
Ayrshire-lehti 1/i!OOg 

Ayrshirekasvanajien syyskokous ja tilavierailut 

vuoden 2008 Ayrshireaktiivit 

Hannu Huini ja Mikko Ranta 

Hannu, Mikko ja HH Tikatsu. 

S)Yskokouksessa Ikaali
sissa julkistettiin perinteisesti 
Ayrshirekasvattajien arvos
tetuimman ja halutuimman 
palkinnon Ayrshireaktiivin 
saaja. Palkinnon pokkasivat 
tällä kertaa Lopen karjamie
het Hannu Huitti ja Mikko 
Ranta. Valinnan perusteena 
olivat mm. Hannun ja Mi
kon tekemä pitkäjänteinen 
ennakkoluuloton työ oman 
tilansa jalostusmahdolli
suuksien parantamiseksi ja 
lisäämiseksi, josta samalla 
on hyötynyt myös koko suo-
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malaisten karjankasvattajien 
joukko. 

Tilan kehitys 
80-luvun loppupuolel

la Hannu aloitti kymmen
vuotisen työrupeamansa 
jalostuskonsulentin teh
tävissä. Hannu toteaakin 
tämän ajanjakson olleen 
erittäin opettavainen, sillä 
siinä työssä näki monen
laisia tiloja sekä erityisesti 
eläimiä. Samalla työn ohella 
sai luotua kontakteja muihin 
karjankasvattajiin ja samalla 
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laajan tukiverkon. 80-ja 90-
luvulla se olikin vielä melko 
harvinaista toisin kuin nyt 
2000-luvulla, jolloin rotu
yhdistyksien kautta karjan
kasvattajat ovat lähentyneet 
toisiaan keskustelufoorumi
en, näytte\yiden sekä mui
den tapahtuminen avulla. 
Pieni pilke silmäkulmassaan 
Hannu toteaa jalostuskon
sulentin työn hyödyttäneen 
myös siten, että he tuntevat 
kilpailijansa toimintatavat. 

Vuonna 1996 Huitin 
tilalla tehtiin sukupolven-

vaihdos Hannun ottaessa 
tilan hoitoonsa. Pian tämän 
jälkeen Hannu jätti jalostus
konsulentin työt, jotta voisi 
hoitaa tilaa kokopäiväisesti. 
Vastassa oli kuitenkin muu
taman vuoden päästä perin
teinen sukupolvenvaihdok
sen jälkeinen tilanne. Vanha 
navetta oli jo elinikänsä lop
pupäässä, joten oli tehtävä 
ratkaisu joko karjanpidosta 
luopumisesta tai uuden na
vetan rakentamisesta. Leh
mät olivat kuitenkin olleet 
pitkään Hannun työkaverei-
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ta, myös motivaatio ja tahto 
karjanjalostamiseen olivat 
korkealla, joten Hannu ja 
Mikko päätyivät jälkimmäi
seen ratkaisuun. Niinpä ko
van "paperisodan" tuloksena 
Huitin tilalle nousi vuonna 
2001 yksi Suomen ensim
mäisistä robottinavetoista. 
Tämä käyty "paperisota" on 
osaltaan tehnyt mahdollisek
si sen, että Suomessa useat 
sadat !Ypsyrobotit hoitavat 
!Ypsytyön tänä päivänä. 

