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Vuoden Ayrshireaktiivit 2020
Vuoden Aysrhireaktiiveiksi 2020 valittiin paris-
kunta Katariina ja Veli Ikkeläjärvi. Omasta ayr-
shirekarjasta luopumisen jälkeenkin he ovat 
jatkaneet ayrshiren parissa työskentelemällä Suo-
men Ayrshirekasvattajien ja rodun hyväksi. Kata-
riina on ollut hallituksen jäsenenä, toiminut ta-
loudenhoitajana, oikolukenut lehteä lehtitiimissä 
ja ollut standilla tapahtumissa. Veli on toiminut 
taloudenhoitajana ja huolehtinut luomastaan 
luokitustietokannasta.

Heti, kun puhuin, että pal-
kinnon tiimoilta täytyy 
kirjoittaa juttu lehteen, Ka-
tariina sanoi Vuoden Ayr-
shireaktiivi -palkinnon ole-
van suurin tunnustus, jonka 
hän voi kuvitella saavansa, 
kuin Nobelin palkinto. Myös 
Veli on sitä mieltä, että pal-
kinto tuntuu hyvältä: hei-
dän pitkään tekemänsä työ 
huomataan ja sitä arvoste-
taan.

Oma karja ja sen 
huippuhetket
Sekä Katariina että Veli ovat 
kotoisin maitotilalta, Kata-
riina Lapualta ja Veli Kau-
hajoelta. Kumpikin on aina 

ollut kiinnostunut lehmistä 
ja lehmät heidät yhteen toi-
vatkin. Katariinan kotona 
oli holsteinkarja pihatossa, 
Velin kotona ayrshirekar-
ja parsinavetassa. Veli ru-
pesi Ikkeläjärven rannalla 
sijaitsevalle kotitilalleen 
isännäksi, koska tykkäsi 
lehmistä. Hän kertoo viih-
tyneensä aina navetassa, 
peltotyöt olivat vähän sel-
lainen välttämätön paha. 
Hän osti vanhemmiltaan ti-
lan vuonna 1995. Velin van-
hemmat olivat jalostaneet 
karjassa erityisesti luonnet-
ta, joten lehmät olivat hy-

väluonteisia ja sen puolesta 
miellyttäviä työkavereita. 
Tuotoksessa ja rakenteessa 
oli kuitenkin paljon paran-
nettavaa, joten Veli sanoo 
aloittaneensa kanadalais-
ten sonnien käytön heti, 
kun niitä alkoi saada. Veli 
kävi myös toimilupakurssin 
heti ensimmäisten joukos-
sa, kun se oli mahdollista ja 
hankki myös oman typpi-
pöntön.

Katariina tuli mukaan 
kuvioihin vuonna 2005. 
Katariinan mukana ei tul-
lut holsteinlehmiä vaan 
tilan karja pysyi puhtaana 

ayrshirekarjana. Katariina 
sanoo ayrshiren tuntuneen 
aluksi kovin vieraalta rodul-
ta holsteiniin verrattuna, 
mutta vähitellen ayrshiret 
voittivat hänet täysin puo-
lelleen helppoutensa, ter-
veytensä ja kestävyytensä 
ansiosta. Kun järven toiselta 
puolelta ostettiin vuonna 
2007 toinen tila, jonka kyl-
mäpihattoon hiehot muut-
tivat, lehmämäärä nousi 
40:een. Hiehonavetassa oli 
välillä käytössä oma sonni, 
mutta lehmät Veli siemen-
si aina itse. Peltoa oli reilut 
50 hehtaaria, mikä juuri 
riitti karjan nurmirehualak-
si. Tuotos ylsi lähes 10 000 
kiloon ja keskipoikimaker-
ta oli loppuaikoina yli 3. 
Ikkeläjärvet joutuivat luo-
pumaan karjasta Katariinan 
terveydellisten syiden takia 
– toukokuussa 2013 lähtivät 
viimeiset lehmät. Karjanpi-
don loputtua kumpikin jäi
kaipaamaan nimenomaan
lehmiä ja jalostusta. Kata-
riina sanoo kaipaavansa

Nettyn 100-tonnarijuhlissa 2011 
koko karja oli valmiina vastaan-
ottamaan vieraita. Kuva Sanna 
Saari (alhaalla vasemmalla).

Satatonnari Netty suhtautui juh-
lahumuun luonteensa mukai-
sesti tyynen rauhallisesti. Kuva 
Sanna Saari (alhaalla oikealla).
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hetkiä, jolloin uusi vasikka 
syntyi. Siinä oli aina mah-
dollisuus uudesta, emään-
sä paremmasta eläimestä. 
Heitä harmittaa, että karjas-
ta oli luovuttava juuri, kun 
oman jalostustyön tulok-
sista olisi päässyt kunnolla 
nauttimaan.

