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Suomen Eläinlääkäriliiton hyvinvointipalkinto vasikka-asiantuntijalle
Suomen Eläinlääkäriliiton toinen eläinten hyvinvointipalkinto jaettiin valtakunnallisilla Eläinlääkäripäivillä..
Suomen Eläinlääkäriliiton hyvinvointipalkinnon 2012 saaja, agrologi Heikki Kemppi, on vaikuttanut
suomalaisten vasikoiden olosuhteiden ja hoidon parantamiseen lähes kaksi vuosikymmentä toimiessaan
myyntipäällikkönä Valiolla. Hän on erityisesti vaikuttanut vasikoiden ravitsemukseen ja hoitoon.
Vasikan asema tuotantoeläimenä on pitkään ollut huono. Vasikkaa on pidetty arvottomana eikä vasikan
hoidon eteen sen vuoksi ole nähty paljoa vaivaa tai tehty rahallisia panostuksia. Vasikkakuolleisuuden
alentamiseksi on tehty töitä Suomessa koko 2000-luvun ajan. Viime vuonna eri toimijat (muun muassa
teurastamot, meijerit, ProAgria, MTK, Evira, Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry) järjestivät yhteistyössä Katse
vasikkaan -kampanjan, jotta vasikoiden olosuhteisiin ja hoitoon kiinnitettäisiin enemmän huomiota, niiden
hyvinvointi paranisi ja kuolleisuus vähenisi.
Heikki Kemppi on ensimmäisten joukossa jo vuosikausia muistuttanut, että arvokkainkin lypsylehmä on ollut
vasikka, ja vasikan terveys, pito-olosuhteet ja hoito vaikuttavat sen koko myöhempään elinikään ja tuotokseen.
Mikään ei siis ole maitotilalla niin tärkeää, kuin vasikan hyvä hoito.
Kemppi on hankkinut kokemusta tiloilta kotimaassa ja ulkomailla, selvittänyt tuottajien kokemuksia, ottanut
niistä opiksi ja välittänyt eteenpäin tietoa sekä onnistumisista että toimimattomista käytännöistä. Hän on tuonut
hyvin esiin ennaltaehkäisyn merkityksen tautihallinnassa ja painottanut hyvän kuivituksen ja vasikan
lämpimänä pitämisen merkitystä vasikkakasvatuksessa.
Kemppi on kysytty neuvontakäyntien tekijä sekä luennoitsija, ja hän onkin työurallaan pitänyt yli 500 luentoa
vasikoiden hoidosta ja pito-olosuhteista. Hän on kirjoittanut lukuisia lehtiartikkeleita eri tahojen julkaisuihin.
Tuottajille ja eläinlääkäreille tutuksi tullut vasikkaopaskin on pysynyt ajantasaisena pitkälti Kempin ansiosta.
Lisäksi hän toimi kantavana voimana Valion kokoamassa vasikka-asiantuntijatyöryhmässä, missä pohdittiin
monelta kannalta vasikoiden asioita, edistettiin tiedon kulkua ja vasikoiden hyvinvointia.
Kemppi on selvittänyt pikkuvasikoiden juotto-ongelmia lukemattomilla suomalaisilla tiloilla ja hänen
osaamisensa juoma-automaattien tekniikasta on omaa luokkansa. Pitkälti hänen ansiostaan vasikoiden
niukkaan juottoruokintaan ryhdyttiin kiinnittämään enemmän huomiota ja runsas hapanjuotto saatiin vietyä
käytäntöön monella tilalla vasikoiden ryhmäkasvatuksessa. Hapanjuotto antaa mahdollisuuden pitää juomaa
tarjolla vapaasti.
Tilarakenteen ja tautitilanteen muutoksissa Kemppi on sopeutunut uusiin tilanteisiin ja ollut ajan hermolla
kehittämässä erilaisiin tuotantomuotoihin sopivia juotto- ja kasvatusmenetelmiä. Hän on myös aina kyennyt
rakentavaan yhteistyöhön eläinlääkäreiden ja maatilaneuvojien kanssa.
Eläinlääkäriliiton palkinnolla kannustetaan eläinten parissa työskenteleviä entistä parempaan eläinten
hyvinvoinnista huolehtimiseen sekä palkitaan erinomaisella tavalla tässä onnistuneita tahoja.
Ehdokkaita palkinnon saajaksi esittivät eläinlääkärit eri puolilta Suomea ja Suomen Eläinlääkäriliiton
eläinsuojeluvaliokunta valmisteli esityksen palkinnon saajaksi. Seuraava palkinto jaetaan Eläinlääkäripäivillä
2015.
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