

On pieni kuttukarja. 

 
      Kuva: Kili-Marjan kahvio markkinoilta 2011 
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                                              Kuva: Kili-Marjan kahvio ulkotiloissa 2012 

                                
 
 
                               Kokkimestarit markkinoilla 2017. Tarjolla lammaskeittoa. 

                       
 
 
                               Kuvat: Kutunjuustoa 2017 ja lettujen paistoa 2014 
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Kuva: Kaunis markkinasää vuonna 2017 

 
 
 
Kuvat: Savulammasta myymässä 2012, hämmästynyt vuohi 2013 
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Kuvat: Käsityötaidonnäytteitä markkinoilta: Villashaalit 2012, villalapasia 2017. 
 
Alla: Tossuja 2017, taljoja 2017, huovutetut tontut 2017, korukilpailun koruja 2011 
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Kuvat: Lankoja, villahuiveja ja myssyjä 2017. Alimmainen kuva oikealla: kehrättyjä lankoja 2011. 
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Kuvat: Ulos tuodut lampaat ovat aina olleet lapsivieraiden suosiossa. Ylhäällä olevat kuvat 2017 ja alla 2012 ja 2014. 
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6.  Lammasreseptejä 
 
Haudutettu lammas  
(Anni Jalonen) 
 
Luullista lampaanlihaa (niskaa, potkaa, lapaa) 
Sipulia 
Valkosipulia 
Porkkanaa 
Paprikaa 
Paprikajauhetta, mustapippuria, kasvisliemikuutio 
Tummaa sokeria tai hunajaa 
Yrttejä tuoreena tai kuivattuna (timjami, rosmariini, minttu, rakuuna) 
Vettä ja loraus balsamiviinietikkaa tai isompi loraus punaviiniä 
 
 
Ruskista lihapalat pannulla ja siirrä uunipataan. Pyöräytä pannulla isoiksi 
paloiksi pilkotut kasvikset ja siirrä pataan.  
 
Kaada pannulle vähän vettä, lisää joukkoon kasvisliemikuutio, mausteet, 
yrtit, sokeri/hunaja ja viini tai etikka. Kaada mausteliemi uunipataan 
lihojen ja kasvisten päälle. 
 
Kypsennä kannella peitettynä uunissa ensin 200 C 10 min jonka jälkeen laske 
lämpö n 140 C:een. Hauduttele useita tunteja lihamäärästä riippuen. 
 
Kun liha on niin kypsää että luut irtoavat helposti, erottele lihat luista 
ja siirrä tarjoiluastiaan.  Siivilöi liemi kattilaan. Tähteeksi jäävät 
soseutuneet kasvikset voit toki laittaa tarjolle sellaisenaan, mutta niistä 
saa myös maukkaan kastikkeen pohjan.   
 
Keitä lientä kokoon avoimessa kattilassa, kunnes se vähän sakenee. Kaada 
liemi lihan päälle.  
 
Tarjoile esim pitaleipien täytteenä tai perinteisesti perunoiden ja raikkaan 
salaatin kera.  
 
 
Rosmariini-kahvikaritsa, 12 annosta 
(Päivi Nietosvaara) 
 
n.4kg karitsanviulu 
 
Marinadi 
150g voita 
10 valkosipulinkynttä 
1rkl mustapippuria 
2rkl rosmariinia 
2rkl suolaa 
5rkl pikakahvijauhetta 
2rkl siirappia 
 
Uunipellille 
5 kuorittua ja vastahalkaistua perunaa 
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Valeluun 
2dl kuohukermaa 
 
Kastike: Kaada paistolientä siivilän läpi kattilaan, lisää kermaa, saosta ohrakas- maissi tai vehnäjauhoilla. Tarkista 
maku. Lisää lientä varoen, sillä se saattaa olla suolaista. 
 
Tämän herkun valmistelu pitää aloittaa hyvissä ajoin. Jos viulu on pakastettu, sitä sulatetaan ensin muutama päivä ja 
sitten vielä marinoidaan pari päivää. 
 
Kuivaa sulanut liha talouspaperilla. Poista ylimääräinen rasva ja kalvot. Sekoita marinadin ainekset. Voin tulee olla 
notkeaa, jotta sekoittaminen onnistuu. Levitä ja hiero voi-mausteseos kauttaaltaan lihan pintaan, laita viulu astiaan ja 
peitä kelmulla. Anna maustua jääkaapissa pari päivää. 
 
Nosta marinoitu liha reunalliselle uunipellille. Laita paistomittari viulun lihaisimpaan kohtaan ja varmistu ettei se 
ole liian lähellä luuta. Lämmitä uuni 125 asteiseksi ja laita viulu uuniin. Kypsennä viulua aina välillä kermalla 
valellen, kunnes lämpömittari näyttää 80 astetta. Aikaa tähän kuluu helposti neljäkin tuntia. Jos haluat lihan hieman 
punertavana, ota viulu pois uunista, kun lämpömittari näyttää 75 astetta. 
 
Kun liha on ollut uunissa noin ½ tuntia, lisää uunipellille (myös lihan alle)huolella pestyt ja lohkotut perunat. Näin 
ne kypsyvät samalla kuin lihakin ja imevät itseensä herkullista lihasta valuvaa maustelientä. 
 
Kun otat viulun pois uunista, peitä se foliolla ja anna vetäytyä noin 15 minuuttia. Koristele rosmariinin oksilla ja 
nauti. 
 
Viinisuositus (Juha Tähkämaalta): Karitsanviulun kumppaniksi sopii Australiasta Yalumba The Scribbler 
tai Espanjasta Baron de Ley Reserva.  
 
 
 
Lammaskaalikeitto, 8 annosta 
(Päivi Nietosvaara) 
 
800g karitsanlihaa (kylkeä) 
2rkl voita 
2-3 laakerinlehteä 
2rkl mustapippuria (kokonaista) 
2 liemikuutiota 
1kg keräkaalia 
3 porkkanaa 
Pala selleriä 
2 sipulia 
1rkl meiramia 
Ripaus kanelia 
Persiljaa koristeeksi 
 
Poista lihasta ylimääräinen rasva. Pilko liha paloiksi ja ruskista voissa paistinpannulla. Laita ruskistetut lihat isoon 
kattilaan ja kaada päälle vettä niin, että ne peittyvät. Kun vesi kiehuu, lisää mausteet ja liemikuutiot. Keittele lihoja 
alhaisella lämmöllä noin tunnin ajan.  
 
Suikaloi kaali, pilko porkkanat, selleri ja sipulit pieniksi paloiksi. Lisää ne sekä vettä kattilaan ja annan keiton 
kiehua vielä 45 minuuttia tai kunnes ruoka on kypsää. Mausta meiramilla (tai oreganolla). Lisää pikku ripaus 
kanelia. Tarkista suolaisuus ja lisää tarpeen mukaan. Koko komeuden päälle vielä reilusti persiljaa. 
 
Tarjoa lammaskaalikeitto ruisleivän kanssa. Ja saattapa joku haluta ripauttaa lusikallisen puolukkahilloakin 
joukkoon.  
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