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Ayrshirekasvanajien syyskokous 

vuoden 2009 Ayrshireaktiivit 
Sari Änkö ja Ari Rinne 

Vuoden 2009 Ayrshire
aktiivin palkinto luovu
tettiin onnittelujen ja 
kukkakimpun kera Än
kön Ayrshirelle eli Sari 
Änkölle ja Ari Rinteelle 
Ikaalisista. Änkön Ayr
shiren väki on tullu t 
tutuksi suomalaisille 
ayrshireihmisille mo
nella saralla. Sari, Ari 
ja Valtteri osallistuvat 
aktiivisesti ayrshireta
pahtumiin, näyttelyi
hin, Junior Handleriin 
ja showmanshipiin 
samoin kuin monille 
karjamatkoille ja tila
vierailuille. He ovat 
myös aina valmiita 
ottamaan omalle tilal
leen vierailijoita. 

Ryho/ffiinen Änkön tilan vil
jelijäksi ei kuulunut Sarin suun
nitelmiin lukioiässä. "Maatilalla 
kesät menivät aamusta iltaan 
töitä tehden. Itsekin sain olla 
mukana töissä heti. kun kyn
nelle kykenin. Kavereilla oli 
kivoja lomasuunnitelmia per
heidensä kanssa, mutta meidät 
karja piti kiinni tilalla. Silloin 
päätin, etten koskaan ryhdy 
maanviljelijäksi", kertoo Sari. 

Sähkö- ja elektroniikka 
kiinnostivat Saria ja hän pää
si opiskelemaan Helsinkiin. 
Sarin juuret olivat kuitenkin 
syvällä Ikaalisten Kilvakka
lassa sijaitsevan Änkön tilan 
mullassa ja vuosi kaupungissa 
riitti selvittämään sen, ettei 

kaupunkilaiselämä ole häntä 
varten. Sari halusi myös antaa 
lapselleen Valtterille saman
laisen turvallisen lapsuuden 
maalla kuin hänellä itselläänkin 
oli ollut. Sähköalan opinnoista 
on ollut monesti apua pienissä 
sähköongelmissa, joten tur
haa ei ollut sekään koulutus. 
Vuonna 19 9 9 Sari suoritti 
maatalouden perustutkinnon 
Osaralla. Sukupolvenvaihdos 
tehtiin syyskuun viimeisenä 
päivänä 1999 Sarin äidin, 
Maija-Liisan, jäädessä luopu
miseläkkeelle. Sarin isä, Esko, 
oli ollut jo muutaman vuoden 
eläkkeellä opettajan virasta. 
Sari hoiti tilan paperitöitä jo 
ennen viljelijäksi ryhtymistään. 
Kun meijeri ilmoitti vuonna 
2007 järjestävänsä merko
nomikoulutusta, Sari lähti 
jälleen opintielle. "Koulutus oli 
markkinointipainotteista, mutta 
siitä on hyötyä mm. oman tilan 
eläinaineksen markkinoinnis
sa", toteaa Sari. 

Tilan kehittäminen 
jatkuu 

"Tapasin Arin Ikaalisten 
kylpylässä - missäpä muual
lakaan", naurahtaa Sari. Ari 
muutti tilalle keväällä 2002 ja 
on siitä asti ollut mukana tilan 
toiminnassa. Ari on kiinnos
tunut lehmistä ja jalostuksesta. 
Hän kävi toimilupakurssin 
keväällä 2008 ja hoitaa tilan 
siemennykset. Typpisäiliö ti
lalla on ollut vuodesta 2006 
lähtien. 

Sarin aloittaessa tilanpidon, 
navetassa oli 8 lehmää. Heti 
alkuvuosina navettaa perus-

Sari Ankö, Ari Rinne Ja Ke!lcrest Unikki ET. 

korjattiin ja laajennettiin niin, 
että saatiin paikat 1 6 lehmälle 
ja nuorkarjalle. Samalla asen
nettiin myös putkilypsykone 
ja lannanpoistolaite. Vuonna 
2007 jatkettiin lypsyputkistoa 
hiehojen parsiin ja näin saatiin 
kuusi lisäpaikkaa. Hiehot 
olivat pari talvea lähistöllä 
olevassa lihakarjanavetassa, 
mutta viime vuonna hiehoille 
rakennettiin kylmäpihatto ja 
ne ovat olleet tämän talven 
kotosalla. 

