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”Itsellekin on mukana nähdä, että eläimillä on hyvät oltavat”, Helena Kukkonen sanoo.

Ahon tilalla eläinten
hyvinvointia arvostetaan
Palkintoraati kiittää
myös omaan osaamiseen keskittymistä ja harkittuja
investointeja.
SIIKAJOKI (MT)
Ahon tila Siikajoen Tuomiojalla
keskittyy limousinrodun kasvatukseen, emolehmien ja siitoseläinten tuotantoon. Tavoitteena
ovat hyvinvoivat ja hyvin tuottavat eläimet.
Tila palkittiin D-alueen parhaana vuoden nuori maaseutuyrittäjä -kilpailussa. Palkintoraati
kiitti tilan kaikkien investointien
keskittämistä valitun tuotantomuodon hyväksi.
Helena ja Pasi Kukkonen
myöntävät, että turhia investointeja on onnistuttu välttämään.
”Taitaa se näkyä tässä asuintalossakin, että kaikki on tähän
saakka satsattu tilan hyväksi”,
Helena Kukkonen naurahtaa.
Tilalle sen sijaan hankitaan
mahdollisuuksien mukaan kaikki
tarpeellinen.
Uuden pihaton ansiosta emolehmien määrä voitiin kasvattaa
sataan. Nuori karja mukaan lukien eläimiä on nyt yli 200.
Karjantarkkailu ohjaa tuotantoa, ja limousinrotua jalostetaan
useilla sukulinjoilla. Siitokseen
käytetään ja tarjotaan parhaita
sonneja. Keinosiemennyksen
ja Ranskasta tuotujen alkioiden
avulla jalostukseen on saatu
ainesta hyvistä ulkomaisista suvuista.
Mitattavaa voi parantaa
Ahon tilalla on tiukat periaatteet
siinä, millaista eläinkantaa tilalta
levitetään. ”Heikot eläimet menevät teuraiksi. Ulos myydään
vain sellaisia, jotka kelpaisivat
omallekin tilalle.”
Helena Kukkonen on omaksunut neuvon: ”Mitä mittaa, sitä voi
parantaa.”
Tarkan kirjanpidon ja seurannan avulla heikot eläimet
löytyvät nopeasti. Jos jälkeläiset
eivät kasva toivotulla vauhdilla,
emolehmä poistetaan. Myös poikimishelppoutta, lihaksikkuutta
ja rakennetta seurataan.
”Vaaka ei valehtele. Lemmikkieläimiä ei kannata pitää.”
Myös luonteeseen kiinnitetään
huomiota jalostuksessa.
”Lehmien täytyy olla sellaisia,
että niitä on helppo käsitellä.
Kaikki häiriköt pitää poistaa.”
Tietokone ja internet ovat
hyvä apu sekä tilan hoidossa että

markkinoinnissa. Myytävät ja
jalostukseen tarjottavat eläimet
on helppo esitellä netissä. Sieltä
ostaja saa tarkat tiedot eri sukuhaaroista.
Hyvät eläimet löytävät kyllä
ostajansa, Helena Kukkonen
uskoo. Tila on saanut jalostuksen
tuloksista sekä palkintoja että
muita kiitoksia. Myös rodun arvostus kasvaa koko ajan.
Tarkkana investoinneissa
Jalostukseen keskittyminen
tarkoittaa myös sitä, että tilan
tukitoimet hankitaan urakointipalveluina. Arvostelulautakunnan sanoin: ”Pääomia ei sidota
vähemmällä käytöllä oleviin
koneisiin.”
Pasi Kukkonen sanoo, että
työtä helpottavia laitteita on
hankittu tarpeen mukaan, mutta jokainen hankinta mietitään
tarkkaan.
Tarkka harkinta on osaltaan
auttanut pitämään tilan kannattavuuden plussan puolella.
Samaan suuntaan on vaikuttanut
myös pitkään jatkunut matala
korkotaso. Jalostuskin parantaa
kannattavuutta.
”Ollaan lopulta aika tyytyväisiä
tilanteeseen”, Helena Kukkonen
kertoo. Tilapäisrahoitukseen ei
ole jouduttu turvautumaan, ja
lainat on hoidettu ajallaan.
”Muuten kannattavuus on kyllä heikko.”
Hyvinvoiva eläin on sijoitus
Ahon tilalla eläinten hyvinvoinnista on huolehdittu aina hyvin.
Kun mahdollisuus hyvinvointituen hakemiseen tuli, tilalla huomattiin että lähes kaikki siihen
vaadittava oli tehty jo aiemmin.
Niinpä ehtoja pidettiin ihan kohtuullisina.
”Itsellekin on mukana nähdä,
että eläimillä on hyvät oltavat,
hyvin tilaa ja puhtaat pahnat.”
Hyvinvointi näkyy myös eläinten tuottavuudessa. Sairastavuus
vähenee, ja eläinlääkärilasku
pienenee.
Tilalla on peltoa noin 150 hehtaaria, josta 50 hehtaaria itse raivattua. Kaikki pellot ovat olleet
nyt kaksi vuotta luomussa.
Se oli kannattavin vaihtoehto.
Jo aikaisemmin pelloista osa oli
apilanurmena. Lehmille sopii
hyvin myös karkeampi rehu, Pasi
Kukkonen sanoo.
Lihapuolen siirtämistä luomuun on harkittu, mutta ainakin
toistaiseksi edetään vanhaan tapaan. Luomu lisäisi paperityötä,
ja rehun saatavuudessa voisi tulla
ongelmia. Myös alkiosiirrot on
luomussa kielletty.
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Ahon tila on ollut Helena ja Pasi Kukkosen hallussa vuodesta 2005. Kerttu-tytär on perheen nuorin.

Tietokoneesta ja netistä on apua työssä ja eläinkaupassa.

