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Vuoden Ayrshirekasvattajat 2021 
Saija Räikkönen ja Jani Kivilahti
Vuoden Ayrshirekasvattaja 2021 
-palkinto annettiin Päivölän ti-
laa luotsaaville Saija Räikköselle 
ja Jani Kivilahdelle, jotka ovatkin 
olleet monessa mukana yhdessä 
ja erikseen niin omien eläintensä 
kuin Suomen Ayrshirekasvatta-
jienkin kanssa. Vuoden Ayrshire-
kasvattaja -palkinnon he sanovat 
tuntuvan hyvältä; on hienoa saa-
da huomionosoitus siitä, että on 
pitkään tehnyt työtä rodun paris-
sa ja saanut jotain aikaankin. Saija 
lisää myös arvostavansa sitä, että 
palkinto tulee porukalta, jonka 
kanssa on työtä tehnyt.

Päivölän tila ja  
Päivölän ayrshiret
Janin ja Saijan lisäksi Päi-
völän tilan väkeen kuulu-
vat parin pojat Vihtori ja 
Urho. Jämsän Kuorevedellä 
sijaitseva Päivölän tila on 
Janin kotitila, jota hän on 
isännöinyt vuodesta 2005. 
Tilalle valmistui vuonna 

2006 yhden robotin navet-
ta. Päivölässä on sekakarja, 
jossa ayrshirejä on noin 20 
lehmää. Tilan valtarotu on 
holstein, mutta vahva edus-
tus, vähän yli 10 lehmää, on 
ollut jo jonkin aikaa myös 
jerseyllä. Lisäksi löytyy kaik-
kia kolmea suomenkarja-
rotua. Rotusuhteita ei ole 
sen suuremmin koskaan 

mietitty, paitsi että jerseytä 
on suunnitellusti lisätty ny-
kyiseen määrään. Muuten 
rotusuhteet ovat pysyneet 
suunnilleen samanlaisina 
pidemmän aikaa. Ayrshi-
ren osuuskin pysyy vakaa-
na ihan itsestään, sillä Saija 
ja Jani kuvailevat karjan 
ayrshirejä robotilla ja pi-
hatossa toimiviksi, hyvära-

kenteisiksi, terveiksi, tuotta-
viksi ja huomaamattomiksi 
lehmiksi. Saijaa viehättää 
ayrshireissä myös niiden 
luonne; Saija kuvailee niitä 
sitkeiksi ja hieman jästipäi-
siksi, ehkä jopa vähän itsen-
sä kaltaisiksi.

Päivölän ayrshirejen 
suurimmista saavutuksis-
ta Saija ja Jani mainitse-

Lehmät ovat kuljettaneet Saijaa ja Jania ympäri maailman. Kanadassa, jossa tämä kuvakin 
on otettu vuonna 2016, he ovat käyneet useita kertoja. Kuva Saijan kotialbumista