Huippuhetkikseen kar-
janpitourallaan Katariina ja 
Veli nostavat Netty-lehmän 
100-tonnarisaavutuksen
vuonna 2011 ja HH EidaMa-
rie ET:n tilan viimeisellä luo-
kituskerralla saavuttaman
AF-VG85-tuloksen. Nettyn
isä oli Kangastalon Loimu
(isä Tervaniemen Ylkä), ja
myös Nettyn emä (isä Ves-
tergårds Akilles) oli kestävä
lehmä. Netty oli helppo leh-
mä, joka pysyi nuorekkaana
loppuun asti. Se myös tii-
nehtyi kerrasta 100 tonnin
tuotokseen asti, sen jälkeen
tarvittiin kaksi siemennystä.
Nettyn poika Mapleburn
Remingtonista jätettiin tila-
sonniksi ja se myytiin käyt-
töön vielä toisellekin tilalle.
Tilan parhaaseen luokitus-
tulokseen yltänyt HH Eida-
Marie ET (isä Lagace Ris-
tourn, emänisä Woodland V 
Pardner) oli ostettu hiehona 

Talvinäyttelyn Sale of Stars 
-huutokaupasta. Vaikka Ei-
daMarie oli ostoeläin, se ei
vähentänyt luokitustulok-
sen hienoutta. Katariina ja
Veli sanovat, että Very Good 
-luokitustulos oli heille yhtä
hieno saavutus kuin olisi ol-
lut Excellent-luokitus.

Luokitus oli odotettu 
tapahtuma
Katariina ja Veli kertovat 
käyttäneensä aktiivisesti 

Suomen Ayrshirekasvatta-
jien tarjoamaa luokitusta 
ja odottaneensa aina Yves 
Charpentierin luokitus-
käyntejä. Katariinan mu-
kaan luokitus antaa ja opet-
taa paljon ja hän kertoo, 
ettei ole koskaan oppinut 
yhtä paljon niin lyhyessä 
ajassa kuin ensimmäisellä 
luokituskerralla. Kun hänes-
tä tuntui, että jossakin leh-
mässä oli jotakin, mistä hän 
ei pitänyt, mutta ei osannut 

sanoa, mitä se oli, Yves osasi 
kertoa syyt.

Hienointa oli, kun kes-
tävät lehmät nostivat pis-
teitään poikimakertojen 
lisääntyessä. Hyvät lehmät 
pysyivät samanlaisina ra-
kenteeltaan, mutta kun poi-
kimisia kertyi useampia, sa-
malla nousivat usein myös 
luokituspisteet. Esimerk-
kinä Ikkeläjärvet kertovat 
Tintti-lehmästä (isä Tyrise-
vän Miqur), joka nosti pis-
teensä 80:een 7. poikimisen 
jälkeen. Kun karja myytiin, 
Tinttikin pääsi jatkamaan 
uraansa robottipihattoon. 
Yhtä aikaa lehminä oli kol-
me sukupolvea, kun Tin-
tin kanssa oli yhtä aikaa 
lypsyssä myös sen tytär ja 
tyttärentytär, jotka myös 
myytiin eloon navetan tyh-
jentyessä. Katariina sanoo, 
että ainoa asia, joka luoki-
tuksessa kaduttaa on se, 
ettei sitä aloitettu aiemmin. 

Katariina ja lapset Selma ja Hel-
ka hieholaitumella kesällä 2012. 
Kuva Veli Ikkeläjärvi.

Kun karjanpito Ikkeläjärven tilal-
la loppui, Netty muutti Ikaalisiin 
Änkön Sarin hoiviin. Kesällä 2013 
Netty sai entiset omistajat vie-
raakseen. Kuva Veli Ikkeläjärvi.
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Silloin olisi vielä konkreetti-
semmin nähnyt edistyksen, 
muutoksen numeroina.

Työ jatkuu
Vuosien saatossa ayrshire-
rotu voitti myös Katariinan 
sydämen ja Suomen Ayr-
shirekasvattajista tuli Velille 
ja Katariinalle tärkeä, sillä 
yhdistyksen kautta he oli-
vat päässeet tutustumaan 
ihaniin ihmisiin, ja yhdis-
tyksen kokouksista tuli vuo-

den kohokohtia. Niinpä he 
eivät karjasta luopuessaan 
halunneet luopua myös 
ayrshireihmisistä vaan halu-
sivat jatkaa työskentelyä ro-
dun ja yhdistyksen hyväksi, 
kun se kerran oli mahdol-
lista. Hyvin monipuolisesti 
he ovatkin olleet mukana: 
Katariina on ollut hallituk-
sen jäsenenä vuosina 2012-
2013, taloudenhoitajana 
vuosina 2014-2017, standil-
la erilaisissa tapahtumissa 

ja oikolukijana lehtitiimissä. 
Veli on ollut rakentamassa 
ja töissä niin Talvinäytte-
lyissä kuin Farmarissakin 
ja toiminut yhdistyksen ta-
loudenhoitajana vuodesta 
2019 alkaen.