Uusi robottipihatto oli 
suunnitteilla, mutta joutui 

vastatuuleen. Jo kivikauden 
ihmiset olivat huomanneet Kil
vakkalan seudun kauneuden ja 
rakentaneet Änkön tilan maille 
asuinalueen. Museovirasto ei 
antanut lupaa rakentamiselle 
ilman tarkkoja tutkimuksia. 
Tila sijaitsee valtatie 3:n välit
tömässä läheisyydessä. Myös 
valtatien parannussuunnitelmat 
vaikuttavat ratkaisevasti siihen, 
mihin navetta kannattaa raken
taa. Ajatusta uuden navetan 
rakentamisesta ei ole kuiten
kaan haudattu. "Olen toisaalta 
kiitollinen, ettemme päässeet 
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aloittamaan rakentamista, sillä 
rakentamiskustannukset olivat 
silloin pilvissä", sanoo Sari. 

Näyttelykärpäsen 
puraisemat 

Näytte!Ykärpänen puraisi 
Saria vuonna 2000 ja sen 
jälkeen on joka kesä pitänyt 
käydä muutamissa näytte!Yis
sä. Sari on osallistunut myös 
showmanship -kisoihin. Lakeus 
2007 -näytte!Yssä tuli voitto 
HH Victorian kanssa, samoin 
Farmari 2008 -näyttelyssä 
Kellcrest Unikki ET:n kanssa. 
Valtteri osallistui ensimmäisen 
kerran Junior Handler -kisoi
hin vuoden 2005 Farmarissa 
sijoittuen kolmanneksi Änkön 
Ursulan kanssa. Mustiala 
Handler 200� -kilpailusta 
napsahti voitto Ankön Anetten 
kanssa. Näytte!Ymatkoilla on 
usein mukana myös tuttava
perheen tytär Outi Virtanen. 
Satakunta 2006 -näytte!Ys
sä Sari sai Arin ensimmäistä 
kertaa kehään esittelemään 
eläimiä. Jokohan ensi kesänä 
näemme Arin showmanship
kilpailussa? 

Matkailu on 
avannut silmät 

Sari ja Ari ovat käyneet tu
tustumassa myös muiden mai
den lehmiin ja karjatalouteen. 
"Vuoden 2003 Kanadan matka 
avasi silmät näkemään miltä 
hyvän lehmän kuuluisi näyttää! 
Olin kuuliaisesti uskonut jalos
tussuunnitelmaan. Senhän oli 
pakko olla todella hyvä juttu, 
kun sitä niin kehuttiin ja ylis
tettiin! Voi, miten ankeaa oli 
paluu omaan navettaan Kana
dan matkan jälkeen", muistelee 
Sari. Kanadan tuomisina oli 
kaksi alkiota Kellcrest Happy x 
Romeo-yhdistelmästä. Toisesta 
alkiosta tuli tiineys ja lehmä
vasikka, joka sai nimekseen 
Kellcrest Uniikki ET. Änkön 
tilan ensimmäinen puhdas 
kanadalainen ayrshire. Uniikki 
on luokitettu AF-GP82. 

Ruotsin matkan tuliaisina 
Änkön tilalle muutti vuon
na 2006 Bäckens Karamilk 
Olga AF-GP83 (Karamilk X 
Backgård). Samana vuon
na Sari ja Ari kävivät myös 
Ranskassa SIMA-maatalous
messuilla. Seuraavana vuonna 

oli vuorossa matka Hollantiin 
tutustumaan navetoihin sekä 
syksyllä matka Madisoniin 
USA:han ja World Dairy Expo 
-näytte!)yn. Täältä matkamuis
toksi ostettiin alkioita näytte!Yn
ayrshirechampionista Fami!Y Af
Ayr Cornelius Daisysta.

Viime syksynä Sari ja Ari 
vierailivat Englannissa. "Eng
lannissa lehmien keskipoikima
kerta oli monella tilalla jopa 81 
Siinä on tavoitetta Suomenkin 
jalostukselle. Lisäksi mieleen 
jäi mielettömän hyvät utareen 
etukiinnio/kset, suorat ja vahvat 
selät sekä hyvät, kuivat jalat. 
Kanadassa lehmät ovat kui
tenkin kaikkein �likkäimpiä, 
!Ypsyt)Yppisiä, korkeita ja niissä 
on sitä charmia. USA:ssa leh
mät ovat hyvin saman �ppisiä 
kuin Kanadassa, mutta utareet 
eivät ehkä ole niin vaikuttavia", 
kertoo Sari. 