10-vuotias Vihtori auttelee jo täyttä päätä navettahommissa, nelivuotias Urho keskittyy vasikoiden kanssa leikkimiseen. Kuvat Saija Räikkönen
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vat Lilan (i: Vaaralan Aika) 
100-tonnariuden ja sen 
kaksi edellisen isäntäparin 
aikana keinosiemennyk-
seen myytyä poikaa: Päi-
völän Powermajor (i: Ard-
rossan M Wandringeye) ja 
Päivölän Robell (i: Mardel 
Volage), hyvät sijoitukset 
Suomen Ayrshirekasvat-
tajien Paras Ayrshirekarja 
-kilpailussa, hiehojen kas-
vattajaluokan voiton Ayr-
shire	Winter	Show’ssa	2017,	
Päivölän Penelope -hiehon 
(i: Faucher Homerun) kun-
niamaininnan Ayrshire Win-
ter	 Show’ssa	 vuonna	 2016,	
Päivölän Opaasin (i: Forever 
Schoon Perfecter) Champi-
on-tittelin OKRA Summer 
Show:ssa vuonna 2019 sekä 
Päivölän Ophelian ja Päivö-
län Cindy (kummankin isä 
Palmyra Tri-Star Burdette) 
myynnit Sale of Stars -huu-
tokauppojen kalleimpina 
eläiminä. Päivölän ayrshire-
jen keskipoikimakerta on 
3,3, ja karjan 23 ayrshire-
lehmästä 14 on All Stars -ta-
soisia eli luokitettu vähin-
tään AF-GP 80 ja paras 305 
päivän tuotos vähintään 
10 000 kg. All Stars -lehmi-
en parhaiden 305 päivän 
tuotosten keskiarvo on 10 
411 kg. Karjan ayrshirejen 
12 kk:n tuotos on tällä het-
kellä vaatimaton 8872 kg, 
sillä vanhoja, hyviä lehmiä 
ei haluta poistaa, vaikka 
niille tulisi pitkä umpikausi. 
Koko karjan vanhin lehmä 
on tällä hetkellä 12-vuotias 
Päivölän Hekuma AF-GP 82 
(i: Niemen Utu), jonka elin-
ikäistuotos on yli 90 000 kg.

Saijaa puri lehmäkär-
pänen mummolassa
Saija ei ole lypsykarjatilalta 
kotoisin, mutta Joutsenos-
sa, kodin lähellä mum-
molassa oli lehmiä ja siel-
lä syttyi lehmäkipinä. Jo 
4-vuotiaana Saija ilmoitti, 
että hänestä tulee isona 
maanviljelijä. Maatalouden 
perustutkinnon ja armeijan 
jälkeen tie vei Kiteelle ag-
rologiopintojen pariin. Ki-
teeltä löytyi kuitenkin mies, 

jonka tilalle Tohmajärvelle 
Saija lähti emännäksi kes-
ken opintojen. Tasankolan 
tilalla oli noin 40 lehmän 
lähes puhdas ayrshirekarja. 
Tasankolassa tuli Saijan ai-
kana 100-tonnariksi kolme 
lehmää. Kanadalaisen luo-
kittajan käynti ensimmäi-
sen kerran vuonna 2007 li-
säsi entisestään Saijan intoa 
ayrshirejalostukseen. Myös 
näyttelykärpänen pääsi 
puremaan jo Tasankola-
aikoina, ja Saija osallistui 
Haapajärvellä vuonna 2009 
järjestettyyn Tyylikäs-näyt-
telyyn Tasankolan Anger-
vo -hiehon (i: Larch Grove 
Mischief ) kanssa. Angervo 
ja kolme muuta ayrshire-
eläintä lähtivät Saijan mu-
kaan, kun ero tuli. Niistä 
kahden eläimen sukulinjaa 
on yhä Päivölässä.

Jalostuksen kulmaki-
venä lehmäperheet
Päivölän karjassa jalostuk-
sen kulmakivenä ovat leh-
mäperheet. Jani sanoo, että 
rodusta riippumatta halu-
taan pitää hyviä perheitä. 
Kokonaisuutena parhaita 
lehmäperheitä on haluttu 
laajentaa. Jani siteeraa leh-
mäperheajatuksen yhtey-
dessä ruotsalaista pitkän 
linjan karjamiestä, Jan Go-
weniusta: ”Paras tapa saada 
hyviä lehmiä on omistaa 
hyviä lehmiä.” Niitä hyviä 
lehmiä on tullut myös ul-
komailta, sekä elävinä eläi-
minä että alkioina. Kun 
hyvistä suvuista on saatu 
paljon jälkeläisiä, on voitu 
myydä myös muille jalosta-
jille karjan parhaimmistoon 
kuuluvia eläimiä. Esimerk-
kinä tästä Jani mainitsee 
ensimmäisen kanadalai-
sesta alkiosta syntyneen 
lehmän, Ronde Conn Cat-
herine ET:n (i: Shady Wal-
nut Conn) suvusta myydyn 
hiehon Päivölän Cindyn. Se 
myytiin Sale of Stars -huu-
tokaupassa huutokaupan 
korkeimmalla hinnalla, se 
voitti luokkansa ja kehittyi 
Janin mukaan myöhemmin 
suvun parhaaksi lehmäksi.

