
tteena e
omalta tilalta
Lepänfuuren tilalla uskotaan
lähirubkaan ja maatiaisrotuihin

-Suurin haaveeni on, että tältä
tilalta saisi jonain päivänä koko
elannon. Ettei tarvitsisi käydä
enää vieraalla töissä.
Näin pohtii Sonja Ahlroth,

joka muutti miehensä Tonyn
kanssa Pemiöön Lehtijäwentien
varella sijaitsevalle Lepänjuu-
ren tilalle noin kaksi vuotta
sitten.
Puutarhuriksi kouluttautunut

SonjaAhlroth tekee vielä mJyn-
titöitä kodin ulkopuolella. Tony
Ahlroth on koneinsinööri, jolla
on oma yritys.

Perniöön pari päätyi siksi, että
se on mukavan lähellä molempi-
en kotipaikkakuntia ja Jokioista
ja Karjaata. Iv{yös lyhyet matkat
muihin lähikaupunkeihin pai-
noivat asuinpaikan valinnassa.
Viimeksi pari asui kaupunki-
oloissa Turussa.
Ahlrothit ovat jo nyt ruoan

suhteen melko omavaraisia. He
saavat vuohistaan maidon, ka-
noilta munat ja kukonpojista
lihaa. Jatkossa lihaa saadaan
myös karitsoista ja kaneista,
joita Ahlrothit alkavar kohta
m\'ös kasvattaa.

Vuohista saarrunc maitoa
muutaman litran päivässä, joten
kaupasta sitä ei tarvitse kantaa
olienkaan.
Kasvikset 3a marjat rulelat

kaikki omalta maalta. Säilötnnä
kaikki riittää pitkä1le talveen.

Viime r uonna kasraterruja
kurpitsoita riitti helmikuulle,
sipulia söimme vielä maalis-
kuun lopussa, muistelee Sonja
Ahlroth.

Munia ja kasviksia on tullut
niin paljon. että niitä on voi-
nut antaa myös sukulaisille ja
tuttaville. Jatkossa osallisiksi
päsevät laajemmatkin joukot,
kun Ahrothit laajentavat puu-
tarhaviljelyään sekä eläinten
kasvatusta.

-200 neliön muovihuone olisi

tarkoitus rakentaa tuohon kohta.
Siellä aiomme kasvattaa ainakin
tomaattia, kurkkua, chiliä ja
meloneita, sanoo Sonja Ahlroth.

Vihanneksissa, marjoissa ja
hedelmissä Ahlrothit aikovat
kasvattaa enimmäkseen vanhoja
lajikkeita.

Kaikilla eläimillä
nimet
Tilan pihalla pyörii monen

lajin eläimiä. Vuohet, kanat,
kanit j a kalkkuna juoksentelevat
pihalla sulassa sovussa. Vähän
kauempana määkivät lampaat
omassa aitauksessaan. Eläimet
ovat tääIlä yksilöitä. Jokaisella
kanalla ja kukoilakin on oma
nimi. Joukossa on mm. Martti
ja Urho Kaleva entisren presi-
denttien mukaan.

Yhteistä lampaille ia kanoille
on niiden alkuperäisrotuisuus.
Lampaat ovat kainuunharmas-
rotua, kanat tymäväläistä maa-
tiaiskanakantaa.

-Olemme olleet I\1tt:n maati-
askanan säiiytysoh,i elmassa ka-
nojen tulosta asti. kertoo Sorla
Ahlroth.

Maatiaiskanat poikkeavat vä-
ritykseltäänkin edukseen tavalli-
sista valkoisista kanoista. Nämä
kanat ovat r.ärikkärtä .1a keske-
nään aivan en näköisiä. Samaa
voi sanoa myös kainuuniarmas
-lampaista.
-Näille lampaille on suunait-

teilla jälkikaslua ensi talveksi.
Jos hyvin menee, niin meille
saattaa syntyä lähes 20 karitsaa
talvella, ennakoi Sonja Ahlroth.

Tuttu keittrömestari Uudelta-
maalta on tilannut vielä syn-
tymättömät karitsat jo omaa
käyttöään varten.

Pelkästään syötäväksi tilan
tuotanto ei jatkossa mene. Lam-
paista saa villaa, ja kaneistakin
turkin ja nahan voi käyttää

hyödyksi. Sonja Ahlroth on
lähdössä tuotantokanikurssille
elokuussa. Siellä opitaan esi-
merkiksi kanin nahan käsittelyä.

-Lampaista saadaan kohta
sukkia ja lapasia, sillä äitini
on lupautunut kutomaan nii-
tä lampaiden villasta tehdys-
tä langasta. Aiemmin äiti on
myös kehrännyt villan käsin,
mutta jatkossa käytämme var-
maan kehräämöä, ennakoi Sonja
Ahlroth.

Kaninliha vielä
harvinaista

Lampaiden kasvatus ei ole su-
r,.ussa ihan uusi juttu, sillä Tonyn
isovanhemmat ovat niitä aika-
naan Särkisalossa kasvattaneet.

Kaninlihan tuotanto scn sijaair
on Suomessa on melko harvi-
naista. Ensimmäiset belgian-
jätti- -ia ranskanluppakaniemot
hankittiin tilalle vasta ämän
woden keräällä. Tarkoitus on
kasvattaa emokanien määrä vli
kymmeneen,

On ihana huomata. että pien-
nronejien t\ örä an ostetaan ja
siitä ollaan valmiit maksamaan.
Se, että saamme tehdä arvo-
kasta rvötä maetiasrotujen ja
1ajikkeiden kanssa on todellinen
onnenpotku. Innostus kulkee
sukupenntönä molempien su-
kujen puolelta. Tulevaisuuden
suunnitelmat ovat aika selvät,
tiivistää Sonja Ahlroth.

Minna Urpo

Laina -mohelle maistuu
Sonia Ahlrothin tarioama
Ieipä. Kilit Anni fa Aatu
imevät vielä emonsa mai-
toa. Taustalla lemmikki-
kalkkuna Herra Huu.
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