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Vuoden Ayrshirekasvattaja 2018

Viikin karjamestari 
Juha Suomi

Ystävämme	Juha	Suomi	on	karjamies	koko	sy-
dämeltään.	Juha	eli	Jussi	eli	Mr	Finland	syntyi	ja	
kasvoi	Salossa.	Kuten	historiasta	tiedämme,	on	

Salon	seutu	vahvaa	ayrshirealuetta.	Siellä	on	
paljon	vanhoja	suuria	kartanoita	ja	varsinaisen	
Suomen	ayrshireperinne.

Pikkupoikana Jussi tutustui kar-
janhoitoon käymällä navetta-
askareilla Salossa Puotilassa, 
Puontilla, Veitakkalassa ja Tam-

menpäässä. Sitten seurasivat 
karjatalouskoulu Naantalissa 
ja harjoittelu Mietoisten Poh-
jolassa, seminologikurssi ja 

viimein Kuopiossa karjatalo-
usopisto. Agrologiksi pätevöi-
tyminen tapahtui myöhemmin 
Ilmajoella.

1980-luvun alussa Jussi 
tuli Viikkiin ensin harjoitteluun 
karjatalousopiston aikana ja 
sitten töihin Kotieläintieteen 

Ayrshiret ovat aina kuuluneet Viikin kauniisiin laidunmaisemiin ja Jussin jalostamina ne ovat olleet esimerkkinä siitä, mitä rotu parhaimmillaan voi 
olla. Kuva Laura Laiholahti
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Oli kansainvälinen Jopo-perhe 
ja monet muut. Lehmien nimet 
ovat aina olleet verbaalin Jussin 
erikoisuus. Tästä esimerkkinä 
Jopon tytär Menopeli ja poika 
Viikin Record.

Viikin ayrshirekarjaan tuli 
Siuntiosta yliopiston Suitian 
tilalta muutama holstein ja niis-
täkin Jussi jalosti jopa keinosie-
mennyssonneja. Samoin Jussi 
hankki muitakin rotuja omalla 
rahallaan ja harrastuneisuu-
dellaan kaikkien opiskelijoiden 
iloksi - punaista holsteinia, 
jerseytä	ja	brown	swissejä.

Tuo määrätietoinen ja-
lostustyö on nyt loppunut, 
sillä Helsingin Yliopisto on 
tehnyt VG:n kanssa diilin ja 
karja hävitetään tai on jo osit-
tain hävitetty. Kaikki jäljellä 
olevat lehmät siemennetään 
sukupuolilajitellulla blondilla. 
Uudet tulevat lypsäjät ovat 
Viking Redejä, jotka tulevat 
ydinkarjasta Hollolasta ja osin 
Ruotsista ja Tanskasta. Enää ei 
voi ostaa lehmiä eikä hiehoja, 
sillä tautistatus kieltää sen.

Kaikessa kauheudessakin 
on hyvä loppu. Saimme olla 
osallisena pelastamassa Viikin 
ayrshirejä meille ostamalla 

Korkeatasoinen hiehojoukko herätti kesän mittaan ansaittua ihailua Viikin laitumilla vierailleissa. Jussia askar-
ruttaa hiehojen tulevaisuus muutosten keskellä. Kuva Laura Laiholahti

Suomen	Ayrshirekasvattajat	ry	lahjoittaa	kaikille	
jäsentensä	ayrshiresatatonnareille	

niiden	kuvasta	maalatun	posliinilautasen. 

Lautasen oman satatonnarisi kuvalla saat, kun lähetät 
lehmästäsi kuvan Merja Kalliolle, merja.kurhila@gmail.com.

Lisäksi yhdistys myöntää jäsenilleen ansiomerkin 
jokaisesta ayrshiresatatonnarista.

HUOMIO 100-TOnnARIen 
OMISTAJAT!