Pitkäjänteistä 

jalostusta 
Huitin tilalla on tehty 

pitkäjänteistä työtä jalos
tuksen eteen jo edellisen 
sukupolvenkin aikana. Ti
lalla suoritettiin ensimmäi
set alkionsiirrot jo vuonna 
1982 Hannun vanhempien 
toimesta. Tämän jälkeen ei 
ole ollut vuotta, jolloin ei 
olisi tehty alkiosiirtoja tai 
-huuhteluja. Vanhempien
innostuksen myötä Hannu
on jo nuorena ymmärtä
nyt jalostuksen tärkeyden.
Hannun ja Mikon jalos
tuksellisena tavoitteena on
saavuttaa helppokäyttöinen
lehmä, jolla on tuotos ja ra
kenne kohdallaan. Ayrshiren
kanssa tähän tavoitteeseen
on päästy käyttämällä kana
dalaista siementä lehmille.
Hannu toteaa kuitenkin,
että kotimaistakaan tarjon
taa ei ole täysin unohdettu
siemennyksiä suunnitel
taessa. Toiveena on, että
kotimaista ayrshirejalostus
ta ei unohdettaisi täysin,
vaan pyrittäisiin kehittämään
sitä positiiviseen suuntaan
ottamalla mukaan enem
män kanadalaista siementä.

2000-luvun alussa Hannu ja 
Mikko olivat ensimmäisten 
joukossa tuomassa Ruotsista 
tuontieläimiä. Urban Svens
sonin karjasta mukaan lähti
vät mm. sellaiset suuruudet 
kuin Hjärterum Ruutu sekä 
Kellcrest Marie Sue ET. 
Kellcrest Marie Suen ET:n 
lehmäperheen saavutukset 
tuntee lähes jokainen, joka 
on viime vuosina selaillut 
näytte\ytuloksia. �symykse
ni viime vuosien loistavasta 
näytte!Ymenestyksestä Han
nu kuittaa toteamalla, että 
he ovat osoittaneet olevan 
mahdollista, että sama leh
mä on huippu!Ypsäjä ja silti 
menestyy näytte!Yissä. 

Vuosien varrella Hannun 
mieleen on jäänyt kaksi 
erityistä lehmää, joista toi
nen on Haralan Pikatsu. 
Pikatsu ostettiin Haralan 
huutokaupasta, ja se on 
jättänyt karjaan useita hyviä 
jälkeläisiä kuten mm. HH 
Tikatsun. Toinen erityinen 
lehmä on HH Täällä, jonka 
emän suvusta neljä polvea 
taaksepäin mentäessä löyt)Y 
tunnetun pohjoissavolaisen 
Haka ET:n täyssisko. HH 
Täällä voitti viime vuon
na Seinäjoen International 
Ayrshire Show:n 3 years old 
cow -luokan sekä Farmarin 
Champion -tittelin. Erityi
siä ovat olleet myös kaikki 
kimppalehmät, joita heillä 
onkin lukuisia. 

HH Embryo Oy 
Hannu ja Mikko kylläs

tyivät alkiohuuhteluiden ja 
muiden palveluiden auto
maattisiin vuosittaisiin hin
nan korotuksiin. Hannu oli 
jo vuonna 2004 käynyt al-

kionsiirtoseminologikurssin, 
Mikko tunnettu markkinoin
titaidoistaan sekä valtava 
joukko tyytymättömiä karjan
kasvattajia, joten kasassa oli 
kaikki edel\ytykset perustaa 
yritys. Niinpä vuonna 2006 
Hannu ja Mikko perustivat 
HH Embryo Oy:n yhdessä 
alkionsiirtoeläinlääkäri Mik
ko Kanasen kanssa. Mikko R. 
toteaa yrityksen tavoitteena 
olevan tuottaa karjanomis
tajalle mutkatonta palvelua 
kohtuullisella hinnalla. HH 
Embryo on mahdollistanut 
karjanomistajalle yhä entistä 
laajemman valikoiman kan
sainvälistä eläinainesta. 

Hannu ja Mikko toteavat, 
että heistä ei olisi vain ta-
vallisiksi maidontuottajiksi. 
Yrityksen asioiden hoitami
nen, kansainväliset tuttavat, 

valokuvaukset, näytte!Yt ym. 
tekevät jokaisesta päivästä 
erilaisen. Siinä se suola, joka 
saa jaksamaan navetan arkea 
päivästä toiseen. Hannu ja 
Mikko tunnetaan perintei
sesti karjapiireissä ennak
koluulottomina aktiiveina. 
Jäämmekin nyt odottamaan 
seuraavaa käännettä. 

Vilma Pohjola 
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