Suuri, yhdistyksen toi-
mintaan vaikuttanut asia 
on sähköinen luokitustie-
tokanta ja luokittajaohjel-
ma, jotka Veli on ideoinut 
ja joista hän vastaa yhä. 
Luokituksesta monet kar-
janomistajat sanovat olleen 
hyötyä erityisesti ayrshiren 
rakenteen jalostuksessa, jo-
ten Veli on välillisesti vienyt 
ayrshiren rakennetta eteen-
päin omista lehmistä luo-
pumisen jälkeen. Nykyään 
samaa luokitustietokantaa 
käytetään myös holstein-, 
jersey- ja brown swiss -luo-
kitusten tallentamiseen. 
Veli on harmissaan siitä, 
että alkuajoista luokitusin-
nostus on ayrshirepuolella 
vähän hiipunut.

Katariina sanoo olevan-
sa hieman huolissaan siitä, 
että kun karjojen ja ayr-
shireiden määrä vähenee, 
riittääkö yhdistykseen ak-
tiivisia ihmisiä ja löytyykö 
karjanomistajia, jotka ha-
luavat pitää puhdasta ayr-

shirea. Veli sanoo kuitenkin 
olevansa luottavainen, että 
jatkossakin on ihmisiä, jot-
ka haluavat pitää ayrshiren 
puolia. Suomen Ayrshire-
kasvattajilla kyllä riittää töi-
tä siinä myös. Vaikka Katarii-
na ja Veli sanovat olevansa 
jo hieman ulkona käytän-
nön maataloudesta, arvos-
tus maanviljelijöitä ja suo-
malaista ruokaa kohtaan 
on säilynyt. He toivottavat 
jaksamista suomalaisen 
ruoan tuottajille ja kaikille 
ayrshirerodun ystäville!

Salla Rautio

Veli on ollut Talvinäyttelyissä 
monissa eri rooleissa: rakenta-
massa näyttelyä, toimitsijana ja 
esiintyjänä. Kuvat Saija Räikkö-
nen ja Jari Ahlholm.

Katariina ja HH EidaMarie ET AF-VG 85 Talvinäyttelyssä 2014. Kuva Veli 
Ikkeläjärvi.
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In 2020 the Ayrshire Active prize was given to Katariina 
and Veli Ikkeläjärvi. Even after selling their own Ayrshire 
herd they have continued to work for the Ayrshire breed 
and Finnish Ayrshire Breeders. Katariina has been as a 
board member and as a bookkeeper, represented the 
association at the stand in different events and been a 
member of the magazine team. Veli has been building 
and working at shows (Winter Show and Farmari) and is 
at the moment the bookkeeper. He has also created the 
Finnish Dairy Data, a database and a tool for Finnish clas-
sifications. He still is responsible of the system.

The herd and the highlights
Katariina and Veli were both born and raised at a dairy 
farm and they both have always been interested in cows. 
Katariina’s parents had Holsteins, Veli’s parents had an 
Ayrshire herd. Veli bought the farm from his parents in 
1995. Katariina came to the farm in 2005. First Katariina 
found Ayrshires unfamiliar but little by little Ayrshires got 
her on their side because Ayrshires were so easy, healthy 
and longliving. Veli’s parents had had a lot of focus on 
cows’ character but there was a lot to do with production 
and conformation. Veli started to use Canadian bulls as 
soon as they came available. Veli and Katariina had 40 
cows in a tie stall barn and 50 hectares of land. The av-
erage production of the herd was eventually almost 10 
000 kgs and the average calvings per cow was over 3. Be-
cause of health issues Katariina and Veli Ikkeläjärvi had 
to give up dairy farming and the last cows left in May 
2013.

Katariina and Veli name two things to be the hight-
lights of their farming career. The first was when Netty 
cow reached 100 000 kgs lifetime production in 2011 
and the second was HH EidaMarie ET’s VG-85 classifica-
tion points. Netty was sired by Kangastaon Loimu and 

her dam also was a longliving cow. Netty’s son by Maple-
burn Remington was used as a barn bull in two herds. 
HH EidaMarie ET (sire Lagace Ristourn) was bought as a 
heifer from the Sale of Stars -auction. Her Very Good clas-
sification felt like Excellent for Katariina and Veli.

The work continues
During years Ayrshires got also into to Katariina’s heart 
and Finnish Ayrshire Breeders became important to Ka-
tariina and Veli. Via the association they met many won-
derful people and the meetings became events that 
were waited for. The couple didn’t want to lose Ayrshire 
people when they sold the cows but wanted to continue 
working for the breed and for the association. They have 
been participating in many different ways, from board 
membership to bookkeeping and from building shows 
to creating classification database, just to mention a few. 
Because many breeders say classification has helped in 
improving Ayrshire’s conformation, you can say Veli has 
taken Ayrshire breeding forward even after selling his 
own cows.

Katariina is a bit worried if there are enough ac-
tive people for the association and farmers who want 
to have Ayrshires when the amount of herds and Ayr-
shires is decreasing. Veli says he’s confident there will be 
people standing for Ayrshire. Even though the couple is 
nowadays not involved in farming they haven’t lost the 
appreciation for farmers and Finnish food. They wish for 
strenght for the producers of Finnish food and for all 
friends of the Ayrshire breed.

Ayrshire Active 2020