Hyviä eläimiä 
ostojen kautta 

Änkön tilalla on yhteis
om istuseläimiä Kanadassa. 
Blackaddarin lopetushuuto
kaupasta ostettiin nuori hieho 

Änkön tilan lehmät laiduntavat kauniissa maisemassa kolmostien varrella. Kuva Sari Ankö. 
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Blackaddar Donna 3 yhdessä 
erään kanadalaisen tilan kans
sa. Donnaa on huuhdeltu kaksi 
kertaa, Hectorilla ja Pokerilla. 
Hectorilaisista alkioista tuli 
kaksi sonnia, jotka on m)Yty ti
lasonneiksi. Pokerilaisia alkioita 
ei ole vielä siirreto/. Donna on 
luokitettu VG87 kaksi kertaa 
poikineena ja sen toisen !Yp
sykauden 305-päivän tuotos 
on yli 1 0 000 kg. Royalcroft 
BBK Pamela on neljän tilan 
yhteisostos. Suomesta mukana 
ovat Kuorikosket, Tuovi Mäki 
sekä Änkön tila. Pamelaa on 
huuhdeltu kahdesti Modernilla. 
Pamelasta Änköt eivät ole tois
taiseksi saaneet vasikkaa, mut
ta alkioita on vielä siirtämättä. 

Muitakin hyviä ostoksia 
on teho/. Vuonna 2005 Sari 
osti Huitin jalostushuutokau
pasta Hjärterum Silvia ET:n 
AF-GP8 I ( Kellcrest lceMan X 
Ardrossan K Trident). Silvialla 
on Änköllä kaksi tytärtä HH 
Victoria AF-GP82 (i. Lindero) 
ja Änkön YlhäiSJ.YS (i. Birghdale 
Copper). Silvia itse meneho/i 
magnesiumhalvaukseen pian 
toisen poikimisen jälkeen. Ti
lan toinen puhdas kanadalais
lehmävasikka syno/i Huiteilta 
ostetusta Sunniside Roi-Ca ET 
X Shady Walnut Conn-alkiosta. 
HH Uni-Ca ET on luokitettu 
AF-VG85. Faucher Yogi ET 
syno/i Faucher Pardner Leitha 
VG88 x Kildare Jerry-yhdis
telmästä. Leitha on kuuluisaa 
kanadalaista Larra-perhettä. 
Yogi on luokitettu AF-GP80. 
Yogilla on karjassa yksi tytär 
Mapleburn Remington ET: 
stä. 

Asetetut tavoitteet 
ovat tuoneet tulosta 

Kanadan matkan jälkeen 
asetettu tavoite kohti parempia 
ayrshirelehmiä on tuonut mu
kavasti tulosta. Ensimmäisillä 
luokituskerroilla lehmien kes
kiarvo oli lähellä 60 pistettä. 
Nyt keskiarvo on 77 pistettä. 
Lehmien rakenne on parantu
nut huimasti !Yhyehkössä ajas-
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sa. Lehmistä enää muutama 
on täysin kotimaista sukua. 
Omassa ryppisäiliössä on pää
osin kanadalaisia sonneja, ko
timaisia on vain paria. "Meillä 
on periaatteena, että lypsyn on 
onnistuttava ilman konstailuja. 
Ennemmin annamme lehmälle 
anteeksi hieman huonomman 
tuotoksen kuin heikon raken
teen. Olemme löytäneet ratkai
sun siihen, miten jalostuksessa 
pääsee eteenpäin eikä se ole 
samaa paikallaan tallaamista 
kuin ennen "Kanadan aikaa", 
kertoo Sari tilan jalostusstra
tegiasta. 

Tilalla on jo usean vuo
den ajan käytetry ainostaan 
Suomen Ayrshirekasvattajien 
kautta saatavaa rakenneluoki
tusta. Sonnivalinnat tehdään 
joko itse tai käytetään Yves 
Charpentierin suosituksia. 
Rakenteeltaan heikommille 
lehmille ja hiehoille käytetään 
alkioita. 

Ayrshirekasvattajien jäse
neksi Sari liitryi pian yhdis
ryksen perustamisen jälkeen 
ja on osallistunut aktiivisesti 
kokouksiin ja muihin tapah
tumiin. Sari on ollut myös

Yvesin kuljettajana ja kirjurina 
luokituskierroksella saaden 
ohessa arvokasta oppia raken
nearvostelusta. "Aluksi minua 
hämmäsrytti, kun kanadalai
sia sonneja kehuttiin maasta 
taivaaseen. Kotimaisuuden 
kannattajana ajattelin, että mitä 
vikaa näissä Suomi-sonneissa 
on? Kokemukset omalla tilalla 
ovat osoittaneet, että jo en
simmäisessä polvessa saadaan 
kanadalaissonneja käyttämällä 
rakenteeseen parannusta liki 
20 pistettä. Se on ihme, jos 
mikä". iloitsee Sari. 

Heli Teiskonlahti 
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