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Outi ja Mikko Kuisman
tila Mäntsälästä osallistui
tutkimushankkeeseen,
jossa selvitetään sorkan
alueen ihotulehduksen
esiintymistä suomalaisissa
lypsykarjoissa. Nyt
tilalla odotetaan tuloksia
jännityksellä.

Lähilihaa vuosikymmenten kokemuksella

LAMMASTALOUS

Twitter-päivitykset paljastavat koruttomasti maskulaisen
Kairisten tilan arkielämän paineet. Eteläisen Suomen tukiehdot
yhdistettynä Venäjän pakotteisiin, brexitin uhkakuviin sekä
viime vuosien kuivuuteen ovat saaneet miettimään eläimistä ja
tilanpidosta luopumista.
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Uuden pihattonavetan käyttöönotto on ollut
väsyttävää puurtamista sonkajärveläisille Mikko
ja Jukka Mularille. Parsinavetasta tulleiden
ostolehmien opettelu uuden navetan tavoille ei
ole sujunut oppikirjamallien mukaan ja kaikki
uudet konstit oli otettava käyttöön.

Tilakoon kasvaminen ja lehmämäärän lisääntyminen tuntuu
myös sorkkahoitajan työssä. Kiuruvetinen Heli Gröhn
hankki äskettäin uuden hollantilaisen sorkkahoitotelineen,
joka on kokonsa ja keveytensä puolesta helppo siirtää
pieneenkin navettaan.
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Töysässä sijaitseva
Keisalan tila avasi
Facebook-sivut ja
Instagram-tilin noin vuosi
sitten. Päivityksistä vastaa
Anna Länsisalmi, joka
tituleeraa itsensä tilan
keskimmäisen pojan Ossi
Keisalan tyttöystäväksi
sekä emäntäkokelaaksi.
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Perheyritys Liha
Hietanen Oy on lukuisien
suoramyyjien ja
leikkaamoiden tärkeä
yhteistyökumppani.
Toimitusjohtaja Timo
Hietasen mukaan työssä
on oltava nöyrä ja
kannukset pitää ansaita
joka viikko.

Suomessa lampaat ovat
terveempiä kuin missään
muualla Euroopassa.
Eläinlääkäri Johanna
Rautiainen on ottanut
elämäntehtäväkseen
niin tuottajien kuin
eläinlääkäreidenkin
lammasosaamisen
parantamisen.

Kannen kuva: Riitta Mikkonen  Seuraava Eläin-liite ilmestyy 4.4.2019
4

5

Päätoimittaja
Teemu Pakarinen
Puh. 050 544 6457
Toimituspäällikkö
Vesa Jääskeläinen
Puh. 0400 235 788
Ulkoasu
Minna Aho AD
Puh. 040 156 9162
Kaija Rinkinen
Puh. (09) 4767 5561

KUTSU YHTEISEEN RUOKAPÖYTÄÄN

Tilaukset ja
osoitteen muutokset
Puh. 020 413 2636
tilaukset@pellervo.fi
Tilaajien e-arkisto
pellervo-e-lehdet.fi
Ilmoitusten myynti
Agrimedia Oy
Tanja Forsman
Puh. 040 539 3089
Pellervo
Merja Sainio
myyntipäällikkö
Puh. (09) 4767 5573
Toimitus
PL 77 (Simonkatu 6)
00101 Helsinki
(09) 476 7501 (vaihde)
telekopio
(09) 694 8845
sähköpostiosoite
maatilanpellervo@pellervo.fi
Henkilökohtaiset sähköpostit
etunimi.sukunimi@pellervo.fi
Julkaisija
Pellervo-Media Oy
Pellervo on Aikakauslehtien
Liiton jäsenlehti
ISSN 2242-6396
Pellervo vastaa vain tilattujen
kirjoitusten ja kuvien
säilyttämisestä
ja palauttamisesta.

S

elvityshenkilö Reijo Karhisen raportti Uusi alku – Maatalous on myös tulevaisuuden elinkeino on herättänyt kuumottavia ajatuksia puoleen jos toiseen. Tiukkana talousmiehenä tunnetun Karhisen esitykset tähtäävät puolen miljardin euron vuotuiseen maatalouden yrittäjätulon kasvattamiseen, mihin pyritään ensisijaisesti tuotantoa ja toimintoja tehostamalla sekä tukia karsimalla. Esitetyssä keinovalikoimassa on paljon hyvää mutta

huonoakin.
Raportissa huomioidaan hyvin lähiruoka ja suoramyynti houkuttelevina jakelukanavina sekä kasvava luomutuotannon ja verkkokaupan rooli kuluttajavalintoina. Nämä tulisi esityksen mukaan ottaa
yhä vahvemmin esiin myös julkisen sektorin ruokahankinnoissa, jotka suosivat liiaksi ulkomaisia raaka-aineita kotimaisen sijasta. Valtion, kaupunkien ja kuntien tulisi aiheellisesti painottaa hinnan sijasta enemmän laatua, etenkin kun ruuan hankintaan käytetään yhteisiä verovaroja.
Päivittäistavarakaupan keskittynyt rooli Karhisen esityksessä jää melko vaisuksi pohdiskeluksi.
Idea kotimaisten tuotteiden hyllyttämiseksi erilleen voi sen sijaan olla kokeilun arvoinen keino vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen.
Oma lukunsa raportissa uhrataan myös tuottajaomisteiselle teollisuudelle, joka suoraan vaikuttaa tuottajahintoihin. Hallitusammattilaisten sijasta tuottajien pitäisi itse olla vahvemmin ohjaamassa tuotantoa. Viljelijöiden neuvotteluasemaa ruokaketjussa tulisi myös vahvistaa tuottajaorganisaatioissa. Elintarvikevientiä pitäisi myös kehittää selvästi pontevammin, nyt alijäämä on kasvanut jo 3,6
miljoonaan euroon.
Outoa on, että Karhinen suomii kovin sanoin neuvontaorganisaatioita ja ylipäänsä tuottajien talousosaamista. Kysyvä saa aina apua, eikä viljelijän tarvitse olla pankkiiri hallitakseen tilansa taloutta. Huomiotta jäävät myös metsäosaaminen ja tilatasolla toteutettavat mahdollisuudet hajautettuun
energiantuotantoon.
Kaikki varmasti allekirjoittavat sen, että ruuan kysyntä globaalisti kasvaa ja sen myötä myös ruuantuotanto elinkeinona kasvaa ja kehittyy. Suomalainen ruokahuolto tarvitsee yhteisen tahtotilan, ja
vastakkainasettelusta on päästävä eroon. Tässäkin mielessä kutsu yhteiseen ruokapöytään avaa
jatkossa hyvinkin otollisen maaperän keskustelufoorumille.
Vesa Jääskeläinen
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