Ronde Conn Catherine ET (Conn x Romeo) oli Päivölän karjan ensim-
mäinen alkiosta syntynyt lehmä. Se luokitettiin pistein AF-VG88 ja sen 
elinikäistuotos seitsemällä poikimisella oli 67 000 kiloa maitoa. Vali-
tettavasti Catherine kuoli pian kahdeksannen poikimisensa jälkeen. 
Kuva Lucinda Morgan

Tasankolan Angervo (Mischief x K. Tumppi) oli Saijan ensimmäinen 
näyttelyeläin. Kehässä se ei loistanut, mutta se tuotti elämänsä aikana 
65 000 kiloa maitoa ja poiki seitsemän kertaa. Kuva Frank Robinson

Päivölän Milena on poikinut viisi kertaa ja se on luokitettu AF-VG88. 
Kuva Saija Räikkönen
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Muita tärkeitä lehmäyk-
silöitä sukuineen ovat olleet 
myös Des Prairies Princess 
ET (i: Des Chamois Poker 
ET) ja Faucher Poker Opal 
ET (i: Des Chamois Poker 
ET; Opalin suvusta oli juttu 
Ayrshire-lehden numeros-
sa 2/2018). Saija mainitsee 
itselleen tärkeinä lehmäyk-
silöinä myös ensimmäisen 
Tasankolan 100-tonnarin, 
lehmän nimeltä Hinta sekä 
näyttelykärpäsen sytyttä-
neen Tasankolan Angervo 
-lehmän, joka ehti kuudella 
kaudella lypsää 65 000 kg 
ennen kuin 7. poikimisen 
jälkeen pyogenes lopetti 
lehmän uran. Tasankolan 

Päivölän Cindy (Burdette x Conn) voitti luokkansa Ayrshire Winter 
Show’ssa vuonna 2015 ja se myytiin Sale of Stars -huutokaupan kal-
leimpana eläimenä hintaan 2800 euroa. Kuva Saija Räikkönen

Päivölän Hekuma edustaa vanhaa genetiikkaa, sen isä on Niemen Utu 
ja emän isä Special K. Matalasta ja vantterasta ulkomuodostaan huo-
limatta se on kestänyt vuodesta toiseen ja on nyt 12-vuotiaana karjan 
vanhin lehmä, se on tuottanut maitoa 90 000 kiloa. Kuvassa Hekuma 
yhdeksännen poikimisensa jälkeen. Kuva Saija Räikkönen

Vuoden Ayrshirekasvattaja-palkinto ja asiaan kuuluva 
juhlajuoma. Kuva Saija Räikkönen

Des Prairies Princess ET oli mer-
kittävä eläin Päivölän karjalle. 
Se menestyi hiehona näyttelyis-
sä todella hyvin ja luokitettiin 
ensikkona pistein AF-VG86. Se 
poiki viisi kertaa, siitä jäi useita 
tyttäriä ja se lypsi elinikänään 60 
000 kiloa maitoa. Kuvassa Jani 
ja Princess Mikkelin Muurikissa 
vuonna 2011 jossa Princess va-
littiin Junior Championiksi. Kuva 
Saija Räikkönen

peruja ovat myös upean 
luokitustuloksen AF-VG88 
saanut Päivölän Milena (i: 
Duo Star Gentleman ET), 
jonka suvusta neljän pol-
ven takaa löytyy toinen 
Tasankolan 100-tonnari, 
myöskin Milena nimeltään, 
sekä Päivölän Kummitus 
(i: Des Chamois Poker ET, 
e: Tasankolan Elviira), joka 
on tähän mennessä saanut 
neljä tytärtä ja useita tyttä-
rentyttäriä sukuaan jatka-
maan, sekä tuottanut yli 70 
000 kiloa maitoa.

