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Irlannissa kanojen 
laidunkausi alkaa 
jo varhain keväällä. 
Tarjolla on tuoretta 
ruohoa.

•  Kannen kuvat: Topi Pakarinen, Marja Heikkilä ja Saara Liespuu. 
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että veneen liikkeet. 
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Tuli on edelleen hyvä 

renki mutta huono isäntä. 
Kulotuksella puun  
voi saada hyvään 

kasvuvauhtiin.

Noora Rinne-Nirva ja Huima-Lento ovat 
päässeet kylätiellä vauhtiin. Edessä on 
kesällä kovia kilpailuja.
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TOIMITUS

M
aatilan Pellervossa puhutaan tällä kertaa paljon maaseutuyrittä-
jyydestä. Lehdestä löytyy esimerkiksi artikkeli veneenveistäjä Ei-
no Laitin työstä perinneveneiden veistäjänä Utsjoen Vetsikossa 
ja juttu siitä, miten Kari Tuomisesta tuli piapojauhojen valmista-

ja Salon Kuusjoella. 
Lisäksi lehdessä on tarinaa muun muassa Oripäässä toimivan broilerikas-

vattamon käytännöllisestä ja ilmastoystävällisestä arjesta, WWF:n palkinnon 
voittaneesta salolaisesta karjatilasta sekä jalostuksen tuloksista lypsykarjati-
lalla Oulun Yli-Iissä.

Olipa ala tai maantieteellinen sijainti Suomen kartalla mikä tahansa, toisten 
tekemisestä voi saada ajatuksia ja ideoita omaan toimintaan. Etenkin maa-
seutuyrittäjiä kun yhdistää niin moni asia: Työtä on paljon. Talousnäkökulmaa 
voisi olla enemmän. Digitalisaatiota voi hyödyntää monin tavoin. Edelläkävijän 
asenteesta on apua. Rakkaus lajiin kantaa pitkälle, mutta jaksamisesta pitäi-
si huolehtia paremmin.

Viimeksi mainittu jäi liian vähälle huomiolle pukkilalaisella maanviljelijä Päivi 
Rusilalla. Hän jakaa tässä lehdessä omakohtaisen kokemuksensa ja tarjoaa 
sen pohjalta muille vinkkejä omasta jaksamisesta huolehtimiseen. Kun jos-
kus tuntuu siltä, että selkäranka voi katketa sekä konkreettisesti että kuvain-
nollisesti hetkenä minä hyvänsä, ennakolta varautumisen merkitystä ei voi lii-
kaa korostaa.

Toivottavasti jokainen saa raivattua kesään hetken tai pari levolle työn vas-
tapainoksi. Oli se sitten pätkiä tosi-tv:tä, metsässä liikuskelua, pitkiä yöunia, 
matka tai yhteiskunnallista vaikuttamista – sen tietää kukin parhaiten itse. Yk-
si tapa rentoutua uusia ja vanhoja tuttuja tavaten ovat OKRA-messut Ori-
päässä. Nähdäänhän siellä heinäkuussa? 

OKRA aloittaa messukesän
● Oripään lentokentälle laajasti levittäytyvä OKRA-maatalousnäyttely avaa 
porttinsa jälleen 3. heinäkuuta 2019. Neljä päivää kestävä OKRA tarjoaa alan 
ammattilaisille kattavan katsauksen koko maatalousalaan. Esillä ovat uusim-
mat koneet, laitteet, tuotteet ja palvelut. Myös kotieläimet ovat laajasti esillä.

Toinen maaseudun ammattilaisten tapahtuma KoneAgria 2019 järjeste-
tään Jyväskylän Paviljongissa 10.–12. lokakuuta. Tänä vuonna KoneAgriassa 
ei ole viime vuonna nähtyä karjanäyttelyä, vaan syysmessuilla keskitytään ko-
konaan koneisiin, laitteisiin ja palveluihin. Tietoiskujen aiheita ovat mm. ilmas-
toyrittäjyys, kannattavuus, täsmäviljely ja digitalisaatio.

Pellervo-Media on mukana messuilla omalla osastollaan. Tervetuloa tutus-
tumaan, mukana Okrassa on uusi vastaava päätoimittaja Anna Malk.

Työttömiä öitä, rentouttavia kesäretkiä

Anna Malk
Vastaava päätoimittaja
anna.malk@pellervo.fi
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