Suomen	Ayrshirekasvattajat	-
Finnish	Ayrshire	Breeders	ry

hiehoja. Lopelle pelastettiin 
33 parasta hiehoa, jotka tiiney-
tetään ja myydään huippuayr-
shirejalostajille. Monta hienoa 
lehmää ja hiehoa on onneksi 
päätynyt jo aiemmin eri tiloille 
lypsämään.

Jussista on paljon hauskoja 
juttuja, ja moni ulkomaalainen 
jalostajakin tuntee Mr Finlan-
din ja on myynyt Suomeen 
Jussin löytämiä alkioita. Mat-
koillakin Jussi on superseura-
mies ja katselee väsymättä 
eläimiä. Olemme reissanneet 
yhdessä Englannissa, Jerseyn 

saarella, Kanadassa, Hollan-
nissa, USA:ssa, Ranskassa ja 
vaikka missä! Mikään ei ole 
niin hauskaa kuin Jussin iloinen 
matkaseura.

Yhdymme onnitteluihin 
Vuoden Ayrshirekasvattajan 
kunniakkaasta valinnasta ja 
toivotamme kaikki yhdessä 
Jussille Monia Armorikkaita 
Vuosia!

Ystävien puolesta!
Mikko Ranta-Huitti, 

Hannu Huitti ja Stina Kurki 

laitokselle. Tämä oli ensim-
mäinen työpaikka opiskelun 
jälkeen ja siitä lähti hieno ura 
käyntiin. Minä, Mikko, ystävys-
tyin Jussin kanssa silloin heti 
Viikissä ja Hannu hoitaessaan 
jalostusneuvojana Viikin karjaa. 
Stina Kurki taas pääsi piiriin 
tultuaan HH:lle töihin.

Monipuolinen Jussi oli 
huippujuttu tutkimukselle! 
Osaaminen oli vahvaa naudois-
sa ja mukaan tulivat kuin sattu-
malta myös vuohet. Koevuohet 
laajenivat lypsykatraaksi ja 
olivat perusta monelle Suomen 
nykyisistä pukkilinjoista. Ehkä 
juuri innostuvuus auttoi tuossa 
vaativassa työssä. Viikin karja 
kehittyi ja kasvoi Jussin käsissä. 
Kun karjamestari Martti Hima-
nen jäi eläkkeelle, siirtyi Jussi 
yliteknikkona vastaamaan koko 
koetilan kotieläintuotannosta. 
Laitos ja tila saivat osaavan 
mestarin.

Jussi halusi aina oppia uut-
ta! Ja haluaa edelleen. Nyt ku-
viot muuttuvat Viikistä muualle 
ja uusi elämä odottaa. Se vaan 
on niin harmittavaa, että jos 
annat kaikkesi ja koko elämäsi 
työllesi	–	vaatii	se	veronsa.	Ter-
veys on ollut nyt syynin alla ja 
toivomme kaikki siinä parasta.

Lehmäperhe	on	
tärkeä	
Asia, joka tulee aina Jussin 
kanssa keskusteluissa esiin, 
ovat lehmäperheet. Jo ennen 
kuin koko asiaa oikein Suomes-
sa ymmärrettiin, alkoi Jussi siitä 
puhua. Ei saa myöskään unoh-
taa sonneja, sillä ”sianpaskalla 
ja siirapilla on eroa tehtäessä 
sonnivalintoja”!

V i ik in  kar ja  uus i t t i in 
1980-luvun alussa leukoosin 
takia. Karjamestari Himanen ja 
tilanhoitaja Kämäräinen etsivät 
50 hiehoa ympäri Suomea. 
Haettiin rakennetta, rasvaa, 
tuotosta ja sukua. Hiehoja 
tuli silloisista jalostuskarjoista, 
kuten esim. Niemen kartanosta 
Kalvolasta. Hiehot poikivat ja 
niistä valittiin 24 ensikkoa ko-
keeseen. Oli samalla surullista, 
kun vanhat hienot lehmät teu-
rastettiin, mutta uudet tulivat 
tuottamaan. Tuota perustaa 
Jussi työsti lehmäperheittäin. 