Monessa mukana
Oman karjan jalostamisen 
ja esille tuomisen lisäksi 
Jani on mukana myös mui-
den karjojen jalostuksessa 
toimiessaan Semexin Fin-
landin alue-edustajana. 
Ayrshiren asiaa Saija ja Jani 
ovat olleet ajamassa myös 
Suomen Ayrshirekasvat-
tajien yhdistyksessä toi-
mimalla. Jani oli yhdistyk-
sen hallituksessa vuosina 
2006 – 2007, mutta hänen 
mielestään aika oli sikäli 
väärä, että samaan aikaan 
oli navetan rakentaminen. 
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yhdistyksen tärkein tehtävä 
on tuoda rotua esille ja teh-
dä yhteistyötä alan toimijoi-
den kanssa. Ayrshire Winter 
Show on ollut koko ajan iso 
juttu yhdistyksen ja rodun 
näkyvyydelle. Juuri tällä 
hetkellä koko alalla tosin on 
isompiakin kuin rotupoliit-

tisia ongelmia, mutta täytyy 
toivoa parempia aikoja.

Saija oli myös Ayrshire-
lehden toimitussihteerinä 
8 vuotta. Se pesti on suu-
ritöinen ja rankka, mutta 
Saija sanoo, että oli aina 
antoisaa ja palkitsevaa, kun 
uusi lehti ilmestyi. Saija on 

Päivölän B. Ophelia ET (Burdet-
te x Poker) myytiin Sale of Stars 
-huutokaupassa vuonna 2014 
huikeaan 4000 euron hintaan 
sen ollessa huutokaupan kallein 
eläin. Ophelian osti kimppa, jos-
sa olivat mukana Juha Viirimäki, 
Sami Yli-Huumo, Janne Kataja 
ja Aku Hirviniemi. Ophelia sai 
nimeään kantavan Facebook-
sivun, se seikkaili Pöyrööt-sarja-
kuvassa ja sillä oli fanituotteita, 
mm. T-paita. Kuva Lucinda Mor-
gan

Saija on ollut hallituksessa 
jäsenenä vuosina 2010 – 
2018 ja puheenjohtajana 
vuodet 2019 – 2020. Viime 
vuonna Saija palasi hal-
lituksen jäseneksi yhden 
välivuoden jälkeen. Saija 
kertoo hallitusaikanaan 
yhdistyksen käytännössä 
täyttäneen vapaa-ajan ja ol-
leen siten iso ja merkittävä 
osa elämää. Toiminnan pai-
nopiste on kuitenkin vuo-
sien saatossa muuttunut. 
Alussa Ayrshirekasvattajat 
pyrki vaikuttamaan Faban 
kautta ayrshirejalostuk-
seen, mutta nykyään, kun 
Suomen omaa, kansallista 
jalostusohjelmaa ei ole, ei 
ole oikein vaikutusmah-
dollisuuksiakaan. Nykyään 

”Paras tapa saada hyviä lehmiä,
 on omistaa hyviä lehmiä.”

ollut mukana järjestämässä 
Ayrshire	Winter	Show’ta	en-
simmäisestä kerrasta asti ja 
kerran hän oli AWS:n veto-
vastuussa. Myös Okra Sum-
mer Show 2019 oli pitkälti 
Saijan vastuulla. Paljon Sai-
ja on myös tehnyt tausta-
työtä, joka ei ulospäin näy. 
Parasta yhdistyksen toimin-
nassa mukana olemisessa 
on ollut se, että on päässyt 
näkemään hienoja paikkoja 
ja lehmiä ympäri maailman 
ja saanut valtavasti uusia 
tuttuja ja sosiaalisia verkos-
toja.

Salla Rautio

Päivölän P. Opaasi voitti Cham-
pion-tittelin Okra Summer 
Show’ssa vuonna 2019. Kuva 
Sanna Rintala




