
Vierailu Ketolan strutsitilalla 

24.9.2017 kirjoittaja admin  

Klubimme vieraili 19.9.2017 Rajamäellä (Korvenojantie 17) Ketolan 

strutsitilalla. 

Tilan emäntä Sirpa Granholm toivotti meidät tervetulleeksi vierailulle. Sirpa 

aloitti rotarijäsenyytensä meidän klubissamme, mutta on nykyisin Nurmijärven 

klubin jäsen. Nurmijärven klubi kokoontuu viikkokokouksiinsa Ketolan tilalla 

keskiviikkoisin klo 17.30. 

Katso tästä linkistä video vierailusta. 

Sirpa kertoi heidän aloittaneen strutsitarhauksen vuonna 1994, jolloin toivat 

Hollannista erän strutsin munia. Munista kehittyi poikasia ja poikasista 

nuorikoita ja emolintuja. 

Sirpa toivottaa Klaukkalan klubin tervetulleeksi  

  

https://www.rotaryklaukkala.org/vierailu-ketolan-strutsitilalla/
https://www.rotaryklaukkala.org/vierailu-ketolan-strutsitilalla/
https://www.rotaryklaukkala.org/author/admin/
https://youtu.be/opsSH1-tVOU


Seuraavaksi siirryimme tutustumaan laitumella olleisiin strutseihin traktorin 
vetämän ”katseluvaunun” kyydissä, jota ajoi ja meille strutseja esitteli Jan-Ole 

Granholm. 

Strutsisafarin kuljetusväline  

 

Strutsi, (Strutsio camelus) on suurin tällä hetkellä maapallolla elävistä 

linnuista. Täysi-ikäinen uros voi kasvaa aina 2,5 m pituiseksi ja painaa n. 150 

kg. Naaraat ovat tavallisesti hiukan uroksia pienempiä. Strutsinmuna painaa 
keskimäärin 1,5 kg ja vastaa sisällöltään 24 kananmunaa. Strutsin kaula on n. 

1 metrin pituinen, josta n. 30 cm on höyhenien peitossa ja loppuosa untuvan 

peitossa. Strutsi on erittäin nopea juoksija. Se saavuttaa silmänräpäyksessä 

60-70 km tuntivauhdin, jonka se voi ylläpitää jopa 3.5 km ajan. 



 

  



Kun istuimme vaunussa, niin kauaa ei tarvinnut odottaa kun ensimmäinen 

strutsi tuli jo tekemään tuttavuutta ja kurkistelemaan keitä on kyydissä. 

Strutsi on utelias  

Strutsilla on pieni pää mutta isot silmät ja pitkät silmäripset  

 
Isot silmät ja pitkät silmäripset  



Onpa kivan näköinen lippis… 

Tämä on sitten minun lippikseni  



Verrattuna ruumiin painoon ovat siivet aivan liian pienet, jotta strutsi voisi 
lentää. Strutsin höyhenien rakenne ei myöskään sovellu lentämiseen. 

Höyhenistä puuttuu lentävien lintujen höyhenissä esiintyvät väkäset, jotka 

pitävät höyhenen untuvat yhdessä ja saavat aikaan höyhenen sileän pinnan. 

Strutsin sulkia  

Voimakkaat jalkalihakset alkavat kantapäästä, joka on n. 60 cm maasta. 
Strutsin polvi sijaitsee n. 1m korkeudella maasta. Strutsin jalassa on vain kaksi 

varvasta, joka sekin tekee strutsista ainutlaatuisen. 

Strutsilla on kaksi varpaankynttä, joista 

toinen on todella iso  



Kierroksen jälkeen Sirpa kertoi strutsiliiketoiminnasta Suomessa ja maailmalla. 

Kierroksen jälkeen nautimme kahvit ja strutsipiirakat  

  



Strutsin munista, höyhenistä, nahasta ja muista osista voi valmistaa hyvin 

erilaisia tuotteita 

Strutsin nahasta tehdyt kengät  

 

Kiitimme Sirpaa mahdollisuudesta vierailla tilalla ja toivotimme 

menestyksellistä tulevaisuutta. 


